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Hieronder een beknopt overzicht van de gebeurtenissen en 

bijzonderheden van het 90e seizoen van voetbalvereniging 

Berkhout. 

 

 

Het seizoen van Berkhout 1 

De selectie stond voor het tweede jaar onder leiding van Rajesh Biseshar. Na een 

uitgebreide enquete onder de selectieleden was eerder besloten dat zijn contract 

werd verlengd. De staf van de selectie bestond daarnaast uit een geleider, een 

grensrechter, een keeperstrainer, een verzorger en een assistent-trainer. Niet 

verkeerd voor een kleine dorpsclub. 

De prestaties lieten evenwel te wensen over. Al snel belandden we in de onderste 

regionen en daar kwamen we eigenlijk niet meer echt uit.  Dus het gehele seizoen 

bleef degradatie als een zwaard van Damocles boven onze nek hangen. Vooral in 

uitwedstrijden ging het niet goed en werden er slechts 4 punten (van de uiteindelijk 

20) behaald. Het werd een spannende ontknoping. Tot en met de laatste wedstrijd 

tegen MOC kon er nog van alles gebeuren. Winst zou nog onvoldoende kunnen zijn 

en verlies zou nog voldoende kunnen zijn. Dan weet u genoeg. Het kwartje viel de 

goede kant op. Er werd met 5-0 gewonnen van MOC en concurrenten lieten punten 

liggen. Daarmee werd op de laatste speeldag het voetbal in de 4e klasse veilig 

gesteld. MOC en Woudia degradeerden en zitten nu in een poule waar je echt niet in 

wilt zitten.  

 

 

Berkhout – RKEDO  

Op 1 mei 2022 vond een hoogtepunt van het seizoen plaats. Berkhout speelde thuis 

tegen RKEDO met na afloop een gesponsord optreden van The Roneds. RKEDO 

stevende af op het kampioenschap en dat bracht vele supporters op de been, of op 

de fiets kan ik beter zeggen. Het voorste voetbalveldje stond werkelijk helemaal vol 

met fietsen. We beschikken over het bewijs op foto. De bezoekers bleven ook 

massaal nazitten. Het zonnetje scheen op het terras met gesponsorde buitenbar en 

The Roneds waren in topvorm. Ongepland, maar niet ongewenst, gaf de, spijtig 

genoeg, recent overleden Dolf Spee nog een gastoptreden.  

Op dat moment stond een gespannen voorzitter te bellen bij de afvalcontainer. Het 

bier dreigde voