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De kracht van 3 sterke merken, Van Renselaar Cars, Bosch Car Service en CarNext. Samen bieden we u een totaalpakket
van aanschaf en lease tot aftersales en pechhulp. In onze werkplaats wordt vakkundig onderhoud en reparatie aan alle merken
uitgevoerd. Wij stellen hoge eisen aan onze werkplaats en monteurs. Natuurlijk krijgt u van ons een gratis leenauto zolang uw
reparatie of onderhoud duurt..
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Vrouwen 1 leek de dupe te worden van
de voortijdige beëindiging van de competitie:
wég de kans om een titel te vieren.
Maar gelukkig kwam er tóch promotie,
zonder dat zou het wel héél zuur zijn
geweest. De vrouwen staan dus voor een
mooi avontuur en hun wedstrijden moeten
bij alle Berkumfans in de agenda’s komen!

Het voetbalseizoen 2019–2020 had, dat zal voor niemand nieuws
zijn, een uniek verloop. Als het coronavirus echter iets duidelijk heeft
gemaakt, is het dat we zaken die we normaal vonden moeten blijven
waarderen. Het is lang geleden dat ik spelers, trainers, ouders en
'bestuurders' zo blij zag dat er tegen een bal aan mocht worden
geschopt als op 11 mei 2020, bij de eerste trainingen na de lockdown.
Geen Champions League, geen duurzaamheidsproject, geen derby,
geen wedstrijd waar je met een spelersbus naar toe zou gaan.
Nee, gewoon 60 minuten training, waarbij je ook nog ver bij elkaar uit
de buurt moest blijven. Die ene training maakte ons al blij en gelukkig.
VV Berkum bleek opnieuw een hechte
vereniging en ik ben trots om daarbij
te horen. Een paar voorbeelden?
De senioren en dames bezorgden
een bloemetje bij alle 60-plusleden.
Martin Verdoorn pakte na een halve vraag
Berkum TV weer op en ouders en leiders
zijn plotseling ook veldcoördinatoren.
Betrokkenheid máákt een club.
Wij danken iedereen die in 2019-2020
vrijwilligerswerk heeft gedaan dan ook
nogmaals voor zijn of haar inzet.

in de hoofdklasse. We zijn echter net zo
trots op het feit dat de Jongens O19-2
komend seizoen als Berkum 10 de wei
in gaan. Voetbalvereniging Berkum is
voor iedereen en biedt iedereen vreugde.

Voor u ligt de presentatiegids voor het
nieuwe seizoen. Gemaakt door een aantal
mensen dat, zelfs toen de lockdown in volle
gang was, het enthousiasme opbracht om
2020–2021 als uitgangspunt te nemen.
Een compliment aan de redactie dat zij weer
zo’n mooie gids heeft weten af te leveren,
die ook echt een verenigingsgids is
geworden. Natuurlijk zijn wij trots op
onze ‘vlaggenschepen’ Berkum 1 en
Berkum Vrouwen 1. Beide teams spelen
dit jaar, nu de vrouwen zijn gepromoveerd,

Al vóór corona was besloten dat
Arno Hoekstra en Ruud Westerhoven
Berkum 1 en Berkum Vrouwen 1 blijven
trainen. Veel goede spelers en de trainers
zullen het oog ook richten op de langzamerhand doorgroeiende jeugd. We wensen hen
en hun staf een mooi seizoen, waarbij we
misschien ook nog eens heel goed naar de
beker moeten kijken… Rinke Borger gaat
Berkum 2 aansturen. In zijn tijd bij de
junioren kwamen Jongens O17 én
Jongens O19 in de landelijke divisie.

“Die ene training maakte
ons al blij en gelukkig”

In deze gids ook aandacht voor vrijwilliger
van het jaar Lambert Bosscher, één van de
dragende krachten binnen onze ‘vrijdagmiddagclub’, routiniers die zorgen dat er door
de week en op zaterdag kan worden
gevoetbald. Ook komend jaar hebben
we weer meer teams. Dat betekent lastig
plannen met velden en wedstrijden.
U kunt ook lezen over de wedstrijd die
Berkum ooit speelde tegen Celtic.
De geschiedenis blijft ons boeien.
De toekomst komt langs in het gesprek
met Robert Schraag, sinds januari
verenigingsmanager. Hij zal zich de start
van zijn functie anders hebben voorgesteld.
Voor ons was en is zijn aanwezigheid altijd
prettig, met of zonder virus.
Toen de coronapandemie uitbrak stelden wij
vast dat voetbal een bijzaak is. Gezondheid
staat voorop. Maar ook zaken als financiële
mogelijkheden voor leden en sponsoren zijn
van groot belang. Ook binnen onze club
waren er mensen met gezondheidsklachten
en zijn er leden en sponsoren die het
financieel lastig hebben gehad. Voor zover
we dit niet hebben gedaan, hierbij een
woord van steun richting deze mensen.
De vereniging zelf kan het komend jaar
financieel gezond ingaan, maar ook wij
moeten goed kijken naar de mogelijkheden.
Het aloude uitgangspunt blijft dat we met
twee benen op de grond blijven. Laten we
voor 2020–2021 hopen op leuk voetbal en
veel plezier langs de lijn.
Het verschijnen van deze gids is mede
mogelijk gemaakt door 70 adverteerders
die ik hiervoor graag wil bedanken.
Ik wens u veel leesgenot bij de gids,
hij is het waard.
Zwart Wit Warm Hart
Namens het Algemeen Bestuur van
VV Berkum
Jan Teun Fuller
voorzitter
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Ridderstraat 42
8051EH Hattem

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

Tandartsen Centrum Hattem
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• Algemene Tandheelkunde
• Implantologie
• Kindertandheelkunde.

Bel direct:
931
038 444 3

Kom op

Verduurzamen?
Wij weten hoe.
Een lading positieve energie. Dat geven we bij Breman
graag terug. Zoals jij energie krijgt van voetbal, krijgen
wij energie van verduurzamen. Dit leek ons een mooie
match en we zijn dan ook met gepaste trots de top
sponsor van VV Berkum voor seizoen 2020/2021.
Energiepositief in 2025
Breman wil verantwoordelijk zijn voor haar rol in de maatschap
pij en voor de wereld waarin wij wonen en werken. Daarom
installeren wij bij voorkeur installaties met kwaliteitsproducten
die bijdragen aan energiebesparing, een hogere veiligheid en
verbetering van het milieu. Door jarenlange ervaring weten we
hoe we woningen kunnen verduurzamen, waardoor jij comfor
tabel kunt wonen.

Berkum van het gas af
Het toepassen van duurzame technologische oplos
singen is ons uitgangspunt. Daarnaast hebben we een
mooie uitdaging: de wijk Berkum gaat van het gas af.
Daar dragen we graag een steentje aan bij. Hoe doen we
dat bij Breman? We werken met oplossingen als warm
tepompen en zonnepanelen. Maar eerst kijken we naar
jouw wensen en komen dan met het best passende plan.

“We dachten eerder altijd dat het lang zou duren,
voordat je de investering terugverdiend hebt.
Maar die tijd is echt korter geworden.”

Daarnaast hebben we onszelf als Breman een doel gesteld: in
2025 willen we energiepositief zijn. Dit houdt in dat we samen
met jou en onze medewerkers meer energie leveren, dan we
gebruiken. Een gewaagd doel, maar zo zorgen we samen voor
een beter woon en werkklimaat, voor onszelf en volgende
generaties.

Meer weten? Kijk op breman.nl
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Eigen terrein “Vorig seizoen waren wij vooral op
eigen terrein niet goed genoeg en één van de doelstellingen voor de nieuwe competitie is dat we daar
beter voor de dag komen. Dat zijn we natuurlijk
ook aan de supporters verschuldigd. We moeten
constanter worden, maar dat kan pas als je heel
lang met een vaste ploeg kunt spelen. Dat was in
eerdere seizoenen ook de basis voor de successen
die we toen hebben geboekt.”

“... “De balans in de
nieuwe selectie lijkt
goed te zijn”
Bleef het aantal nieuwelingen in de Berkum-selectie
eerder vaak redelijk beperkt, zeker in vergelijking
met sommige andere hoofdklassers, dit seizoen
zijn er liefst 11 nieuwe gezichten bij de hoofdmacht.
Een goed teken is dat er opnieuw drie jongens via
de Berkum-jeugd en het tweede elftal zijn doorgegroeid naar de eerste selectie. Arno is goed te
spreken over zijn nieuwe keurkorps, waarbij hij meer
‘smaken’ lijkt te hebben dan eerder het geval was.

Hoofdtrainer Arno Hoekstra
heeft meer te kiezen in zijn selectie
Toen het seizoen 2019-2020, ook in de Hoofdklasse B,
op twee derde van de rit abrupt werd beëindigd was dat
natuurlijk voor Berkum-hoofdtrainer Arno Hoekstra zuur.
Het seizoen verliep tot dat dan toe niet helemaal naar wens
voor zijn ploeg, maar juist op het moment dat er weer
verbetering aan leek te komen kwam de competitie definitief
tot stilstand. Voor de nieuwe jaargang is hij optimistisch,
ook door de aanvullingen op zijn selectie.
“Er had vorig seizoen meer voor ons ingezeten, we moesten stoppen op het
moment dat je zag dat onze selectie beter en iets constanter werd. We hadden
onze pijlen gericht op de laatste periode. Als je ziet hoe we daar aan begonnen…
Ondanks enkele goede wedstrijden ging het daarvóór toch af en toe te moeizaam,
ook omdat er veel jongens langdurig afvielen door blessures. Soms stonden we met
10 of 12 man op het trainingsveld. Net toen een aantal van de geblesseerden terug
kwam en we op een achtste plaats stonden ging de stekker er in de competitie uit,
dat was wel héél zonde.”

“De balans in de nieuwe selectie lijkt goed te zijn,
zowel qua posities als karakters. Ondanks de
coronamoeilijkheden hebben we direct goed kunnen trainen, daar ben ik heel tevreden over. Er valt
met deze selectie meer te kiezen en op een aantal
posities is er behoorlijk veel concurrentie, maar juist
daardoor gaan sommige spelers ook beter trainen.
Met zoveel concurrentie zullen sommigen ook
teleurgesteld worden, daar valt bij geen enkele club
aan te ontkomen en dus ook bij ons niet. Iedere
speler hoopt toch in de basis te komen, vooral de
jongens die al langer meelopen, dus daar moet je
ook als staf goed mee omgaan.”
Leuke competitie “In de Hoofdklasse B gaan we
weer veel bekende clubs tegenkomen. Vorig seizoen was ik erg gecharmeerd van de voetballende
kwaliteiten van Swift, ik verwacht dat die jongens
nu ook wel weer mee gaan doen om de prijzen.
Nieuw in deze klasse zijn ONS Sneek, AZSV en
Noordscheschut, maar die eerste twee kennen we
natuurlijk nog wel uit het verleden. Ook Noordscheschut is voor mij geen onbekende, uit de tijd toen
ik trainer was bij Olde Veste maar ook omdat ik hun
trainer goed ken. Alles bij elkaar verwacht ik een
leuke competitie, waarin de onderlinge verschillen
misschien helemaal niet zo heel groot zullen zijn.”
“Bij onze eigen staf was het aantal veranderingen
heel beperkt, eigenlijk is alleen John Dooijewaard er
als assistent-trainer bij gekomen. Hij past er goed
bij, heeft zich snel aangepast en John heeft natuurlijk een goede achtergrond door zijn tijd bij een
uitstekende club als DVS ‘33. Ik verwacht dan ook
dat we een prettige samenwerking zullen hebben.”

PRESENTATIEGIDS 2020 - 2021 9

Een
andere
kijk
Een andere kijk
op
drukwerk
op drukwerk

d r u k k e r i j
d r u k k e r i j
maakt uw communicatie
maakt uw communicatie
Simon Stevinweg 12
8013
Zwolle 12
SimonNB
Stevinweg
8013 NB Zwolle

T 038 465 72 22
ET info@coenradi.nl
038 465 72 22
E info@coenradi.nl

brochures • digitaal drukken • verpakkingen • briefpapier • foliedruk • enveloppen • posters • visitekaartjes • offset druk • flyers
brochures • digitaal drukken • verpakkingen • briefpapier • foliedruk • enveloppen • posters • visitekaartjes • offset druk • flyers

10

s

Vader en zoon Hanson leiden bedrijf
én zijn bestuurders bij voetbalclubs
Twee jaar geleden sloot Ton Hanson, die toen samen met zijn vrouw
eigenaar was van Snijder Filtertechniek BV in Hasselt, een driejarig
contract als hoofdsponsor van VV Berkum. Inmiddels heeft het bedrijf
een nieuwe eigenaar gekregen in de persoon van Jeroen, de 29-jarige
zoon van het echtpaar Hanson. Die is, in tegenstelling tot zijn vader,
niet zo vaak op de sportvelden van VV Berkum te zien, maar de liefde
voor de voetbalsport zit bij hem ook in de genen.
Uitdagingen Ton Hanson was vanwege
zijn gezondheid de leidinggevende rol bij
Snijder Filtertechniek al langere tijd aan het
afbouwen. Vandaar ook die wisseling van
de wacht voor wat betreft de eigendom van
de zaak. Maar in het kantoor van het bedrijf
aan de Randweg in Hasselt is hij nog vrijwel
dagelijks te vinden om zijn zoon met raad
en daad bij te staan. Het is een welkome
steun voor Jeroen, want de coronapandemie
brengt ook voor Snijder de nodige
uitdagingen met zich mee.
Snijder Filtertechniek is specialist op het
gebied van allerlei soorten filters voor
machines, variërend van een aardappelrooier op het veld tot schepen, shovels,
kranen en tractoren. Het bedrijf levert verder
veel filters voor verbrandingsmotoren.
Door de energietransitie zullen deze motoren
echter langzamerhand verdwijnen en worden
vervangen door elektromotoren, die geen
filters gebruiken. Snijder heeft zich, om dit

verlies te compenseren, al geruime tijd
geleden gericht op nieuwe markten, zoals
bijvoorbeeld de hydrauliek ofwel aandrijftechniek. Het bedrijf in Hasselt is helemaal
ingesteld op vernieuwingen. Het pand aan
de Randweg wordt niet voor niets verwarmd
én gekoeld door aardwarmte en is met zonnepanelen gedekt. “We zijn de laatste jaren
redelijk gegroeid. Dit jaar zal dat wel niet het
geval zijn, maar we hebben alle vertrouwen
in de toekomst,” aldus Jeroen.
Tweede thuishaven Waar vader Ton vaak
op 'De Vegtlust' in Zwolle te vinden is, is
het sportpark van Olympia ’28 in Hasselt
een tweede thuishaven voor zoon Jeroen.
Vanaf zijn zesde jaar heeft hij er gevoetbald,
maar het eerste elftal heeft hij nooit bereikt.
Inmiddels heeft hij zijn voetbalschoenen aan
de wilgen gehangen en is hij als bestuurslid
in de weer voor zijn club. Dat hij de commerciële belangen van Olympia ’28 behartigt
en in de sponsorcommissie zit wekt, gezien

zijn achtergrond, natuurlijk geen verbazing.
Op dit moment wordt in Hasselt een actie
gevoerd om de gammele stoeltjes op de
tribune door nieuwe te vervangen.
Vader Ton ziet die activiteiten van zijn zoon
met volle instemming aan. Ton is niet voor
niets voorzitter van Olympia ’28 geweest.
Toen hij met zijn gezin naar de Zwolse buurtschap Haerst verhuisde kwam VV Berkum in
beeld. Hij is er inmiddels al lange tijd voorzitter van de Bestuursgroep 1e en 2e elftal.

“Ik zit in het bestuur
van een hoofdklasser,
jij van een derdeklasser”
Vader Ton en zoon Jeroen zijn dus niet alleen
collega’s als leidinggevende van een bedrijf,
maar ook allebei bestuurder bij een voetbalvereniging. Waarbij de vader tegen zijn zoon
zou kunnen zeggen: “Ik zit in het bestuur van
een hoofdklasser, jij van een derdeklasser.”
Maar dat doet Ton Hanson natuurlijk niet…
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De buitenboel vraagt om
professionele verf!
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.

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

Tel.: 038 - 453 53 01, info@eerenstein.nl
www.eerenstein.nl

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

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
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Teammanagers Ronald Korterik (l)
en Jasper Koekoek

Veel nieuwe gezichten bij Berkum 2
Het tweede elftal van VV Berkum kent in het seizoen 2020-2021 heel
wat nieuwe gezichten. Dat geldt niet alleen voor de spelers, maar ook
voor de technische staf. Rinke Borger neemt het roer over als trainer
en Jasper Koekoek en Ronald Korterik pakken samen de functie van
teammanager op.
“Vorig jaar had het tweede elftal geen
teammanager en daar is het een te belangrijk
team voor. Daar hoort gewoon een goede
staf naast de trainer te staan,” maakt Ronald
Korterik duidelijk. “Bij het tweede lopen de
meeste spelers rond die ook bij Berkum zijn
opgeleid en de randvoorwaarden moeten
dan ook goed zijn om die jongens bij de
club te houden.”
Talenten Daar kan ‘collega’ Jasper Koekoek
zich in vinden. “Het tweede is een ‘opleidingsteam’, maar dat is niet altijd even goed
uitgevoerd. We willen dat er meer speciale
aandacht komt voor de talenten in onze
eigen club. Daarvan zijn er genoeg om op
termijn in het eerste elftal mee te kunnen
draaien.” Ronald: “We hebben heel talentvolle lichtingen bij de jeugd, dus er zullen
meer spelers door gaan komen. Die moeten
bij Berkum blijven en niet voor een habbekrats in de omgeving gaan spelen. Daarvoor
zal het tweede meer uitstraling moeten
krijgen.”
De teammanagers, die elkaar komend
seizoen gaan afwisselen, hebben allebei
een mooi en lang Berkum-verleden.
Jasper (31), in het dagelijks leven consultant
in de e-commerce sector, kwam enkele
seizoenen in de hoofdmacht uit en ging

daarna in het tweede elftal spelen. Afgelopen
jaar trainde hij daar nog mee en toen trainer
Alain Michel zonder teammanager zat pakte
Jasper enkele ondersteunende taken op.
Ook Ronald (51), werkzaam in de commerciële kant van de medisch-technische
industrie, speelde in het eerste elftal van
Berkum. Hij maakte daar, in 1992, 1996,
1998 en 2002, zelfs deel uit van vier (!)
kampioensploegen en dat is een erelijst die
niet veel Berkum-spelers kunnen tonen.
Hij draaide later bij de eerste selectie negen
seizoenen mee als verzorger, fysiotherapeut
en hersteltrainer. Vorig seizoen deed hij een
stapje terug, maar als echte ‘Berkum-man’
gaat hij zich nu weer inzetten voor Berkum 2.
Dat elftal draaide afgelopen seizoen goed
mee in de Reserve Hoofdklasse A en stond
in de middenmoot toen de competitie door
de coronacrisis tot een abrupt einde kwam.
De ploeg leek bovendien nog goede kansen
te hebben in het bekertoernooi, maar ook
daar kwam dus een zuur einde aan. Voor de
nieuwe jaargang zijn de verwachtingen wél
heel positief.
Goede mix Jasper: “We hebben een goede
mix in het team. Er zijn wat minder ervaren
spelers dan vorig seizoen, maar er is een
heel talentvolle jonge groep bijgekomen.

Volgens mij kunnen die redelijk snel aanpikken bij dit niveau, als ze het ook fysiek aan
kunnen maar daar heb ik goede hoop op.
We willen meedraaien in de top van de Reserve Hoofdklasse, dus met grote clubs uit
onze omgeving, én we willen zoveel mogelijk
spelers laten doorstromen. Daar hoort ook
meer discipline bij de jongens bij en daar ligt
ook voor óns een taak. We willen ze zo goed
mogelijk afleveren bij het eerste elftal, zodat
ze daar succesvol worden als basisspeler.”
Volgens beiden is de grote ervaring van
trainer Rinke Borger (53) daarbij van groot
belang. Rinke was niet alleen al eerder trainer
van Berkum 2, waarmee hij in 2014
kampioen werd in de Reserve Hoofdklasse
A, maar de laatste vijf jaar was hij Hoofd
Jeugdopleidingen bij Berkum. Jasper: “Rinke
heeft daardoor goed in beeld welke talenten
er bij ons rondlopen en qua ambitie zitten we
op één lijn. We hebben een talentvolle groep
en ik heb er veel vertrouwen in.” Dat wordt
onderschreven door Ronald: “Absoluut. Maar
of de nieuwe spelers de stap van de jeugd
naar het tweede en verder kunnen maken
is ook een kwestie van mentaliteit, dus daar
zullen wij bovenop zitten.”
Ter geruststelling: Bij de staf van Berkum 2
is niet álles veranderd. Verzorger Leo Pol en
assistent-scheidsrechter Hans Ester zullen
ook het komende seizoen weer van waarde
zijn voor het team!
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Eén ambitie, één doel…

Vrouwen 1 promoveert naar de Hoofdklasse!
Het seizoen 2019-2020 zat er ook voor Ruud Westerhoven, trainer-coach, en Frida Bremer, aanvoerder
van Berkum Vrouwen 1, vroegtijdig op. Samen blikken ze terug op een bijzondere competitie, met
uiteindelijk een prachtige promotie naar de Hoofdklasse als beloning. Een prestatie van formaat want ons
eerste vrouwenteam kwam nog niet eerder op dat niveau uit. De ploeg is in slechts twee jaar van de 2e
Klasse naar de Hoofdklasse opgestoomd!
Ruud en Frida zien elkaar niet alleen tijdens de trainingen en wedstrijden bij VV Berkum. Beiden geven les bij Landstede in Zwolle. Ruud
als docent Bewegingsagogie en Frida als docent Sport en Bewegen.
Frida lacht: “We zijn al goed op elkaar ingespeeld.”
Eén ambitie Ruud is bij VV Berkum het afgelopen seizoen begonnen
als kersverse trainer-coach bij Vrouwen 1. “In de voorbereiding ben
ik gestart met een open training,” vertelt Ruud. “Daar kon ik mezelf
presenteren. Ook waren er acht potentieel nieuwe spelers aanwezig
om mee te trainen. Ze hadden hun interesse in VV Berkum kenbaar
gemaakt. Van die acht hebben uiteindelijk zes spelers de overstap
gemaakt. Met alle spelers heb ik gesprekken gevoerd. Voor mij is
het belangrijk om samen te werken aan één gezamenlijk doel voor de
competitie. Dat werd al snel duidelijk. Er was maar één ambitie
en één doel: kampioen worden!”
Plezier en teambuilding “We zijn het seizoen gestart met een goed
en fit team,” vervolgt Ruud. “Het ging er dan ook niet zozeer om
beter te worden in het spelletje, maar om je als team door middel van
plezier en teambuilding verder te ontwikkelen, zowel op technisch
als tactisch niveau.” Aan het eind van iedere training staat daarom bij
Ruud als vast onderdeel het wedstrijdelement op het programma.
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“Het is belangrijk om het wedstrijdgevoel met elkaar te beleven en,
naast een beetje zeuren op elkaar, de successen te ervaren van het
samenspel. Dat zorgt voor onderlinge verbinding.”
Sterk gestart Frida: “We zijn afgelopen seizoen heel sterk gestart
en namen constant drie punten mee. Onze supporters waren razend
enthousiast en tot aan de winterstop stonden we, met zes punten
los, strak bovenaan. Na de winterstop gingen we makkelijker spelen,
we werden te laks en dachten er toch te gemakkelijk over. Individueel
werden er foutjes gemaakt en we verloren van onze concurrent.
Supporters merkten dat we minder strijdlustig waren na de
winterstop, ze misten de beleving binnen ons team. Dat kwam
hard aan en de onzekerheid sloeg even toe.”
“Onze tegenstanders gingen na de winterstop ook anders tegen ons
spelen, terwijl wij hetzelfde spelletje verwachtten,” analyseert Ruud.
“Dat ging dus niet altijd goed. Ook hadden we soms gewoon pech
door slechte weersomstandigheden. Maar door goed te trainen,
het spelletje vooral leuk te houden en het maken van vaste afspraken
kregen de vrouwen de smaak weer te pakken. Dat onze grote
concurrent Klarenbeek toen verloor, was de mazzel die we op
dat moment even nodig hadden.”

En dan… corona… “Dat was schrikken
en reuze frustrerend,” benadrukt Frida.
“We hielden wekelijks contact met elkaar
via Teams. Twee spelers regelden dan iets
leuks, bijvoorbeeld een quiz. Ook hebben
we een filmpje gemaakt om onze hoofdsponsor Arjan Broekman van ‘Het Wijnhuis’
een hart onder de riem te steken. We hebben
een tekst geschreven en die samen ingezongen. Arjan heeft dit enorm gewaardeerd.
Gelukkig konden we vanaf 20 mei weer
trainen. Het was goed om elkaar drie keer
in de week weer fysiek te zien en lekker
actief bezig te zijn.”

tijdens de eerstvolgende training samen stil
bij gestaan. In juli hebben we dat nog eens
dunnetjes over gedaan, toen de teamafsluiting op het programma stond. Daar hebben
we een klein feestje van gemaakt.”

“Er was maar één
ambitie en één doel:
kampioen worden!”

Mooie herinneringen De promotie naar de
Hoofdklasse was natuurlijk een mijlpaal voor
het elftal én de vereniging, maar zowel Ruud
als Frida hebben ook mooie herinneringen
aan de bekercompetitie. Ruud: “De bekerwedstrijd in het Spartastadion speelden we
op topklasseniveau. Het leek wel een bekerfinale. Een fantastische wedstrijd, die we na
verlenging met 3-5 hebben gewonnen.”
Frida: “Als je als team zo’n resultaat samen
kunt bereiken, moeten we in het komende
seizoen als hoofdklasser zeker mee kunnen
in de middenmoot. Gewoon lekker spelen,
punten pakken en gaan.”

Verlossende bericht Berkum had op dat
moment één keer gelijkgespeeld, één keer
verloren en liefst 13 wedstrijden gewonnen.
Het was echter al vrij snel duidelijk, maar
ook frustrerend, dat de competitie niet meer
zou worden uitgespeeld. Ruud: “We stonden
vanaf het moment dat alles stil werd gelegd
op een voorsprong van zes punten. Je weet
alleen niet wat dit gaat betekenen. Wel of
géén promotie. De vader van onze speler
Veronique had als sympathiek gebaar alvast
een beker voor ons gekocht. Via Sabrine,
een andere speler, kreeg iedereen per post
een medaille opgestuurd. Een superleuk
gebaar, maar je wacht natuurlijk toch de
officiële berichtgeving af. Begin juni kregen
we dan eindelijk het verlossende bericht van
de KNVB. Via de app hoorden we dat we
op basis van de behaalde resultaten waren
gepromoveerd naar de Hoofdklasse!”
Frida: “Iedereen heeft dat moment eigenlijk
voor zichzelf gevierd. Natuurlijk hebben we er
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Net dat beetje extra...
Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders is een professionele en
integere partner in de dynamische wereld van creditmanagement.
Wij geloven erin dat onze dienstverlening alleen succesvol kan zijn
als het uitgaat van de specifieke wens van onze klant. Persoonlijke
benadering, maatwerk, actuele kennis van wet- en regelgeving en het
uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord incasseren zorgen
voor specialisatie en succesverhalen.
Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders ontzorgt haar klanten
door het bieden van een full-service dienstenpakket in debiteurenbeheer, incasso en ambtelijke werkzaamheden.
Neem gelijk contact met ons op:
Bel: 038-3758888 of mail: info@meijerinkgdw.nl

WERVING & SELECTIE
EN EXECUTIVE SEARCH

gebaseerd op vertrouwen, samenwerking
en passie voor samen winnen!

Gerben Visscher • Els ter Haar • Richard Veurink • Henk Visscher • Katinka Sneller • Johan Krediet • Moniek van der Meulen • Anne-Geert Dijk • Janneke Wester

Als specialist uit de wereld van automotive, transport en logisitek
verbinden wij ambitieuze professionals, hogeropgeleiden en
opdrachtgevers. WWW.NEWROADZ.NL

Werving- en selectiespecialisten binnen de Bouw&Techniek,
Maakindustrie, ICT, Finance & Non-profit. Persoonlijk en met
echte betrokkenheid sparren? WWW.TOPCAREERZ.NL
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Verbindende schakel “Dit is wat een vereniging in
deze tijd nodig heeft,” bevestigt Robert enthousiast.
“We zijn bij Berkum gezegend met vele betrokken
vrijwilligers. Die zijn en blijven het kloppend hart van
de club. Als verenigingsmanager ben ik de verbindende
schakel. Ik ken veel mensen, weet wat er speelt, wie
wat oppakt en weet ik het niet, dan kom ik daar snel
genoeg achter. Iedereen kan bij mij terecht met vragen
en/of opmerkingen. Zo probeer ik onze leden, ouders,
verzorgers, sponsoren, bezoekers en vrijwilligers verder
te helpen en de gastvrijheid binnen de vereniging
te vergroten.”
Coronaproof “Ik was net goed op dreef om de
accommodatie commerciëler te gaan exploiteren
toen het coronavirus zich aankondigde en op 12 maart
de sportactiviteiten in het hele land werden stopgezet. Voor je gevoel staat de wereld dan even stil.
Voor de club een sportief én financieel drama.
Los van de gezondheid van iedereen, die staat
natuurlijk voorop. Maar je wilt iets doen en niet
nutteloos thuis zitten.”

“Een prachtige uitdaging
die ik met beide handen
aanpak”

Robert Schraag,
van voetballer tot verenigingsmanager
Begin 2020 is Robert Schraag aangesteld als verenigingsmanager bij VV Berkum, een geheel nieuwe functie bij de
club. Zijn belangrijkste taken zijn het commercieel exploiteren
van de accommodatie, het versterken van de gastvrijheid
en het creëren van verbinding tussen de verschillende
bestuursgroepen en hun vrijwilligers. Schraag: “Een
prachtige uitdaging die ik met beide handen aanpak.”
Al 18 jaar is Robert bij VV Berkum betrokken. Eerst voetballend, daarna als leider
en vrijwilliger in diverse bestuursgroepen en vanaf begin 2020 dus als verenigingsmanager. Een clubman pur sang, inspirator, organisator, ‘mensenmens’ en, als het
gaat om voetbal, een tikkeltje fanatiek. Al deze eigenschappen maken Robert,
die in 2017 tijdens de Algemene Ledenvergadering werd uitgeroepen tot
'Vrijwilliger van het Jaar', volgens het bestuur de ideale man om zich als
verenigingsmanager te verbinden aan de club.

Toen door de minister werd aangekondigd dat vanaf
11 mei de jeugd weer mocht trainen, stond Robert
meteen klaar om in actie te komen. “We hebben nog
dezelfde dag een projectgroep samengesteld en zijn
online bij elkaar gekomen. Vervolgens hebben we
de taken verdeeld en ik kon aan de slag als ‘coronacoördinator’. Samen hebben we het voor elkaar
gekregen om de sportaccommodatie coronaproof in
te richten, zodat de jeugd op de dag dat het weer
mocht van start kon gaan. Dat was echt een fantastisch moment. Helemaal omdat je dan ziet dat de
voorbereidingen het gewenste resultaat hebben gehad.
Gelukkig konden de senioren niet lang daarna ook
weer trainen. Daar word je als mens met passie voor
de club blij van.”
Wat willen we bereiken? “Ik wil graag bijdragen aan
een financieel gezonde vereniging. We hebben de wijk
en de stad veel te bieden. Naast onze leden, die
natuurlijk op de eerste plaats staan, is iedereen
welkom. We kunnen mooie (dag)programma’s
realiseren op ons sportpark en zo de uren wanneer
er niet wordt getraind of wedstrijden worden gespeeld
optimaal benutten. Je kunt daarbij denken aan
programma’s voor het bedrijfsleven, het onderwijs en
ook aan maatschappelijke organisaties. Daar mag best
iets tegenover staan. Daarnaast zet ik mij actief in voor
de samenwerking met de sportaanbieders in de buurt.
Door samen op te trekken kunnen we nog veel meer
bereiken voor VV Berkum!”
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NIEUWE SPELERS
BERKUM 1
Vers bloed in
eerste selectie
Asse Visscher

Roy van der Stouwe

Spits Asse Visscher (20) is één van de
‘talenten uit eigen huis’. Via de jeugdelftallen
en het tweede komt hij nu bij de hoofdselectie, maar hij deed ook vorig seizoen
al af en toe mee in het eerste. Hij denkt
dat Berkum een rol van betekenis kan
spelen in de Hoofdklasse B.
“De selectie is versterkt, we hebben een
positieve groep en onze kwaliteiten bieden
een mooi perspectief. Ik wil een betere voetballer worden en zo een vaste kracht worden
bij het eerste. Ik wil zoveel mogelijk spelen en
belangrijk zijn met doelpunten en assists.”

Ook middenvelder Roy van der Stouwe (20)
komt via het tweede elftal bij de hoofdselectie.
Hij begon bij Berkum in het ukkenvoetbal,
ging later naar Be Quick ’28 en kwam vorig
seizoen weer terug bij Berkum. Zijn eerste
indrukken van de eerste selectie zijn goed.
“We hebben een leergierige groep, waarmee
we veel stappen kunnen zetten. Het zou mooi
zijn als wij voor een plekje kunnen vechten in
de top-vijf. Ik wil dit seizoen zoveel mogelijk
minuten maken en op de trainingen mijn
plekje proberen te veroveren.”

Robert Schonewille

Rik Ngimbi

Frank van der Burg

Met Robert Schonewille haalt Berkum veel
ervaring in huis. De 30-jarige verdedigende
middenvelder begon bij Elim en speelde
later voor HODO, HHC Hardenberg,
Jong Emmen en MSC. De laatste vier
seizoenen was hij aanvoerder bij WHC
in Wezep. “Het wordt een mooie competitie
met sterke ploegen, maar voor ons zijn er
zeker kansen. We hebben een prima selectie,
maar het moet wél ‘passen’. De oudere
jongens zullen af en toe het voortouw moeten
nemen, zeker als het in een wedstrijd eens
minder gaat. Ik maak me geen zorgen
over mijn eigen kansen. Ik kon prima mee
bij HHC en bij MSC heb ik ook jaren in de
hoofdklasse gespeeld. Ik denk meer aan
de teamdoelstelling dan aan persoonlijke
ambitie. Gewoon fit blijven en er honderd
procent voor gaan!”

Verdediger Rik Ngimbi (20) begon zijn
voetbalcarrière bij WVF, speelde daarna
voor DVS ’33 en kwam vorig jaar bij Berkum.
Daar kwam hij toen in het tweede elftal,
maar vanaf de winterstop trainde hij ook
mee bij het eerste en hij deed afgelopen
seizoen bij de hoofdmacht ook al enkele
wedstrijden in de competitie mee.
“We hebben een heel gretige groep, met een
mooi niveau en dat bevalt mij goed. Er zijn
vrij veel nieuwe jongens bijgekomen, maar
het klikt heel goed en ik denk dat we een heel
mooi seizoen kunnen krijgen. Op mijn positie
is er natuurlijk veel concurrentie, maar ik ben
niet gekomen om de bank warm te houden.
Ik ga de concurrentiestrijd graag aan!”

Centrale verdediger Frank van der Burg (24)
brengt een behoorlijke ervaring met zich mee.
De afgelopen twee jaar speelde hij met DVS
’33 in de derde divisie. Hij begon bij ZAC,
ging toen naar PEC Zwolle en voetbalde
vervolgens bij Be Quick ’28. Voordat hij door
DVS werd ingelijfd speelde hij drie seizoenen
met Staphorst in de hoofdklasse, die hij
dus goed kent.
“In de Hoofdklasse B zitten de ploegen al
jaren dicht bij elkaar. Ik denk dat wij dit jaar
zomaar eens kunnen verrassen. Met de
nieuwe aanwinsten en de kern die gebleven
is denk ik dat wij mee kunnen strijden voor
de bovenste plaatsen. Dit team kan nog
onwijs veel groeien!”

In het seizoen 2020-2021
maken liefst 11 nieuwe
spelers hun opwachting in het
‘vlaggenschip’ van VV Berkum.
Het is mooi dat er opnieuw
drie spelers via de eigen jeugd
en het tweede elftal zijn
doorgestroomd.
We stellen ze weer allemaal
aan u voor.
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Julian de Ruiter

Hermen Dam

Ivar Nijboer

Julian de Ruiter (21) begon bij DOS Kampen,
waar de linkerspits ook in de hoofdmacht
kwam. Daar werd hij opgepikt door derdedivisionist DVS ’33, maar na twee seizoenen
kon hij nog niet op een vaste basisplek in
het eerste elftal rekenen.
“Voor mijn ontwikkeling moet ik vooral veel
speelminuten maken en Berkum geeft mij
een mooie kans om mij te bewijzen.
We hebben een heel diverse groep, met veel
jonge jongens maar ook ervaring. De groep is
gedreven en kwalitatief gezien is het ook voor
mekaar. Ik hoop een basisplaats af
te dwingen en kansen te creëren met mijn
aanvallende spel.”

Hermen Dam (25) komt over van HHC Hardenberg, waar de linksbenige verdediger
de afgelopen jaren aanvoerder was van
het tweede elftal. Tot de A-jeugd speelde
hij op het middenveld, maar verkaste
daarna naar de defensie.
“Er zit veel voetbal en drive in ons team
en daarmee zouden we een sterk seizoen
kunnen draaien, als iedereen tenminste
blessurevrij kan blijven. Uiteraard hoop ik
zoveel mogelijk te kunnen spelen en het
team zo goed mogelijk te helpen.”

Middenvelder Ivar Nijboer (25) zat afgelopen
seizoen bij de hoofdselectie van HHC Hardenberg, maar veroverde bij de tweededivisionist
geen basisplaats. Eerder kwam hij uit voor
de jeugd van FC Twente/Heracles en voor
Kloosterhaar en Bergentheim. “De overstap
naar Berkum is een mooie uitdaging, ook
op sportief gebied. Met onze groep moet
het mogelijk zijn een hoge klassering neer
te zetten. Ik probeer natuurlijk vanaf het
begin zoveel mogelijk minuten te spelen
en belangrijk te zijn voor het team.”

Bas van Wijnen

Jelle Brouwer

Niek Bongers

Bas van Wijnen (22) begon bij WVF, waar
de middenvelder werd opgepikt door PEC
Zwolle. Daar speelde hij in alle jeugdelftallen,
kwam ook in de hoofdselectie en debuteerde
onder trainer Ron Jans tegen PSV in
de eredivisie. Vorig seizoen kwam hij uit
voor derdedivisionist Harkemase Boys.
“Ik heb een heel positieve indruk gekregen
van onze selectie. Ik hoop dan ook dat we
tot het einde van het seizoen bovenin
meedoen of een periodetitel winnen.
Ik wil natuurlijk zo veel mogelijk spelen,
een hoog niveau halen en een positieve
bijdrage leveren binnen het team.”

Keeper Jelle Brouwer (33) zat eerder al twee
jaar bij de hoofdselectie van Berkum maar
kwam toen lang niet aan spelen toe door
blessureleed. Vorig jaar keerde hij terug
naar ZAC, maar stopte daar halverwege
het seizoen omdat hij het plezier in het
voetbal wat kwijt was.
“Het was mijn bedoeling om te kijken of
ik het voetbal zou missen. Ik kom nu weer
bij Berkum omdat ik daar, ondanks de
blessures, twee jaar met heel veel plezier
heb gespeeld. Ik wil weer met plezier
op het veld staan, hard werken en
mooie resultaten halen.”

Voor doelman Niek Bongers (24) betekent
de overstap naar Berkum pas de tweede
‘verhuizing’ in zijn voetbalcarrière. Hij speelde
20 jaar voor Go-Ahead Kampen, waar hij de
laatste zes jaar in de hoofdselectie zat.
Hij ziet zijn nieuwe club wel zitten.
“Ik hoop met Berkum bovenin mee te kunnen
draaien. Als we verdedigend niet teveel
weggeven gaan we veel punten pakken.
Mijn missie is alles uit mezelf te halen en
een goede concurrentiestrijd aan te gaan met
de medekeepers om elkaar beter te maken.”
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Falcon woning
Falcon woning
Korte bouwtijd

www.falconh

Duurzaam

Korte bouwtijd
Duurzaam

www.falconhouse.nl

Hoog wooncomfort

E: info@falco

Modulair

T: +31 529 745

Hoog wooncomfort

E: info@falconhouse.nl
T: +31 529 745 055

Modulair

Geschikt voor iedere gezinssamenstelling en budget. Bekijk
onze website voor meer informatie of vraag een brochure op.

Geschikt voor iedere gezinssamenstelling en budget. Bekijk
onze website voor meer informatie of vraag een brochure op.

Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen

uw verhuizing een frisse start

Nationaal en
internationaal
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

Uw voordelen:

thuis
in
Berkum
20

• uitstekende service

ZWOLLE

038 465 65 60

Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle
info@utshersevoort.nl
www.utshersevoort.nl

• snel en slagvaardig
• vriendelijke verhuizers
• lage kosten
• landelijk netwerk

Competitieprogramma Hoofdklasse B zaterdag, seizoen 2020 - 2021
EERSTE PERIODE
5 SEPTEMBER 2020
ONS Sneek – Berkum
SC Genemuiden – Buitenpost
De Dijk – AZSV
Volendam – Swift
DETO – Flevo Boys
Urk - NSC Nijkerk
Noordscheschut – SDC Putten
Eemdijk – HZVV

12 SEPTEMBER 2020
Berkum – Eemdijk
Swift – DETO
NSC Nijkerk – Volendam
Buitenpost – ONS Sneek
Flevo Boys – Noordscheschut
HZVV – Urk
AZSV - SC Genemuiden
SDC Putten – De Dijk

19 SEPTEMBER 2020
Urk – Berkum
SC Genemuiden – SDC Putten
De Dijk – NSC Nijkerk
Volendam – AZSV
Noordscheschut – HZVV
ONS Sneek – Swift
Eemdijk – DETO
Buitenpost – Flevo Boys

26 SEPTEMBER 2020
Berkum – SC Genemuiden
DETO – Volendam
Swift – Eemdijk
NSC Nijkerk – Noordscheschut
Flevo Boys – De Dijk
HZVV – Buitenpost
AZSV – Urk
SDC Putten – ONS Sneek

3 OKTOBER 2020
Volendam – Berkum
SC Genemuiden – Flevo Boys
De Dijk – Swift
Urk – SDC Putten
Noordscheschut – DETO
ONS Sneek – HZVV
Eemdijk – AZSV
Buitenpost – NSC Nijkerk

10 OKTOBER 2020
Berkum – Noordscheschut
DETO – Urk
Swift – Buitenpost
NSC Nijkerk – SC Genemuiden
Flevo Boys – Volendam
HZVV – De Dijk
AZSV – ONS Sneek
SDC Putten – Eemdijk

17 OKTOBER 2020
Berkum – Swift
SC Genemuiden – HZVV
Volendam – De Dijk
Noordscheschut – AZSV
ONS Sneek – DETO
Eemdijk – Urk
Buitenpost – SDC Putten
Flevo Boys – NSC Nijkerk

24 OKTOBER 2020
HZVV – Berkum
De Dijk – Eemdijk
DETO – SC Genemuiden
Urk – Volendam
Swift – Noordscheschut
NSC Nijkerk – ONS Sneek
AZSV – Buitenpost
SDC Putten – Flevo Boys

31 OKTOBER 2020
Berkum – DETO
SC Genemuiden – Urk
Noordscheschut – Eemdijk
ONS Sneek – Volendam
NSC Nijkerk – AZSV
Buitenpost – De Dijk
Flevo Boys – HZVV
SDC Putten – Swift

7 NOVEMBER 2020
De Dijk – Berkum
Volendam – SC Genemuiden
DETO – Buitenpost
Urk – Noordscheschut
Eemdijk – ONS Sneek
Swift – Flevo Boys
HZVV – NSC Nijkerk
AZSV – SDC Putten

14 NOVEMBER 2020
Buitenpost – Berkum
SC Genemuiden – Swift
De Dijk – DETO
Noordscheschut – Volendam
ONS Sneek – Urk
NSC Nijkerk – Eemdijk
Flevo Boys – AZSV
SDC Putten – HZVV

21 NOVEMBER 2020
Berkum – Flevo Boys
Volendam – Buitenpost
DETO – SDC Putten
Urk – De Dijk
ONS Sneek – Noordscheschut
Eemdijk – SC Genemuiden
Swift – NSC Nijkerk
HZVV – AZSV

28 NOVEMBER 2020
NSC Nijkerk – Berkum
SC Genemuiden – Noordscheschut
De Dijk - ONS Sneek
Buitenpost – Eemdijk
Flevo Boys – Urk
HZVV – Swift
AZSV – DETO
SDC Putten – Volendam

5 DECEMBER 2020
Berkum – SDC Putten
Volendam – HZVV
DETO – NSC Nijkerk
Urk – Buitenpost
Noordscheschut – De Dijk
ONS Sneek – SC Genemuiden
Eemdijk – Flevo Boys
Swift – AZSV

12 DECEMBER 2020
AZSV – Berkum
De Dijk – SC Genemuiden
Eemdijk – Volendam
Swift – Urk
NSC Nijkerk – SDC Putten
Buitenpost – Noordscheschut
Flevo Boys – ONS Sneek
HZVV – DETO

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

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

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

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

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

TWEEDE PERIODE

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

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

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

3 APRIL 2021
Berkum – Buitenpost
SC Genemuiden – Volendam
DETO - De Dijk
Noordscheschut - ONS Sneek
NSC Nijkerk – HZVV
Flevo Boys – Swift
AZSV – Eemdijk
SDC Putten - Urk

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

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

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

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

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

22 MEI 2021
DETO – Berkum
SC Genemuiden – NSC Nijkerk
De Dijk – Flevo Boys
Volendam – SDC Putten
Urk – ONS Sneek
Noordscheschut – Swift
Eemdijk – Buitenpost
AZSV – HZVV
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Rik
Ngimbi

Frank
van der Burg
GEB. DATUM
26-06-1996

POSITIE
keeper

POSITIE
verdediger

POSITIE
verdediger

SEIZOEN
4e

SEIZOEN
1e

4

Dennis
Horstman

5

verdediger

GEB. DATUM
17-05-2000

keeper

GEB. DATUM
15-04-1997

Jorben
Nieuwenhuis

SEIZOEN
1e

6

Jason
Huisman
GEB. DATUM
08-11-1989

POSITIE
verdediger

POSITIE
verdediger

POSITIE(S)
verdediger/
middenvelder

7

Johnsen
Bacuna

SEIZOEN
5e

8

verdediger

GEB. DATUM
27-05-1994

verdediger

GEB. DATUM
29-05-1991

SEIZOEN
12e

Björn
Bakker

SEIZOEN
9e

9

Jonathan
van Marle
GEB. DATUM
19-01-1991

POSITIE
aanvaller

POSITIE
middenvelder

POSITIE
aanvaller

22

SEIZOEN
4e

middenvelder

GEB. DATUM
15-09-1993

aanvaller

GEB. DATUM
06-08-1985

SEIZOEN
6e

verdediger

Huib
Veurink

2

verdediger / middenvelder

1

SEIZOEN
2e

aanvaller

SELECTIE 1E ELFTAL

15
Roy van
der Stouwe

GEB. DATUM
17-01-1984

GEB. DATUM
06-03-2000

POSITIE
aanvaller

POSITIE
aanvaller

SEIZOEN
20e

17
Niek
Telgen

SEIZOEN
1e

18
Hermen
Dam

GEB. DATUM
24-09-1994

POSITIE
middenvelder

POSITIE
middenvelder

POSITIE
verdediger

19
Kelvin
Groothand

SEIZOEN
3e

20

middenvelder

GEB. DATUM
27-05-1997

middenvelder

GEB. DATUM
09-03-2000

SEIZOEN
1e

Ivar
Nijboer

SEIZOEN
1e

21
Julian
de Ruiter

GEB. DATUM
21-10-1998

POSITIE
middenvelder

POSITIE
aanvaller

POSITIE
aanvaller

SEIZOEN
1e

aanvaller

GEB. DATUM
09-01-1995

middenvelder

GEB. DATUM
02-10-1999

SEIZOEN
2e

aanvaller

SEIZOEN
16e

Asse
Visscher

verdediger

POSITIE(S)
middenvelder/
verdediger

Chris van
der Meulen

SEIZOEN
1e

aanvaller

GEB. DATUM
22-10-1988

14
aanvaller

Marc van
der Meulen

11
middenvelder / verdediger

10
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SELECTIE 1E ELFTAL

22
Robert
Schonewille

25
GEB. DATUM
31-07-1997

POSITIE
middenvelder

POSITIE
middenvelder

23
Niek
Bongers

TECHNISCHE
STAF:

GEB. DATUM
12-12-1986

12-01-1995

Erik
Teunissen

POSITIE
keeper

POSITIE

keeper

keeper

1e

24
Jelle
Brouwer

GEB. DATUM

SEIZOEN

SEIZOEN
1e

SEIZOEN
3e

keeper

SEIZOEN
1e

middenvelder

GEB. DATUM
26-06-1989

middenvelder

Bas
van Wijnen

assistent-scheidsrechter

Arno
Hoekstra

John
Dooijewaard

Arjen
Verhoef

hoofdtrainer

assistent-trainer

keeperstrainer

André
Toering

Arend Zoer

Jos
Dohmen

teammanager

verzorger / hersteltrainer

verzorger / hersteltrainer

2424

TEGENSTANDERS BERKUM 1 IN 2020-2021
VV Berkum komt ook in het seizoen 2020-2021 weer uit in de Hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal.
Hoewel er na het voortijdig stoppen van de voorgaande jaargang sprake van was dat er geen clubs
zouden promoveren of degraderen zijn er toch veranderingen ten opzichte van vorig seizoen.
Zo verkasten Staphorst en ACV alsnog naar de Derde Divisie en keerde Purmersteijn terug naar het
zondagvoetbal. De vrijgekomen plaatsen zijn ingenomen door ONS Sneek, Noordscheschut en AZSV.
Voor de trouwe Berkum-fans die ook de uitwedstrijden van hun club willen bezoeken: de aanvangstijden
verschillen soms aanzienlijk per vereniging. Kijk dus vóór een wedstrijd op de Berkum-site of de site
van de tegenstander voor het adres en om te zien hoe laat er daar wordt afgetrapt.
1. Genemuiden
Trainer René van der Weij, eindklassering
2019-2020: 6e in Hoofdklasse B
sc-genemuiden.nl

10. Urk
Trainer Gert Jan Karsten, eindklassering
2019-2020: 7e in Hoofdklasse B
svurk.nl

13. Buitenpost
Trainer Jasper Bouma, eindklassering
2019-2020: 16e in Hoofdklasse B
vvbuitenpost.nl

2. HZVV
Trainer Rick Mulder, eindklassering
2019-2020: 5e in Hoofdklasse B
hzvv.nl

11. Volendam
Trainer Johan Steur, eindklassering
2019-2020: 9e in Hoofdklasse B
rkav-volendam.nl

14. AZSV
Trainer Dave de Jong, eindklassering
2019-2020: 5e in Hoofdklasse A
azsv-aalten.nl

3. Noordscheschut
Trainer Marc van Meel, eindklassering

12. ONS Sneek
Trainer Jan Vlap, eindklassering

15. Flevo Boys
Trainer Arjen Postma, eindklassering

2019-2020: 1e in 1e Klasse E
vvnoordscheschut.nl

2019-2020: 16e in Derde Divisie
onssneek.nl

2019-2020: 13e in Hoofdklasse B
flevoboys.nl

4. DETO Twenterand
Trainer Hennie in ‘t Hof, eindklassering
2019-2020: 14e in Hoofdklasse B
deto.nl

13

5. Swift
Trainer Martin de Groot, eindklassering
2019-2020: 4e in Hoofdklasse B
avvswift.nl

12

6. SDC Putten
Trainer Cesco Agterberg, eindklassering
2019-2020: 12e in Hoofdklasse B
sdcputten.nl
7. Eemdijk
Trainer Willem Romp, eindklassering
2019-2020: 3e in Hoofdklasse B
vveemdijk.nl

15
10

8. NSC Nijkerk
Trainer Mark Bakker, eindklassering 		
2019-2020: 10e in Hoofdklasse B
nsc-nijkerk.nl
9. De Dijk
Trainer André Teuling,
eindklassering 2019-2020:
11e in Hoofdklasse B
asvdedijk.nl

3

2
1

11
4
5

9

7

6
8
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Grand Café • Wijnbar

‘Het Wijnhuis Zwolle’

Stilstaan is geen
optie, morgen
begint nu.
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.

Now, for tomorrow
26

Business Club Berkum:
verbindingen op alle niveaus

Burgemeester Peter Snijders (l) wordt geïnterviewd door Martin Verdoorn

De Business Club Berkum, kortweg BCB, is
misschien wel de leukste Businessclub van
heel Zwolle. Vooral vanwege de gemoedelijkheid,
de diversiteit en de vele verbindingen op alle
niveaus binnen de regio.
Dat gedrevenheid en gezelligheid hand in hand kunnen gaan merk
je steeds weer na een thuiswedstrijd van de hoofdmacht van
VV Berkum, in de sfeervolle ambiance van de sponsorruimte.
“Er zijn diverse mooie en succesvolle samenwerkingen ontstaan
vanuit de BCB en daar zijn we trots op. Sponsoren zijn natuurlijk,
het is vaker gezegd, zeer belangrijk voor VV Berkum en we zijn er
als Business Club dan ook op gebrand dat onze sponsoren die
toegevoegde waarde ervaren,” vindt BCB-voorzitter Henk Visscher.
Gast van de Dag Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal worden
de leden van de BCB ontvangen in de eigen businessruimte, boven
de tribune. Daar kan na afloop van het duel, onder het genot van
een hapje en een drankje, gesproken worden over zakelijke en
privéaangelegenheden en natuurlijk gaat het daar dan óók over
de wedstrijd. Na die wedstrijd wordt er samen met de trainers van
beide clubs teruggekeken op het duel en geanalyseerd.
Verder wordt er vaak een ‘Gast van de Dag’ gepresenteerd.
Meestal zijn dat prominenten uit het bedrijfsleven, de politiek
of de sport die daar niet alleen hun mening geven over de
wedstrijd en VV Berkum in het algemeen vonden, maar ook
iets vertellen over hun eigen bezigheden.
Niet alleen de Zwolse burgemeesters Henk Jan Meijer en
Peter Snijders en diverse wethouders waren in de afgelopen
jaren gast van de BCB, maar ook minister Arie Slob,
Michael van Praag, Adriaan Visser, Evert ten Napel en
Hans van Breukelen werden verwelkomd. Daar kwamen
soms geruchtmakende interviews uit voort!

Evenementen Naast de activiteiten rondom het eerste elftal
organiseert de BCB ook andere evenementen, die door de sponsors
hoog gewaardeerd worden. Enkele hoogtepunten waren de afgelopen
jaren buitenlandse groepsreizen naar onder meer Manchester, Praag,
Istanboel, Berlijn, München, Sardinië en Madrid. Verder organiseerde
de Business Club wijnavonden, bedrijfsbezoeken, een zeiltocht op
het IJsselmeer en werden aantrekkelijke nationale en internationale
voetbalwedstrijden bezocht.

“Er zijn diverse mooie en
succesvolle samenwerkingen
ontstaan vanuit de BCB en
daar zijn we trots op”
Voor het seizoen 2020-2021 staan er weer mooie en interessante
evenementen op het programma. Te denken valt aan een GOLF-Clinic
en in het najaar een bedrijfsbezoek bij één van onze sponsoren. Ook
staat er een sponsorreis naar een wedstrijd van het Nederlands elftal
in de planning, maar er volgt ongetwijfeld nog (veel) meer!
De BCB houdt de sponsoren op de hoogte door middel van nieuwsbrieven en persoonlijke uitnodigingen. Wie VV Berkum wil sponsoren
en lid wil worden van de gezellige én vaak nuttige Business Club
Berkum kan contact opnemen met voorzitter Henk Visscher,
via info@henkvisscher.com
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PROEVEN
VOORDAT U KOOPT!
Dagelijks tien tallen wijnen open in elke prijsklasse.

Kom de sfeer én
de wijn proeven aan
de Blijmarkt!

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

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

Tel 038 - 42 28 229
Mob 06 - 53 767 809
info@vanriezenvastgoed.nl
www.vanriezenvastgoed.nl

Bedrijfsonroerend goed,
Taxaties en Kamerverhuur.
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“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.

Het team van

Dental Clinics Zwolle
wenst iedereen op het
veld veel voetbalplezier!

Boudesteyn
Hypotheken & Verzekeringen:
Bereid tot alles!
Wij geven u graag alle

aandacht en ouderwetse service. Bij
vriendelijkheid is de norm.

ons krijgt u koffie en een glimlach,
De beste

kwaliteit voor een scherpe prijs! Net als in de topsport

doen wij er alles aan om voor u de beste
producten te selecteren tegen de scherpste
prijs. Kom eens langs voor een bak
koffie om dit voor u zelf te ervaren.
U bent van harte welkom bij ons.

Boudesteyn
Hypotheken & Verzekeringen.

Tandartsengroepspraktijk
Dental Clinics Zwolle
Stationsweg 5

30

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

Wij wensen VV Berkum
heel veel succes in het nieuwe

seizoen!

Vooral de techniek krijgt veel aandacht.
“Dus het voetenwerk, hoe je vangt en gooit
en wat je uitgangshouding is. Hoe ga je staan
wanneer er wordt geschoten. Bij een schot
op de goal vanaf 11 meter sta je bijvoorbeeld
heel anders dan bij een hoekschop. Er zijn
zoveel tips en trucs die je kunt toepassen.
Het begint al bij hoe je bijvoorbeeld een
bal vangt. Of dat je altijd naar voren duikt
en nooit achteruit of opzij. Eigenlijk kun je
al heel snel een keeper van iemand maken
wanneer die tips en trucs goed worden
opgepakt. Bijna iedereen kan keeper worden.
Maar je moet het wél echt zelf willen en er
een beetje aanleg voor hebben.”

“Het begint al bij
hoe je bijvoorbeeld
een bal vangt”
Teleurstellingen Behalve de techniek en
allerlei val- en roloefeningen gaat het ook
over het omgaan met teleurstellingen.
“Als keeper krijg je natuurlijk wel eens
doelpunten om je oren. Ook al blijft het 0-0,
dan heb je nóg niks gewonnen. Ook wordt
er niet altijd gejuicht wanneer je een goeie
redding hebt verricht en zo een doelpunt
voorkomt. Daar moet je wel tegen kunnen.
Maar je bent natuurlijk onderdeel van het
team, dus je doet het ook samen. Ik ben
er daarom voorstander van dat de

Alrik van den Berg,

hét gezicht van de keeperstrainingen
Al 30 jaar is doelman Alrik van den Berg (39), geboren en
grotendeels getogen in de Zwolse wijk Berkum, kind aan huis
bij VV Berkum. Al vanaf de E-tjes staat hij er zelf onder de lat en
op zijn 15e ging hij daarnaast ook keeperstrainingen verzorgen
voor de jeugd van de vereniging. Inmiddels is Alrik bij onze club
uitgegroeid tot hét gezicht van de keeperstrainingen en zorgt hij
ervoor dat alles op rolletjes verloopt.
Momenteel krijgen 35 keepers één uur per
week training van in totaal zeven keeperstrainers. “Het verschil met bijvoorbeeld vijf
jaar geleden is dat er bij ons nu ook wordt
gewerkt met het 'train-de-trainer-principe'.
Ik probeer dus om de trainers nóg beter
te maken en daarmee de kwaliteit van de
trainingen op peil te houden of te verbeteren.
Daarnaast proberen we met goede trainingen
de eigen doelverdedigers klaar te stomen
voor het eerste elftal. Op die manier hoef
je geen keepers van buitenaf aan trekken.”

Indeling naar niveau Tijdens de keeperstrainingen zijn de keepers verdeeld in vijf
groepen. “De indeling is gemaakt aan de
hand van het niveau. De trainingen worden
dus aangepast op wat het groepje aan kan.
Jongens en meiden zitten door elkaar heen.
Je ziet in de voetbalwereld sowieso al dat
er steeds meer gemengde teams zijn.
Als ze 10,11 of 12 jaar zijn zie je eigenlijk
weinig verschil qua kracht en op fysiek
gebied. We hebben zeven meisjes die
keeperstrainingen volgen en zij zijn net
zo fanatiek en gedreven als de jongens.”

keeperstrainers ook naar de wedstrijden
gaan kijken van hun keepers, om zo de
trainingen te evalueren. Maar je kunt nu
eenmaal niet 20 wedstrijden op één zaterdag
bekijken. Ik wil graag trainen op wat er niet
goed gaat. Dat is weleens lastig omdat je
keepers in zoveel verschillende teams zitten.
Bij de jongste jeugd is daarom gewoon het
doel om ze de basisprincipes onder de knie
te laten krijgen.”
Komend seizoen wil Alrik graag de voetbaltrainers en de leiders van de teams betrekken bij de keeperstrainingen. “Op die manier
weet je samen wat er speelt en wat er beter
kan.” Het ideaalbeeld van een goede keeper
is volgens Alrik een doelman of doelvrouw
die zelf ook goed kan voetballen.
“De meevoetballende keeper die ver uit durft
te komen en dan ook nog goed een bal kan
raken, dát is voor mij het perfecte plaatje.”
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HOOFDSELECTIE VV BERKUM 2020 - 2021
Achterste rij van links naar rechts //
Derde rij van links naar rechts //
Tweede rij van links naar rechts //
Eerste rij van links naar rechts //

32

Erik Teunissen, Dennis Horstman, Asse Visscher, Jonathan van Marle, Hermen Dam,
Marc van der Meulen , Robert Schonewille, André Toering
Kelvin Groothand, Roy van der Stouwe, Frank van der Burg, Huib Veurink, Rik Ngimbi,
Jorben Nieuwenhuis, Bas van Wijnen
Julian de Ruiter, Björn Bakker, Jelle Brouwer, Niek Bongers, Chris van der Meulen, Ivar Nijboer
Niek Telgen, Jos Dohmen, Arno Hoekstra, John Dooijewaard, Johnsen Bacuna
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NIZON
ZONWERINGEN

ZONWERINGEN

•
•
•
•
•
•

Aluminium jaloezieën
Lamelgordijnen
Rolgordijnen
Luxaflex
Velux
Daglichtfilters

•
•
•
•
•
•

Zonwerende plakfolie
Blinderingsfolie
Horren
Alle buitenzonweringen
Rolluiken
Markiezen

Telfortstraat 19 | 8013 RL Zwolle | Tel. 038-4214300

info@nizon.nl | www.nizon.nl
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Berkum Energieneutraal:
na de club verduurzaamt nu ook de wijk
Dat is belangrijk en dat zeg ik niet alleen uit idealisme. Het scheelt
ook in de kosten.” Nu project BEN, na een intensieve voorbereiding,
in de beginnende actiefase zit, is de aanpak cruciaal voor de kans
van slagen. “We zoeken samen uit welke maatregelen de beste zijn
en voeren die in de goede volgorde door. Dat doen we met een helder
verhaal en een duidelijke ambitie,” vindt Roel.

Duurzaam omgaan met energie is niet nieuw voor
VV Berkum. Met 156 zonnepanelen op het dak,
LED-verlichting rond de velden en solarsystemen
die voor warme douches zorgen, is de club sinds
2012 een voorbeeld als het gaat om duurzaamheid
in sport. Niet zo gek dus dat er nauwe banden
met het project Berkum Energieneutraal (BEN) zijn.
Drie bestuursleden vertellen over de status en
ambities van het project.
Roel van ’t Oever, voormalig voorzitter van VV Berkum, vertegenwoordigt de club bij BEN en heeft ervaring met energietransitie: “Mijn rol
komt voort uit een combinatie tussen die ruime ervaring en persoonlijke betrokkenheid. Ik woon in Berkum en zie om me heen dat er
nog veel te winnen valt op het gebied van energiebesparing.

Die ambitie van BEN blijkt al uit de naam: Berkum moet als eerste
Zwolse wijk geheel energieneutraal zijn, zonder gebruik van aardgas en mét lokaal opgewekte energie. Roel: “Maar belangrijk is ook
hóe we dit willen bereiken. En dat is samen met de bewoners van
Berkum.” Wim Hovestad, secretaris van de Wijkvereniging Berkum en
vanuit die rol betrokken bij BEN, vult aan: “De reis is interessanter dan
het einddoel. Onderweg ontstaan veel goede ideeën, die zullen we
bundelen en omzetten in concreet uitvoerbare plannen.”
Ook Ben Koopman, voorzitter Regiegroep BEN, is overtuigd van
die aanpak: “We gaan nu van start met het project Verduurzamen,
waarbij we met 50 tot 100 Berkumer huishoudens aan de slag gaan
om hun woningen te verduurzamen. Dit doen we als onafhankelijk
regie-orgaan, zonder commercieel belang. Zo kunnen we kwalitatief
hoogwaardig advies geven, vraag en aanbod op elkaar afstemmen en
mensen echt op weg helpen.”
Interesse in het project Verduurzamen? Meer lezen en aanmelden kan
via de website: www.berkumenergieneutraal.nl

Renovatie KFC Mini Arena met gift Hervormd Weeshuis
Dit jaar heeft de Stichting Het Hervormd Weeshuis
een subsidie van e5000 gegeven voor de renovatie
van de KFC Mini Arena op ons sportpark. Mede
door deze schenking kan VV Berkum het oefen- en
wedstrijdveld voor de pupillen op de Mini Arena
vervangen. Het kunstgras was namelijk hard toe
aan renovatie.
De Mini Arena kwam er zo’n 10 jaar geleden na een oproep van de
Gemeente Zwolle, die ‘zelfstandig ondernemerschap’ verlangde van
sportverenigingen. Voetbalclubs moesten zelf initiatieven ontplooien
om financiën te genereren. Het pupillenhoofdveld, de Mini Arena dus,
is daarna onder meer gerealiseerd door een geweldige wervingsactie, waarbij vierkante meters van het veld werden verkocht.
Zo kocht bijvoorbeeld het eerste elftal de middencirkel en ook
veel ouders kochten stukjes kunstgras. De hele club deed mee
met dit initiatief!
Het hoofdveld van de Mini Arena is geschikt voor verschillende doelgroepen, zoals de pupillenwedstrijdjes, maar ook voor de trainingen
van de jeugdelftallen, de veteranen en Berkum United, de afdeling
voor voetballers met een stoornis in het autistisch spectrum.

De in 2010 gerealiseerde Mini Arena is een echt stadionnetje
geworden met verlichting, reclameborden én een zittribune.
Dit alles is mogelijk gemaakt door de bijdragen van vele sponsoren,
vrijwilligers en de beleggersclub Good Luck van Berkumer ondernemers. Euro Safe Solutions bouwde de mooie tribune, de gemeente
onderhoudt het complex. Momenteel is restaurant KFC de hoofdsponsor van de Mini Arena. Eerder hielp ook Landstede door het veld
een tijd te huren voor de CSE Sport en Bewegen voetbalafdeling.
Misschien nog leuk om te weten: de Stichting Het Hervormd Weeshuis is ontstaan uit het weeshuis, dat van oudsher landerijen bezat
in Zwolle en omgeving. Een deel daarvan was in de buurt van
Berkum, de zogenaamde Kindertjesweilanden. De opbrengsten
van de bezittingen die het weeshuis door de eeuwen heen heeft
verworven worden door de stichting nu nog elk jaar ingezet als
steuntje in de rug voor veel goede doelen voor de Zwolse jeugd.
VV Berkum is de Stichting Het Hervormd Weeshuis erg dankbaar
voor haar bijdrage! De Mini Arena ligt er straks weer als nieuw bij!
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Lammert Bosscher,
Vrijwilliger van het Jaar 2019
Niet veel van onze jeugdleden zullen weten wie
Ed en Willem Bever waren. Voor de wat ouderen
ligt dat waarschijnlijk anders. Zij denken bij
Ed en Willem aan de tv-serie De Fabeltjeskrant,
waarin de gebroeders Ed en Willem steevast
timmerend en klussend in beeld werden
gebracht. En denken ze daar niet aan, dan
denken ze aan de vaste club vrijwilligers die
er al jarenlang voor zorgt dat alle onderhouds
klussen op ons sportpark 'De Vegtlust'
worden uitgevoerd.

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van VV Berkum
werd bekendgemaakt dat Lammert Bosscher de 'Vrijwilliger
van het Jaar 2019' is geworden. Lammert is één van de boegbeelden van de 'Ed en Willem Bever Club'. Na het beëindigen
van zijn loopbaan bij Delta Wonen is hij zich zo’n vijf jaar geleden
nóg meer gaan inzetten om het onderhoud op en aan het
sportcomplex van VV Berkum in goede banen te leiden.
Elke vrijdagmiddag om 13.00 uur verzamelt een groep heren
zich om de nodige klussen uit te voeren. De middag wordt
vervolgens afgesloten met een drankje in de kantine.
Hechte vriendengroep Lammert vertelt na afloop van een van
die klusmiddagen hoe het allemaal zo is gekomen. Als jongen
van 12 jaar werd hij lid van VV Berkum. Hij beleefde veel plezier
aan het voetballen en schopte het als linksback en laatste man
zelfs tot het eerste elftal. Volgens eigen zeggen duurde dit slechts
een jaar, omdat er na hem een lichting heel goede jeugdspelers
kwam. Lammert hield het voetballen op een wat lager niveau wel
vol en hield aan zijn latere voetbalteam, het zevende, een hechte
vriendengroep over. Weekendjes weg, etentjes, om het jaar een
week weg met elkaar. Gezelligheid staat dan voorop. In 1997
stopte Lammert met voetballen. Hij is daarna actief geweest
als leider en trainer.
Het klussen zit Lammert in het bloed. Het was jarenlang zijn werk
en hij voert het werk bij Berkum uit alsof het bij hemzelf thuis is.
Aan half werk of aan allerlei klussen door elkaar oppakken heeft hij
een hekel. Afmaken waar je aan bent begonnen, dat is hoe
het hoort volgens hem.
Lidy Lammert was vele jaren gelukkig met zijn vrouw Lidy, die tot
zijn grote verdriet begin 2020 na een lange periode van ziek zijn
kwam te overlijden. De herinnering aan Lidy wordt vanzelfsprekend
in leven gehouden. Zo is er onder andere een herinneringsboom
voor haar in het Berkumerbos, vlakbij 'De Vegtlust'. Lidy was zelf
ook een zeer actieve vrijwilligster bij onze vereniging. Zij bestierde
jarenlang de kantine. Hiervoor werd zij in 1996, als eerste vrouw,
onderscheiden als 'Vrijwilliger van het Jaar'. Naast hard werken,
de vriendenclub en het vrijwilligerswerk voor de voetbalclub,
waren er gezamenlijke hobby’s zoals het wandelen. Lidy was
een fanatiek deelneemster aan de Nijmeegse Vierdaagse.
De 'Ed en Willem Bever' Club zorgt er wekelijks voor dat het terrein
er spic en span uitziet. Vanaf half maart tot half mei kon er dit jaar
niet worden geklust vanwege corona, maar inmiddels draait het
weer. Naast het klussen bestaan de werkzaamheden ook uit het
opruimen van rommel die op het terrein en op de parkeerplaats
achterblijft. En wat toch wel erg opvallend is: wekelijks worden er
trainingsballen in de bosjes rond de velden gevonden. Dit was in
de tijd dat Lammert zelf voetbalde wel anders. Ballen werden na
afloop van de training geteld en miste er een, dan werd er net zo
lang gezocht tot de voorraad weer compleet was. Misschien een
idee om deze regel weer in te voeren? Scheelt Ed en Willem Bever
op de vrijdagmiddag in ieder geval werk….
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Tel. 0529 48 12 23
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10.00 - 21.00 uur
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‘Club van 100’ wordt ‘Vriendenclub Berkum’
De ‘Club van 100’ is ongeveer 20 jaar geleden opgericht bij VV
Berkum, met als doel extra financiële middelen binnen te halen,
waarmee diverse verenigingsprojecten kunnen worden ondersteund
en gerealiseerd. De leden van deze toch wel bijzondere club zijn
particulieren en bedrijven (uitsluitend Berkum-sponsoren) die
de vereniging een warm hart toedragen.
Pim van Hoesel, voorzitter van de ‘Vriendenclub Berkum’, over de plannen van zijn
gezelschap: “Het nieuwe seizoen staat in het
teken van een gerichte ledenwervingsactie,
waarmee wij deze club een nieuwe impuls
willen geven. In het seizoen 2020-2021 willen
wij extra geld bij elkaar krijgen voor de
vervanging van de kunstgrasmat in de
KFC Mini Arena, het trainingsveld voor vele
Berkum-teams en tevens de thuisbasis van
onze jongste leden. De mat op dat veld is,
in tegenstelling tot de andere velden,
eigendom van de vereniging en niet van
de Gemeente Zwolle. Na 10 jaar is het
kunstgras daar nodig aan vervanging toe.
De kosten voor dit project bedragen
ongeveer €50.000 en moeten door
VV Berkum worden opgehoest.”
Onduidelijkheid wegnemen De tot nu
toe gebruikte naam ‘Club van 100’ werd
en wordt door velen geassocieerd met het
aantal leden dat de club nastreeft.
Anderen denken bij die naam aan het
bedrag dat de leden als ‘contributie’
zouden moeten betalen, maar beide

veronderstellingen kloppen niet.
Om onduidelijkheid weg te nemen,
zal de 'Club van 100’ daarom vanaf
het nieuwe seizoen ‘Vriendenclub Berkum’
gaan heten.
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 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
Volgens ons is dat een mooi pakket als
tegenprestatie voor uw jaarlijkse contri-

butie, 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
- Grandcafé Het Wijnhuis
- Rijwielhandel Jaap Bos
- Van Heerde Licht
- Schunselaar Interieur en Meubelstoffering
- Bos Bedden
- Fröhlich Vakanties Sardinië
- Burgman Schilder & Glasbedrijf
- Drukkerij Coenradi
Alle leden van de Vriendenclub worden
over de exacte kortingsregelingen van deze
bedrijven nog nader geïnformeerd.
Wij willen dit aantal verder uitbreiden en
daarmee de aantrekkelijkheid van het
lidmaatschap van de ‘Vriendenclub Berkum’
vergroten. Zo hopen we het aantal ‘Vrienden’
sterk op te voeren en aan VV Berkum een
flinke financiële injectie te geven.
Mocht u na het lezen van dit stuk
belangstelling hebben om lid te worden
van de ‘Vrienden van Berkum’, neem
dan contact op met Pim van Hoesel via
telefoonnummer 06 -21607958 of
e-mail p.van.hoesel@kpnmail.nl

Pim van Hoesel
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Herman van de Vegte (73),
al meer dan 50 jaar actief bij VV Berkum
“Tja, hoelang ik hier al bij Berkum rondloop? In ieder geval al meer
dan 50 jaar.” Het zijn er zelfs al heel wat meer dan dat, want Herman
werd al in 1963 lid. Geboren aan de Doornweg in Haerst - vlakbij
het Haersterveerpontje - hoort Herman van de Vegte (73) eigenlijk
gewoon bij de inventaris van VV Berkum. Voor wie hem niet kent:
Herman bedient bij de thuiswedstrijden van Berkum 1 altijd de
opblaasfiguren. Maar hij doet nog veel meer bij de club. Zo is hij lid
van de Bestuursgroepen 1e en 2e elftal en Facilitaire Zaken.
Ook is hij coördinator van de verschillende vrijwilligersgroepen,
die ervoor zorgen dat 'De Vegtlust' er op alle vlakken netjes bij ligt.
Zwoegploeg Op vrijdagmiddag is het vaste
prik bij de zogenaamde 'Zwoegploeg' van
Berkum: Herman is erbij. Lijnen moeten
worden gekalkt, cornervlaggen geplaatst,
oefendoelen verwijderd of verzet, containers
verplaatst, kleedkamers netjes gemaakt,
ramen gelapt, vloeren gedweild en de
omheining wordt gecheckt. “Ik krijg vaak
een melding wanneer er iets kapot is, als er
schroeven loszitten of afvoerputjes verstopt
zijn. Het mooie aan deze groep vrijwilligers
is dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft.
De één kan goed bouwen en timmeren,
de ander is goed in loodgieterswerk of
tuinieren,” stelt Herman vast. “We beginnen
om 13.00 uur altijd met koffie en gaan dan
aan de slag. Kortom, iedereen is dan hartstikke hard aan het werk om 'De Vegtlust'
er weer tiptop uit te laten zien. Om 17.00 uur
zitten we nog even na in de kleine kantine.

Nee, ik denk dat veel mensen niet in de
gaten hebben hoe druk wij op vrijdag zijn
om alles voor de zaterdag speelklaar te
krijgen.” Herman kan trouwens altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken en hij roept hierbij
dan ook de jongere garde op om zich aan
te melden als vrijwilliger bij de Zwoegploeg.
Van de leg De werkzaamheden in ‘coronatijd’ zijn volgens hem wel heel anders
geweest omdat er toen niet mocht worden
gevoetbald. “De meeste vrijwilligers zitten
qua leeftijd in de risicogroep, dus we hebben
in eerste instantie niet veel kunnen klussen.
Je zoekt het risico dan ook niet op hè?
Ik was wel van de leg dat ik ook op zaterdag
ineens niks meer hoefde. Ik ga ook altijd mee
in de spelersbus met de uitwedstrijden van
het eerste, dus die routine mis je. Of ik kritiek
geef op de spelers als ze verloren hebben?

Tuurlijk wordt zo’n wedstrijd in de bus
nabesproken. Dan geef ik wel mijn punten
door, maar ik deel ook schouderklopjes uit
hoor,” lacht Herman. Hij hoopt en verwacht
overigens wél dat er in dat in dat eerste elftal
de komende seizoenen veel meer eigen
aanwas komt. “In de JO17 en JO19 zit een
goede lichting die echt wel kans maakt op
een plekje in de selectie,” voorspelt hij.
Voetbalcarrière Hermans eigen carrière als
actief voetballer startte in 1963 toen hij lid
werd van het nog maar enkele jaren eerder
opgerichte VV Berkum. “Toen hadden we
maar twee tot drie teams, ik zat in het eerste
elftal. Ik heb fijne herinneringen aan mijn
voetbaltijd. Mijn hoogtepunt was in 1976,
toen we als vierdeklasser speelden in de
KNVB Bekerfinale van Nederland. We hadden toen Jan de Roos als coach, dat is de
beste trainer die we hebben gehad. Helaas
verloren we die wedstrijd,” zegt Herman, die
in die tijd op het middenveld speelde. Vanaf
1978 ging hij met een aantal ‘oude’ bekenden voetballen in het 4e elftal. “We noemden
onszelf 'FC De Wissel'. Het verzorgingshuis
in Berkum heette toen nog 'De Wissel',”
vertelt Herman met een lach.
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Buurt- en beweegkamer voor ouderen bij VV Berkum

In elke wijk een plek waar
voor ouderen een lichtje brandt!
De deelnemers hebben zelf de touwtjes in
handen en bepalen waar ze op dat moment
zin in hebben. Wekelijks zijn er vrijwilligers
aanwezig die knutselactiviteiten organiseren.
Ook zijn er buurtsportcoaches van WijZ en
SportService Zwolle, die met de deelnemers
gaan sporten en bewegen. Verder vinden
de mensen het leuk om te kijken bij de
trainingen van de pupillen. We starten altijd
gezellig met een kopje koffie of thee.
Zo leuk, ik sprak laatst een mevrouw die in
haar jongere jaren binnen de vereniging
actief was geweest achter de bar.
Ze vindt het prachtig dat VV Berkum nu
de deuren voor haar open zet.”

Het is reuze gezellig op de donderdagmiddagen van 13.30 - 16.00 uur
bij VV Berkum. Vanaf het najaar van 2020 wordt daar in het clubhuis
elke week een ‘buurt- en beweegkamer’ georganiseerd.
Ouderen uit heel Zwolle kunnen daar terecht voor een middag
met leuke activiteiten en gezellige gesprekken. Een prachtig initiatief
van WijZ Welzijn, VV Berkum, Buurtzorg Nederland, Samen Zwolle en
SportService Zwolle. De drijvende kracht achter deze samenwerking
is Annemarie van der Kolk-Kouwen, projectmanager ouderen van
WijZ en zeker géén onbekende voor VV Berkum.
“Ik weet niet anders dan dat ik van jongs
af aan al meeging naar de voetbal,” vertelt
Annemarie enthousiast. Haar vader, Martin
Kouwen, heeft jarenlang in het eerste elftal
gespeeld en is na zijn voetbalcarrière aan de
slag gegaan als grensrechter, later als leider
van het eerste elftal en na een lange carrière
als vrijwilliger is hij vorig jaar benoemd tot
erelid van de vereniging. Annemaries broer,
Martin Kouwen junior, nam als speler het
stokje van zijn vader over. Hij voetbalde van
zijn 16e tot zijn 32e in de hoofdmacht van
Berkum. “Mijn moeder en ik gingen altijd
kijken. In mijn jongere jaren stond ik na de
wedstrijden achter de snoepkraam in de
kantine, jaren later was ik actief als vrijwilliger
en ben ik onder meer als eerste vrouw
aan de slag gegaan in het toenmalige

jeugdbestuur. Ook ben ik leider geweest
van het team van mijn dochter Fleur.”
Tegenwoordig is Annemarie op de zaterdagen nog steeds langs de lijn te vinden
bij de wedstrijden van het eerste elftal en
is ze actief als gastvrouw. Dat VV Berkum
de kantine één keer per week ter beschikking
stelt voor ouderen vindt ze dan ook
fantastisch. “Daar gaat mijn hart echt
sneller van kloppen,” zegt ze trots.
Wat is een buurt- en beweegkamer?
Annemarie: “De kracht van de buurt- en
beweegkamer is dat die laagdrempelig is,
gesitueerd in de woonomgeving van
ouderen, makkelijk bereikbaar én aansluit
bij de interesses van ouderen.

Hoeveel ouderen komen er?
“We ontvangen nu wekelijks ongeveer
10 ouderen. Daar kunnen er natuurlijk
nog veel meer bij,” benadrukt Annemarie.
“Iedereen van 60 jaar en ouder is van
harte welkom. Je hoeft daar echt niet
hulpbehoevend voor te zijn. Het gaat erom
dat je, op een leuke plek in de wijk, mensen
uit je eigen omgeving ontmoet en zo je
netwerk uitbreidt. Samen is het veel
gezelliger dan alleen.”

“Ik weet niet anders
dan dat ik van jongs
af aan al meeging
naar de voetbal”
Doelgroep groeit WijZ biedt dagbesteding
aan senioren. Deze groep groeit al jaren en
de druk op de zorg neemt toe. Het is daarom
volgens Annemarie essentieel dat de vorm
blijft aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van mensen. “Niet iedereen zit
te wachten op een klassieke vorm van
dagbesteding. Ik streef ernaar dat er in
elke wijk, dichtbij en laagdrempelig, een
lichtje brandt waar ouderen terecht kunnen
om elkaar te ontmoeten. Ik hoop dat
VV Berkum dit nog jarenlang gaat faciliteren.”
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Wil Schelhaas, Hoofd Opleidingen Pupillen
Vanaf het seizoen 2020-2021 gaat Wil Schelhaas bij
VV Berkum de rol van Hoofd Opleidingen Pupillen vervullen.
Hij neemt hierbij het stokje over van Davy Eustacia.
Wil (51 jaar) heeft vroeger zelf gevoetbald bij Go-Ahead Kampen. Toen hij nog
maar 16 jaar was maakte hij daar zijn debuut op het hoogste niveau. Vanwege een
blessure moest hij op zijn twintigste helaas al stoppen, maar acht jaar later pakte
hij het voetballen weer op. Vervolgens speelde hij nog twee seizoenen in het eerste
elftal van Go-Ahead Kampen.
Gepromoveerd naar 4e Divisie Wil heeft twee zoons en een dochter. Beide
zoons voetballen bij Berkum, de oudste al vanaf 2013. Wil coachte toen zijn zoon
Niek, die in de E2 zat, en twee jaar later werd hij trainer van zoon Koen, die in E6
speelde. De afgelopen vijf jaar heeft hij JO19-1 getraind, met uitzondering van het
seizoen 2016-2017, toen hij de coach was van JO15-1. Twee jaar geleden werd hij
kampioen met JO19-1 en vorig jaar verloor hij de finale van de nacompetitie,
na verlenging en strafschoppen. In het afgelopen seizoen stond hij met JO19-1
weer bovenaan toen de competitie vanwege de coronapandemie abrupt werd
afgebroken, maar het team is uiteindelijk tóch gepromoveerd naar de 4e Divisie,
een prachtige prestatie!
Bij het trainen/coachen van de selectie staat bij Wil de ‘wil om te winnen’ voorop.
Drie pijlers creëren in zijn visie daarbij de voorwaarden: Positie, Inzet en Team
(PIT). De basis is inzet, die moet altijd 100 procent zijn. De enige die daarvoor kan
zorgen is de speler zelf. Belangrijk is dat de spelers op de juiste positie staan,
daardoor kan je makkelijker druk zetten op je tegenstander op het moment dat
hij de bal krijgt. Team staat voor ‘samen’. Het beste team wint namelijk van
11 individuen. En zonder plezier geen inzet, dus dat is minstens zo belangrijk,
want anders wordt presteren wel érg lastig. Uitgangspunt is dat alle spelers
zoveel als mogelijk spelen. Beter worden doe je alleen door het te doen.
Plezier Bij de lagere teams werkt Wil ook vanuit deze drie principes, maar daar
staat toch plezier voorop. Hoe de stand ook is, er wordt gewoon door gewisseld.
Iedereen speelt evenveel. Een van de redenen dat hij trainer is geworden is dat zijn
jongste zoon ooit in E9 veel meer wissel stond dan hij speelde. Het winnen was
daar toen kennelijk belangrijker dan plezier hebben. Lastig om zo’n klein mannetje,

en elk ander jongetje dat dit overkomt, met tranen in
de ogen van het veld te zien komen…. Ook met het
team van zijn zoon is Wil trouwens kampioen geworden
maar op verzoek van alle spelers heeft hij voor één keer
tijdens de kampioenswedstrijd niet op tijd gewisseld….
Wil heeft een aantal doelen gesteld voor het komende
seizoen. Hij wil het niveau van alle spelers in kaart
brengen, om zo te komen tot een goede indeling
waarbij spelers voetballen met anderen die ongeveer
even goed zijn. Ook wil hij graag spelen in jaargroepen, met voor iedereen dezelfde speeltijd.
Hij wil aan het begin van het seizoen kennismaken
met de ouders, de jeugdspelers en de trainers.
“Ook probeer ik elke zaterdag aanwezig te zijn op
de club om teams te observeren. Ik ben verder van
plan om jeugdleidersbijeenkomsten te organiseren
en trainingen te bezoeken. Ik wil zorg dragen voor
goede trainers en een passende teamindeling.“
Daarnaast wil het Hoofd Opleidingen Pupillen graag
laagdrempelig zijn en nauwe contacten onderhouden
met ouders en trainers. “Ik heb veel zin in dit seizoen,
waarbij ik graag zie dat communicatie en duidelijkheid
voorop staan.”

Na afloop van de laatste training van het
seizoen 2019-2020 nam JO17-1 afscheid van
trainer Johan Uit den Bulten. Johan kreeg een
boekwerk aangeboden waarin spelers, ouders
en begeleiding hem, aan de hand van verschillende anekdotes, bedankten voor zijn grote
inzet voor het team. Johan heeft jarenlang
geweldig werk verricht voor VV Berkum.
Hij is een echte Berkumman, die hopelijk ook
in de toekomst nog lang verbonden zal blijven
met onze vereniging.
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Voor liefhebbers van popgeschiedenis …

COMPLEET

HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

Eerder bij WBOOKS
verschenen:

ISBN 978 94 625 8088 6

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

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

Jimi Hendrix Compleet. Het verhaal van de 119 songs is een trip langs het
THE
Eerder
bij WBOOKS
nog steeds
frisse oeuvre van een meester. Van monsterhits als “Purple Haze”

COMPLEET

en “Hey Joe” naar de legendarische live-optredens als die bij Woodstock en
verschenen:

van zijn bands The Experience en Band of Gypsys naar klassieke albums als
Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Bijzonder aan dit boek is de aandacht voor de vele nummers die verschenen na zijn tragische vroegtijdige
dood op de leeftijd van zevenentwintig.
Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met honderden foto’s in kleur
en zwart wit is dit boek onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een
beetje een Jimi Hendrixfan durft te noemen. Het verschijnt als vijfde deel in
de bestsellerserie over de discografieën van een aantal van de grootste
muzikanten uit de geschiedenis. Eerder verschenen boeken over The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd.

het verhaal van de 213 songs

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

Eerder bij WBOOKS
verschenen:

HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

ISBN 978 94 625 8088 6

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.
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Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de
internationale hit The Beatles Compleet.
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704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.
Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village,
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles,
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series.
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende
carrière die nog steeds door gaat.

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

ISBN 978 94 625 8088 6

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

JEAN-MICHEL GUESDON is
muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs.
Eerder schreven zij samen The
Beatles Compleet en Bob Dylan
Compleet. Beide boeken verschenen
ook bij WBOOKS.

HET VERHAAL
VAN DE 365
SONGS

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

“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier

Philippe Margotin
Jean-Michel Guesdon

ROLLING STONES
COMPLEET

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

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

Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de
meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall.
Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende
studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows
en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis
hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit
en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en
muziekliefhebbers.
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JEAN-MICHEL GUESDON is
muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs.
Eerder schreven zij samen The
Beatles Compleet en Bob Dylan
Compleet. Beide boeken verschenen
ook bij WBOOKS.
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PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek, onder
andere biografieën over U2, Radiohead
en The Rolling Stones.

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

Eerder schreven zij samen The Beatles
Compleet, Bob Dylan Compleet, The
Rolling Stones Compleet en Pink Floyd
Compleet. Deze boeken verschenen
ook bij WBOOKS.
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meerdere boeken over muziek, onder
andere biografieën over U2, Radiohead
en The Rolling Stones.

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografieën van een
aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine
Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef
Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans
en kenners veel plezier aan zullen beleven’.
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The Beatles compleet is een boek vol unieke
informatie en anekdotes. Getuigenissen van
familie en medewerkers werpen een nieuw
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle
213 nummers die de groep tussen 1962
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd
is in instrumenten, opnameprocedures en
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.
Kers op de taart is het voorwoord van de
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én
Beatlesfan Patti Smith.

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

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

Philippe Margotin
Jean-Michel Guesdon

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

Eerder in de reeks:
Jean-Michel Guesdon
Philippe Margotin

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven
van The Beatles als de geschiedenis van de
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road
Studios in Londen voor het eerst betraden.
George Martin, platenbaas van het kleine
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd
voor een proefopname. Hoewel The Beatles
een nerveuze indruk maakten, bleek hun
auditie een schot in de roos. Martin bood de
jonge muzikanten een platencontract aan, wat
het begin van een succesverhaal betekende.
De daaropvolgende jaren spendeerden John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op.
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“Lekker bladerboek vol Beatlesanekdotes.” – Elsevier
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704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.

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

“Een Bob Dylan-fan kan
voor weken in dit boek
wonen.” – Library Journal
“Misschien wel het meest
indrukwekkende boek dat
er ooit over de man is
gemaakt.” – Houston Press
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Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rockgeschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee
zal kunnen vermaken.
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“Dit is zo goed gedaan,
jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwartwit foto’s, zowel officiële en iconische promotie- en actiefoto’s door professionele
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.
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COMPLEET
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de 213 songs

Eerder bij WBOOKS
verschenen:

HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

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

“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier

Margotin
hel Guesdon

BOB DYLAN
COMPLEET ROLLING STONES

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

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant,
producer en geluidsingenieur. Ze
wonen allebei in Parijs.
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verschenen:
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Eerder schreven zij samen The Beatles
Compleet, Bob Dylan Compleet en The
Rolling Stones Compleet. Deze boeken
verschenen ook bij WBOOKS.

ISBN 978 94 625 8088 6

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.
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Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de
internationale hit The Beatles Compleet.
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jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk
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The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwartwit foto’s, zowel officiële en iconische promotie- en actiefoto’s door professionele
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.
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Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rockgeschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee
zal kunnen vermaken.
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“Fans en kenners zullen
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Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de
internationale hit The Beatles Compleet.

BOB DYLAN
COMPLEET

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.
Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village,
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles,
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series.
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende
carrière die nog steeds door gaat.
Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue &
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven
van The Beatles als de geschiedenis van de
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road
Studios in Londen voor het eerst betraden.
George Martin, platenbaas van het kleine
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd
voor een proefopname. Hoewel The Beatles
een nerveuze indruk maakten, bleek hun
auditie een schot in de roos. Martin bood de
jonge muzikanten een platencontract aan, wat
het begin van een succesverhaal betekende.
De daaropvolgende jaren spendeerden John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op.

The Beatles compleet is een boek vol unieke
informatie en anekdotes. Getuigenissen van
familie en medewerkers werpen een nieuw
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle
213 nummers die de groep tussen 1962
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd
is in instrumenten, opnameprocedures en
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.
Kers op de taart is het voorwoord van de
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én
Beatlesfan Patti Smith.
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“Misschien wel het meest
indrukwekkende boek dat
er ooit over de man is
gemaakt.” – Houston Press
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“Een prachtwerk. The
Rolling Stones Compleet
voegt niet alleen vanwege
de kwantiteit iets toe, ook
inhoudelijk klopt het
plaatje.” – Oor
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Speler van het Jaar: Björn Bakker
Hoewel het seizoen 2019-2020 door de coronaperikelen ook in de Hoofdklasse B abrupt, en zeer
onbevredigend, op nét iets meer dan twee derde
van de rit tot een voortijdig eind kwam is er bij de
hoofdmacht van VV Berkum tóch een 'Speler van
het Jaar' uit de bus gekomen: middenvelder
Björn Bakker.
“Het is erg leuk om gewaardeerd te worden door de supporters,”
vindt hij zelf van zijn uitverkiezing. “Meestal zie je toch dat aanvallers
dit soort prijzen krijgen. Ik ben geen topscorer en volgens mij ben ik
ook niet écht een opvallende speler, maar het is mooi dat de jury bij
Berkum kennelijk ook op andere dingen let.”
Jeugd van PEC Zwolle Björn (27) maakt sinds 2017 deel uit van de
eerste selectie van onze vereniging. Hij begon ooit bij SVN ’69 in
Nijeveen en voetbalde daarna twee jaar in de jeugd van PEC Zwolle.
Vervolgens ging hij naar Alcides in zijn woonplaats Meppel en daar
knoopte hij nog vier seizoenen in de zondagse hoofdklasse aan vast
bij plaatsgenoot MSC, voordat hij overstapte naar Berkum. Hij liet
toen nog heel voorzichtig weten “er voor te gaan om een basisplaats
te veroveren,” maar dat bleek wel érg bescheiden, want sinds die
tijd is hij eigenlijk altijd een vaste kracht in het eerste Berkum-elftal
geweest.
Björn startte ook in het afgelopen seizoen bij álle 21 door Berkum
gespeelde wedstrijden in de basis, haalde daarbij een gemiddelde
van 7,16 punten en eindigde daarmee ruimschoots op de eerste

plaats. Ook als de competitie in 2019-2020 ‘gewoon’ was uitgespeeld was hij eigenlijk nog slechts in theorie te achterhalen. Op de
tweede plek kwam Huib Veurink, die in zijn eerste seizoen als eerste
keeper van Berkum 1 een stabiele en betrouwbare sluitpost bleek.
Derde werd ‘stille kracht’ in de verdediging Dennis Horstman, die
net als Björn en Huib in alle 21 gespeelde wedstrijden in actie kwam.
Man of the Match Björn verdiende zijn ereplaats het afgelopen
seizoen niet alleen doordat hij twee keer bij thuiswedstrijden
‘Man of the Match’ werd, maar ook door zijn constant hoge niveau
in de andere duels. Bij slechts één wedstrijd zat hij niet bij de
top-vier! Zijn fantastische wedstrijdmentaliteit is daar één van de
oorzaken van en daardoor eindigt hij nu al jaren in de top-drie,
aldus de Berkum-jury.
De regels van het klassement bepalen dat spelers in een seizoen
tenminste twee derde van de wedstrijden moeten hebben gespeeld
om voor de ‘eindprijs’ in aanmerking te komen. Daardoor visten
kansrijke spelers als de langdurig geblesseerde Jorben Nieuwenhuis, Patrick van der Veen en de na de winterstop zeer sterk binnengekomen Silvan Kersbergen nu bij deze verkiezing achter het net.
Björn Bakker is als Speler van het Jaar van VV Berkum opvolger van
keeper Dominic van Hoof, die in het seizoen 2018-2019 als eerste
eindigde. In de jaargang daarvóór ging aanvoerder en middenvelder
Marc van der Meulen met de eer strijken.
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Coop Oldengarm co-sponsor tot 2023
Bert-Jan Oldengarm, sinds juli 2019 eigenaar van de Coop-supermarkt
in de wijk Berkum, heeft onlangs getekend voor een verhoging van
zijn jaarlijkse sponsorbedrag bij VV Berkum. In een periode dat veel
bedrijven het moeilijk hadden ging hij een co-sponsorschap aan voor
minimaal drie jaar. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat we, als alles
weer wat normaler wordt, kunnen blijven sporten. Sporten is belangrijk
voor je gezondheid, maar het verbindt ook. Door het verhogen van het
sponsorbedrag en het aangaan van het co-sponsorschap maken
VV Berkum en Coop samen ’t verschil.”
Met het tekenen van de overeenkomst is de
Coop in Berkum één van de 18 co-sponsors
die onze vereniging telt. Kenmerk van deze
groep is dat ze allemaal een flink bedrag
per jaar betalen, voor een aaneensluitende
periode van drie jaar. Coop Oldengarm is
dit seizoen de tweede ‘nieuwe’ co-sponsor
die VV Berkum heeft weten aan te trekken.
Het Algemeen Bestuur van onze club is dan
ook bijzonder blij met dit gulle gebaar van
Bert-Jan.

Het is een grote club, die veel voor de wijk
Berkum betekent. Ik ben voor het sponsorschap benaderd door Rainer Fröhlich.
Hij heeft me sinds de ondertekening niet
meer losgelaten, maar ik vind het een leuke
samenwerking,” lacht Bert-Jan. Tot nu toe
bevalt het hem in de wijk Berkum ook heel
erg goed. “Zeker nu mijn voormalige supermarkt in Coevorden officieel is overgedragen. Zo kan ik me volledig concentreren op
mijn Coop in Berkum.“

Sponsorschap Bert-Jan is inmiddels dus al
weer iets meer dan een jaar eigenaar van de
Berkumer supermarkt. Zelf is hij geen lid van
een voetbalclub en een fanatieke speler is
hij zeker niet. “Verder dan de F-jes ben
ik vroeger niet gekomen, maar ik vind het
wel leuk om af en toe een wedstrijd te
bezoeken. Bijna de helft van mijn medewerkers voetbalt ook bij VV Berkum.

Verbinding met de wijk Hij vindt het
belangrijk om verbonden te zijn met de wijk.
“Ik draag het sport- en verenigingsleven een
warm hart toe. Ik richt me voor sponsoring
met name op onderwijs en sport en
bewegen. En ik ben sinds kort ook aangesloten bij de Oranjeweek in Berkum.
Mocht alles in de toekomst weer door
kunnen gaan, dan wacht de inwoners

een grote verrassing tijdens de feestavond in
de Oranjeweek,” belooft de Coop-eigenaar.
Toekomstplannen Bert-Jan zit vol nieuwe
ideeën voor zijn winkel. Afgelopen maart is
hij begonnen met een eigen bezorgservice.
Verder wil hij graag met een klantenpanel
starten en hij wil de suggesties van dat panel
meenemen in de toekomstplannen van zijn
Coop. Er hebben zich inmiddels twee
panelleden aangemeld, nieuwe aanmeldingen zijn welkom!
Werken in coronatijd “Midden in de
coronatijd waren het rare tijden. Het was
zo druk dat er weinig tijd overbleef voor
andere zaken dan de winkel bijvullen en
boodschappen bezorgen. Met het bezorgen
zijn we dus vanaf maart gestart. We hadden
soms wel 40 bestellingen per dag. De twee
bezorgbussen rijden dan ook de hele dag
rond voor het afleveren van de spullen.
Ook in de winkel was het natuurlijk een
bijzondere gewaarwording. Alle regelgeving
die nodig is rondom het coronavirus maakte
het supermarktbezoek er niet makkelijker
op. Laten we hopen dat er snel betere tijden
aanbreken.”
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• Fysiotherapie
• Revalidatie
• Schoudernetwerk
• Ontspanningstherapie
• Fysiotherapie in de geriatrie
• Medical taping
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• Arthrosenetwerk
• Dry needling
www.fysiotherapieberkum.nl
T: 038 45 44 762

Gästeinformation Ofterschwang * Kirchgasse 1 * 87527 Ofterschwang
www.hoernerdoerfer.de/ofterschwang * ofterschwang@hoernerdoerfer.de
Tel: +49 8321 82157
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Samenwerking Landstede met VV Berkum

Sem Aitink

Lars van Gerner
Jorben Nieuwenhuis

Afgelopen seizoen liepen de studenten Lars en Sem van de Landstedeopleiding Sport en Bewegen stage bij VV Berkum. Hun begeleider
was eerste-elftalspeler Jorben Nieuwenhuis. De drie blikken terug
op dat jaar.
Lars van Gerner (17) speelt al sinds zijn
vierde bij Berkum en voetbalt nu in de
JO19-1. “Ik ben anderhalf jaar geleden
begonnen met de opleiding Sport en
Bewegen. Daarbij moet je stage lopen
bij een sportclub. Het sprak mij aan om
dat bij Berkum te doen door de goede
voetbalvisie van de club en omdat ik het
daar kan combineren met mijn eigen
trainingen. Er ligt hier veel perspectief,
als trainer en óók als speler.”
Ook tweedejaars-student Sem Aitink (17)
voetbalt al sinds zijn vierde bij Berkum en
speelt daar nu in JO19-3. “In mijn eerste
leerjaar gaf ik bij mijn stage bij Berkum
vooral training aan teams van maximaal
12 jaar oud. Nu ben ik ook hoofdtrainer
van de pupillen geworden.”
Coördinator Lars: “Ik loop doordeweeks
stage maar ik ben er ook altijd bij op
zaterdag. Ik coach dan de 13-1 voor mijn
TC3-diploma. Ik ben sinds dit jaar ook
coördinator. Ik ben verantwoordelijk voor
de materialen en welke oefeningen de
trainers doen.”
Sem: ”Als hoofdtrainer van de pupillen
begeleid ik andere trainers. Ik geef ze tips,
zorg dat de trainingen goed verlopen en dat
alle materialen klaarstaan. Ook geef ik

training aan veel teams, met grote leeftijdsverschillen. Ik sta drie dagen per week op
het voetbalveld.”
Goed naar de zin Lars en Sem hebben het
goed naar de zin. Lars: “Ik vind de sfeer op
de club prettig. We hebben met elke trainer
een leuke band en de kinderen zijn erg
gemotiveerd. Minder leuk is dat er af en toe
onduidelijkheid is tussen de trainers en de
stagebegeleider, maar gelukkig wordt dat
goed opgepakt door de bestuursleden.”
Sem: “Ik vind het leuk om training te geven,
omdat ik de spelers echt zie groeien in het
voetballen. Ik krijg veel waardering van
ouders en de club. Ik heb erg veel contact
met Lars van Gerner, die ook één van de
hoofdtrainers is bij Berkum, en natuurlijk met
mijn stagebegeleider Jorben Nieuwenhuis.”
Ervaring Lars en Sem bedachten afgelopen
jaar ook zelf de inhoud van de trainingen
en dat liep goed. Zo nodig checkt Jorben
Nieuwenhuis wat er nog kan verbeteren.
Jorben: “Naast speler van het eerste
elftal ben ik trainersbegeleider bij Berkum.
Zelf heb ik de afgelopen 10 jaar onder
meer training gegeven aan jeugdteams
van Berkum, voetbalscholen en voetbalkampen van PEC Zwolle. Daarnaast zit ik
in de laatste fase van mijn Calo-opleiding,

dus ik heb ruim vijf jaar ervaring in het
bewegingsonderwijs. Verder heb ik tijdens
mijn jeugdopleiding bij PEC Zwolle training
gehad van veel goede trainers. Al die
ervaring heb ik gecombineerd en dat
heeft mij gevormd als trainer.”
Opbouw “Ik kijk naar de opbouw van de
training, hoe de trainer de stof aanbiedt.
Daarna bespreken we wat er goed gaat of
wat er anders kan. Soms vertonen kinderen
lastig gedrag, ik help dan de trainers hoe zij
daar mee om kunnen gaan. Ook kunnen ze
bij mij terecht met vragen over zaken die zij
moeten doen voor hun studie, zoals een
interview of evaluatie. Ik vind dit erg leuk
om te doen, al kan het erg druk zijn.
Bij afmeldingen wil het nog wel eens
gebeuren dat ik zelf even bijspring en
een training op me neem.”
“Daarnaast ben ik eindverantwoordelijk, dus
als er iets misgaat moet ik zorgen dat alles
wordt geregeld. Ik haal ik er veel voldoening
uit, maar soms moet ik wel vijf trainingen
tegelijk ‘bewaken’. Het is onmogelijk om dan
alles in de gaten te houden. Hopelijk kunnen
wij komend seizoen een betere indeling
maken, zodat ik mijn tijd en aandacht
effectiever kan benutten. Verder hoop ik
dat we de samenwerking met Landstede
de komende jaren kunnen voortzetten en
onze begeleiding verder kunnen professionaliseren. Daar kunnen zowel de studenten
als de club de vruchten van plukken.”
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Robin Kanters, trainer O13-1:

“Gemengde trainingen zijn niet anders”
Robin Kanters (30) trainde het afgelopen seizoen
het O13-1 team in de jongenscompetitie. Het team
kreeg niet voor niets de benaming O13. Het bestaat
namelijk uit zowel jongens als meiden. Vandaar
dat de letter J (jongens) of M (meisjes) voor de
O ontbreekt. Voor Robin was het nieuw om een
gemengd team te trainen.
Voor het eerst “Voor mij was het de eerste keer dat ik een
gemengd team, met daarin drie meiden, onder mijn hoede had.
Dat Zoë, Marika en Stella hierin zitten, daar kijk ik niet van op.
Een seizoen eerder deden zij af en toe al mee met de 013-1 en toen
konden ze goed meekomen. Dat zij de stap konden maken om in
de selectie te spelen en te trainen met leeftijdsgenootjes, werkt
alleen maar in hun voordeel.“ Wat Robin tijdens het trainen merkte
was dat de communicatie wel anders is. “Dat komt omdat ik weinig
ervaring heb in het trainen van meiden in deze leeftijdscategorie,
maar ook omdat zij nog niet hebben meegemaakt hoe het is om een
heel seizoen bij de jongens te spelen. Daarbij kan bijvoorbeeld het
fysieke aspect een rol spelen. Gelukkig merk je meer en meer dat
jongens ook inzien dat meisjes écht wel kunnen voetballen en een
meerwaarde zijn voor het team.“
Niet anders dan anders De 'gemengde' trainingen zijn volgens
Robin niet anders dan anders. “De meiden zijn ingedeeld op het
niveau waar ze thuishoren. Ze moeten dus mee kunnen komen
en ik heb gemerkt dat dit ook klopt. Mijn coaching wordt goed
opgepakt. Ik merk wél dat meiden leergieriger overkomen.
Jongens trekken vaak meer hun eigen plan of denken 'het zal wel,
ik doe m'n ding'. Meiden passen iets toch echt eerder en sneller
toe in de praktijk. Als trainer is dat ideaal, want dan zie je direct
resultaat van je trainingen en/of opmerkingen!”

Voorstander gemengde teams Robin is door zijn ervaringen
dus een voorstander van gemengde teams, zolang de meiden
voetballend kunnen meekomen. “Op een bepaalde leeftijd komt
het lichamelijke aspect kijken en beginnen de hormonen wellicht
mee te spelen. Dan moet je de afweging maken of het gescheiden
moet worden. Uiteraard blijft de keuze van het meisje zelf daarin
bepalend. Een meisje dat een meerwaarde kan zijn voor een
O17-1 team en ervoor openstaat om in deze leeftijdscategorie
te voetballen tussen de jongens, moet daarin alleen maar
gestimuleerd worden. Dat Berkum hier bij de O13 al mee begint,
vind ik een positief signaal. Er wordt in dit geval naar niveau
gekeken en dat is een goede basis voor een vereniging.“
Lezen van wedstrijden Robin is blij dat hij na de coronatijd weer
aan de slag kon. “Wij bij O13 hadden het geluk dat we al vrij snel
weer partijtjes mochten doen. Dan hou je het toch wat meer
‘wedstrijd-echt’ en dat vinden de spelers ook veel leuker.”
Robin hoopt dat hij zich als trainer nog verder kan ontwikkelen.
Hij doelt daarmee op het ‘lezen van de wedstrijden’ en dit ter plekke
kunnen vertalen naar de spelers. “Belangrijk is dat de spelers zelf
de juiste keuzes leren maken. Aan de trainer de taak hen hiervan
bewust te maken. Dat mag ik dit seizoen bij de O15-1 gaan doen.
Ik vind sfeer in het team belangrijk. Zorgen dat iedereen zich op
zijn of haar gemak voelt, vaak met een lolletje er doorheen.
De momenten dat er niet getraind wordt, mag er gelachen worden
en is er tijd voor ontspanning. Maar zodra we bezig gaan met de
training en de wedstrijd, verwacht ik de volle 110 procent inzet!
Daarin is een bepaalde mate van discipline belangrijk. Ik hoop over
te kunnen brengen dat fouten maken mag, dat zijn de leermomenten. Wedstrijdelementen herkenbaar maken, zodat ze situaties
gaan herkennen. Wij kunnen alles voor gaan kauwen als trainer,
maar daar leren de spelers zelf niks van.”

Robin Kanters
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Een bijzondere wedstrijd: Berkum-Celtic
In 2021 bestaat VV Berkum 60 jaar en de club heeft in die lange
periode diverse keren tegen nationale en buitenlandse profclubs
gespeeld. Daar zaten duels bij tegen toppers als Vitesse, Willem II,
Real Zaragoza, HSV en Celtic Glasgow. Een van de hoogtepunten
in de verenigingsgeschiedenis was de wedstrijd op 'De Vegtlust'
tegen Celtic op 29 juli 1996, die werd gespeeld ter gelegenheid
van het 35-jarige clubjubileum.
Celtic Glasgow was in die tijd een Europese
topploeg. In Nederland was deze vereniging
vooral bekend door de Europacupfinale
tegen Feyenoord in 1970. Enkele jaren
eerder, in 1967, slaagde Celtic er als eerste
Britse club in de Europacup I te winnen.
Celtic verbleef in juli 1996 voor een trainingskamp in Nederland en speelde toen
vijf oefenwedstrijden tegen Nederlandse
amateurclubs. De laatste was die tegen
Berkum. Medio juli deelde de KNVB ons
mee dat Berkum rekening moest houden
met de komst van een grote Schotse
supportersschare, die hun sterren tijdens
het trainingskamp zou begeleiden.
De eerste Schotse supporters arriveerden
al een dag vóór de wedstrijd in Zwolle.
Rainer Fröhlich herinnert zich dat hij op
zondagmiddag een auto met Brits kenteken
zoekend door Berkum zag rijden. Hij vroeg
de inzittenden waarnaar zij op zoek waren.
“We are looking for the stadium of Berkum.”
Nadat hij de Schotten duidelijk had gemaakt
dat de wedstrijd pas een dag later gespeeld
zou worden (wat zij trouwens wisten) en dat
zij niet op een ‘stadium’ vergelijkbaar met

het Celtic Park hoefden te rekenen, nodigde
hij de Schotten uit voor een kopje Britse
thee in huize Fröhlich. Daarna bezichtigde
hij samen met hen het ‘Berkum-stadium’.
Na de inspectie van het veld, die naar
volle tevredenheid van de Schotten verliep,
adviseerde Rainer zijn gasten door te rijden
naar Hattem waar een uur later de wedstrijd
Hattem-Feyenoord zou beginnen. Dat advies
werd dankbaar opgevolgd.
De wedstrijd Berkum-Celtic
Bijna 2000 toeschouwers, waaronder
ongeveer 200 Schotten, kwamen op het
duel af. Celtic kwam op volle ‘oorlogssterkte’ naar Berkum, met topspelers als
Pierre van Hooijdonk, Andreas Thom en
Paolo di Canio. Al heel snel werd duidelijk
dat Celtic de wedstrijd niet als verplicht
nummer beschouwde. Alle spelers gaven
‘vol gas’ en wilden de toeschouwers echt
waar voor hun entreegeld geven.
Berkum-keeper Fokko Hoogeveen, die
Feyenoord een dag eerder in Hattem zag
spelen, zei daarover in een interview met de
Zwolse Courant: “Die Schotten spelen in een
veel hoger tempo. Ik kreeg bij Feyenoord het
gevoel dat de meeste spelers helemaal geen

zin hadden. Aan Celtic merk je duidelijk dat
ze beseffen dat ze dat niet kunnen maken.
Er zijn honderden supporters meegekomen,
die kunnen ze geen slap potje aanbieden.
Ze scholden elkaar ook flink uit als er een
keertje wat misging. Die bezetenheid, dat
spreekt mij aan.”
Goed partij Berkum gaf bijzonder goed
partij. Tot de rust hield men Celtic zelfs
op een schamele 1-2 achterstand. Dat de
Schotten na de thee konden uitlopen naar
een 1-8 zege was niet verwonderlijk. Celtic
had immers al enkele weken volop getraind,
terwijl de meeste Berkum-spelers pas enkele
dagen in training waren. Bovendien was er
natuurlijk ook een enorm niveauverschil tussen de Berkum-amateurs en de gelauwerde
Celtic-profs. Het enige Berkum-doelpunt,
in de 17e minuut, kwam trouwens op naam
van Marco Schouwstra: een intikkertje,
nadat Martin Kouwen een luchtduel van
Alan Stubs had gewonnen.
Na de wedstrijd was er een groot feest in
de Berkum-kantine. Veel Celtic-supporters,
die de volgende ochtend met de boot terug
naar Schotland zouden gaan, wilden van
geen wijken weten en bleven tot middernacht ‘hangen’. Ze hadden, zoals een Celtic
supporter verwoordde, zelfs willen blijven
“till we’ve run out of money”.

De Berkumers op deze foto, rij boven v.l.n.r.: Fokko Hoogeveen, Henri Smook, Jos Wielink, Ronald Korterik, Marcel Willems,
Stan Ackermans, Marco Schouwstra, Marco van Zuthem
Rij beneden v.l.n.r.: Rijk van Ark, Erwin van Leur, Erik Blom, Martin Kouwen, Reindert Reinders, Raymond Schuurman
Technische staf en begeleiding Berkum: Bas Koekoek (schuin voor Fokko Hoogeveen), Girbe Kooijman (achter Ronald Korterik),
Joop Jansen (achter Marcel Willems), rechts naast Celtic keeper: Fokko Wielink, Erick Borger en Rinke Borger
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0529-481164 | WWW.FREDDYHEKMANTUINEN.NL | DALFSEN

NU UIT
VOORRAAD
LEVERBAAR

serta
classico
160 x 200
c 3.799,-

c 2.499,DE
KEUZE VAN
‘S WERELDS
BESTE
HOTELS
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180 X 200
VAN: € 4.199,VOOR: € 2.749,180 X 210
VAN: € 4.499,VOOR: € 2.999,-

RIKELS Slaapexperts

T 038 - 453 45 14

Grote Voort 72-74

I www.rikels-slaapexperts.nl

8041 BG Zwolle

E info@rikels-slaapexperts.nl

/rikelszwolle
/rikelsslaapexperts

Peter,
hoe haal ik
het beste uit
mijn bedrijf?

Gescoord?
Wij lossen het op!

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.

Burgman Schilder & Glasbedrijf
Zoom 26, 8032 EN Zwolle

Countus Zwolle

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

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

COUNTUS.NL

burgmanschilderenglas.nl

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op.
Wij staan u graag te woord!

VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE
RESTAURATIE

WWW.RENSBOUW.Nl

|

INfO@RENSBOUW.Nl

| 038 30 30 700

Evenboersweg 24a, 7711 GX Nieuwleusen
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Roggendorf.nl
• Alarmsystemen
• Camerasystemen
• Surveillance
• Beveiliging
• Alarmopvolging
• Blusmiddelen
• Recherche

Beveiliging met toegevoegde waarde

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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INFOGRAPHIC
BERKUM zwart wit warm hart
Berkum heeft 1180 leden, waarvan
meer dan 630 zich actief inzetten als
vrijwilliger op
en rond ons
sportpark

7 vrouwen- en
meidenteams

16 jongensteams

# leden

1180

# vrijwilligers

10 mannenteams

630

# doelpunten uit

2032

gelijk

gewonnen

thuis

33 pupillenteams

283

verloren

56

234

2149

uit

243

72

259

# doelpunten thuis

Hoofdsponsor

Sponsorgroep
Hart voor Zwolle

Topsponsoren

Hoofdsponsor
vrouwen- en meidenvoetbal

18 co-sponsoren staan
achter ‘Hart voor Zwolle’

VV Berkum opgericht

Meer dan 250 betrokken
sponsoren
50-jarig jubileum

Kampioen 3e klasse
Kampioen 4e klasse

Kampioen 3e klasse

1961 1963

1967

Kampioen nacomp.
1e klasse

Kampioen 1e klasse
Afdeling Zwolle

1975

Kampioen 1e
klasse

Kampioen 2e klasse

Kampioen 2e klasse

KNVB

Afdeling Zwolle

Afdeling Zwolle

Afdeling Zwolle

250+

1992 1996 1998

2006

2011

2017

2020
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SPONSOREN VV BERKUM
Aalst Zorg
Zwolle
Zwolle
Aannemersbedrijf Eikenaar
ABN AMRO Bank
Zwolle
Acon
Lemelerveld
Zwolle
Albert Heijn Mulder
Aldura Verkoop
Zwolle
Zwolle
ALM Afbouwtechniek
Apotheek ‘De Diezerpoort’
Zwolle
Arrix ICT
Drachten
Zwolle
Autobedrijf Dusseldorp
Autobedrijf Mulder
Zwolle
Autobedrijf Oving
Zwolle
Autowasstraat Nuri – Effe Wassen Zwolle
AZ Design
Zwolle
Lemmer
A6.nl - Groot in auto's
B+K Alusystemen
Zwolle
Baker Tilly
Zwolle
Zwolle
Bakkerij Borger
Bali - Food Toko Catering
Zwolle
Zwolle
Bandencentrum Van Essen
Beltman Installatiebedrijf
Zwolle
Ben Koopman Consulting
Zwolle
Zwolle
Benthem & Gratama Advocaten
Berg Info & Solutions
Zwolle
Bert Tol Bureau Arbeidsrecht
Zwolle
Heerde
Bijsterbosch Autoservice
Bloemenbinderij ‘De Vuurdoorn’ Zwolle
Boer Glas
Zwolle
Borst, Aart
Zwolle
Bos Bedden
Nieuwleusen
Boudesteyn Hypoth. & Verz. Genemuiden
Zwolle
Bouwbedrijf Beverwijk
Bouwhuis Beheer
Zwolle
Bouwbedrijf Salverda
’t Harde
Breman Installatiegroep
Genemuiden
Zwolle
Brouwers Accountants
Bruintjes, Peter
Espel
Brummelhuis Bouwcoördinatie Deventer
Zwolle
Burgman Glas & Schilderbedrijf
Bus Handelmij
Zwolle
Cafetaria Berkum
Zwolle
Campenaer Koffie
Kampen
Cindy´s Hair Flash
Zwolle
Lelystad
Cittanova
Coop - Oldengarm
Zwolle
Countus
Zwolle
Covebo Uitzendgroep
Zwolle
Craft Sportswear
Zwolle
Daka Intersport
Zwolle
Dakbedekkingsbedrijf Elro
Apeldoorn
Dasko
Almelo
Dealer-Auto
Zwolle
De Brilmeester
Zwolle
De Bruin Architecten
Zwolle
De Buurman – VersLokaal
Zwolle
De Graaf Food Trading
Putten
De Haan Stein Advocaten
Zwolle
De Inktpot
Zwolle
Zwolle
De Kleine Reclame
Dental Clinics
Zwolle
De Portofoon Discounter
Zwolle

DJ-Stephan
Zwolle
Dijkslag, Goos
Zwolle
DLH Ontwikkeling
Zwolle
Dolfsma Dakbedekkingen
Kampen
Domus Bouw en Onderhoud
Zwolle
Zwolle
Drukkerij Coenradi
Eerenstein Verf & Wand
Zwolle
Elektrocentrum Zwolle
Zwolle
Eurosafe Solutions
Zwolle
Falcon House
Nieuwleusen
Zwolle
FEBO Drive
Fiets-ID
Zwolle
Fijn, Gerrit
Zwolle
Firma Centraal Schoorsteenvegers Zwolle
Flier Sport & Fashion
Genemuiden
Flynth Adviseurs en Accountants Zwolle
Fröhlich Vakanties - Sardinië
Zwolle
Fulfilment@work
Zwolle
Zwolle
Fysiotherapie Berkum
Fysiotherapie ‘De Dobbe’
Zwolle
Zwolle
Garage Jansen
Gijs Rip Tuinen
Zwolle
Glas- en Isolatiebedrijf De Jonge Zwolle
Grand Café Het Wijnhuis
Zwolle
Grasspartners BV
Genemuiden
Zwolle
Groothedde, Rein
Zwolle
Handelsbanken
Hanze Koeriers
Zwolle
Zwolle
Hanze Luchttechniek
HekonValentijn Company
Zwolle
Lemelerveld
Herbrink Parket
Zwolle
Het Notarieel
Het Parochiehuis
Zwolle
Dalfsen
Het Roode Hert
Heutink en Heij
Genemuiden
Zwolle
HJ Computers
Zwolle
Historing
Holtland Makelaardij
Zwolle
Zwolle
Hotel Van der Valk
Hoveniersbedrijf Hekman Nieuwleusen
Hülsmann Dienstverlening
Zwolle
Zwolle
Hypotheek Visie
I-Am Reclame
Zwolle
Zwolle
ICT Schoonmaak
IJsseltours
Zwolle
IQ Kunstuitleen en Verkoop
Zwolle
Jaap Bos Tweewielers
Zwolle
Zwolle
Jansen Glasbewassing
Jansen Installaties
Zwolle
Jansen Vastgoed
Zwolle
Jansma en Hendriks Advocaten Kampen
Kaashandel Van Dijk
Kampen
Zwolle
Kenneth Smit Marcel Hoefman
KFC
Zwolle
Klein, Gé
Zwolle
Koops Bedden
Wezep
Kroek & Partners Interimzorg
Zwolle
W.Kruitbosch BV
Zwolle
Zwolle
KVS Kantoorinrichtingen
Leerentveld Vrije Tijd
Zwolle
Loohuis-Assies Installatietechniek Zwolle

Lopers Company
Zwolle
Zwolle
Maandag Uitzendbureau
Mail Service Zwolle
Zwolle
Manwise
Zwolle
Dronten
Marion Reizen
Marsman Installatietechniek
Zwolle
Massagetherapie Wilco Jongman Zwolle
Materiaalman.nl
Stokkum
Medigros
De Wijk
Zwolle
Meiberg Bedrijfsverzorging
Meijerink Incasso
Wezep
Zwolle
Muëtte BV
NewRoadz
Zwolle
NIPA Holding
Zwolle
Zwolle
Nijwa Groep
Nizon Zonweringen
Zwolle
NLinvesteert
Zwolle
Zwolle
NoConceptNoGlory
Nolte Keukens
Apeldoorn
Zwolle
Noordhuis Kantoorspecialisten
Noordman Tapijt en Gordijnen
Hattem
Nooter Technische Installaties
Zwolle
Zwolle
Novon Schoonmaak
Office Centre
Zwolle
Olympus Sport
Zwolle
Den Bosch
Otherside at Work
Zwolle
Partyverhuur Zwolle
Penpoint Benelux
Zwolle
Plan B
Amersfoort
Primera Kosterman
Zwolle
Meppel
Primo Keukens
Zwolle
Proeflokaal
Profit Gym
Ommen
Pijlman Kantoormeubelen
Zwolle
Protagoras
Zwolle
Zwolle
PV Accountants
Zwolle
Rabobank IJsseldelta
Regiolokaal
Zwolle
Rengers Betonboringen
Zwolle
Rens Bouw
Nieuwleusen
Zwolle
Restaurant Urbana
Reuvekamp Grond & Straatwerken Zwolle
Ricoh Document Center Noordoost Zwolle
Zwolle
Rienks Arbodienst
Rietdekkersbedrijf Van den Eschert Emst
Rijschool Oosterlaar
Raalte
Rikels Slaapexperts
Zwolle
Roggendorf Security
Ommen
Salet Schilderwerken
Zwolle
Salland Electronics
Zwolle
Salland Zorgverzekeringen
Deventer
Schildersbedrijf Porte BV
Zwolle
Schipper Kozijnen Noord-Oost
Zwolle
Schunselaar Meubelstoffering Wapenveld
Schuttelaar Wijnen & Geschenken Zwolle
Serta
Zwolle
Slagerij Lammers
Zwolle
Slagerij Van Guilik
Hattemerbroek
Zwolle
Sligro
Slomp & De Graaf Adviseurs
Zwolle
Slijterij Stroomberg
Zwolle

Snackplein Any Tyme
Zwolle
Snijder Filtertechniek
Hasselt
Zwolle
Social Care
Stern Partyservice
Zwolle
Supportersvereniging VV Berkum Zwolle
Zwolle
Takman Gereedschappen
Tandartsencentrum Hattem
Hattem
E.g. Ten Kate V.o.F
Nieuwleusen
Terra Nautic
Zwolle
Thereca
Hattemerbroek
Zwolle
Timmerbedrijf Aalbers
TopCareerz
Zwolle
Totaal Support
Zwolle
Tourist Information (VVV) Ofterschwang (D)
TT Motoren Zwolle
Zwolle
Zwolle
Tulp Handelsonderneming
Tyrepoint
Zwolle
Twentrac
Holten
Unica
Zwolle
Univé
Zwolle
Zwolle
UTS Hersevoort Verhuizingen
Van den Belt, Herman
Zwolle
Van der Kolk Dienstverlening
Zwolle
Hoonhorst
Van der Zanden Klusbedrijf
Van Gelder Groep
Elburg
Zwolle
Van Gurp Timmerwerken
Zwolle
Van Heerde Licht
Van Hoesel, Pim
Zwolle
Zwolle
Van Houdt Hypotheekadvies
Van Krevel Sierbestratingen
Zwolle
Van Lente Timmerwerken Dedemsvaart
Zwolle
Van Leussen Zwolle
Van Losser Groep
Rijssen
Zwolle
Van Mossel Kia
Van Mossel Automotive Groep
Tilburg
Zwolle
Van Mossel Lease
Zwolle
Van Renselaar Cars
Van Riezen Vastgoed
Zwolle
Zwolle
Van Rossum IJzerhandel
Vechtdal Bouw
Nieuwleusen
Heerde
Veldhuis Adviesgroep
Hattem
Veluwenkamp Bedrijven
Verheijen Schoonmaakdiensten
Zwolle
Zwolle
Verzuimspecialist
Vishandel Baarssen
Urk
Vito’s Sandwich & Trattoria
Zwolle
Voerman & Greve Makelaardij
Zwolle
Vogelaar, Johan
Zwolle
Volvo Nieuwenhuijse
Zwolle
Voor de Poort, Bert
Dedemsvaart
Vos Trappenfabriek
Zwolle
Vrieling Adviesgroep
Hardenberg
Nieuwleusen
Weelink, Thijs
Weidemann Nederland
Swifterbant
WBooks
Wijnberger Mannenmode
Witgoed Service Zwolle

Zwolle
Dalfsen
Zwolle
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres:

Postadres / algemeen secretariaat:

Overige contactgegevens:

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

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

www.vvberkum.nl
@vvberkum
VV Berkum
Berkum Voetbalvereniging

ALGEMEEN BESTUUR MET PORTEFEUILLES
Jan Teun Fuller
Voorzitter en Vrouwenvoetbal
038 - 420 34 74 / 06 - 510 06 223
jtfuller@benthemgratama.nl

Maurice Schippers
ICT (sportlink) en Commercie
038-4526520
saskia.maurice@ziggo.nl

Sascha Schuurman
Junioren en Pupillen
sascha9@home.nl

Aart Schippers
Secretaris en Werkgeverszaken,
Wedstrijdzaken en PR/Communicatie
038 - 4536880
aaschippers@ziggo.nl

Feico van der Ploeg
Facilitair en Businessclub
06 - 515 69 535
feicovanderploeg@gmail.com

Arjen Schepers
Voetbaltechnische Zaken
06 - 132 78 469
arjenschepers@hotmail.com

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

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

Rainer Fröhlich Commerciële Zaken
06 – 212 61 816
info@frohlich.nl

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

Wessel van Zwolle Vrijwilligers(makelaar)
06 - 839 95 004
wvanzwolle@hotmail.com

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

Gé Mulder Junioren
06 - 498 93 514
gwhmmulder@yahoo.com

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

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

Tania van Leuven Vrouwen
06 - 836 06 735
taniavanleuven47@ziggo.nl

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

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

Michel Koman Pupillen
06 - 463 85 252
michelkoman@hotmail.com

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

Arjen Bloemink Berkum United
06 - 149 64 634
bamsa@home.nl

LEDENADMINISTRATIE

SUPPORTERSVERENIGING

PERSCONTACTEN 1E ELFTAL

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

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

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

Rob van Essen
Senioren, Clubhuis en Supportersvereniging
06 - 38034416
info@berkum9.nl

BESTUURSGROEPEN

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

Klaas Weertman (Overige senioren)
038 - 455 17 91
klaas_w@hotmail.com

Arno Tijssen (Pupillen)
fam.tijssen@hotmail.com
038-4225580

Dick Lamers (1e en 2e elftal)
06 - 488 77 886
dick.lamers@home.nl

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

Tania van Leuven (Vrouwen, Senioren/Junioren)
06 - 836 06 735
taniavanleuven47@ziggo.nl
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TOPSPONSOR

TOPSPONSOR

HOOFDSPONSOR

CO-SPONSOREN
Hoofdsponsor
Vrouwen- en Meiden voetbal

WIJ STAAN
ACHTER

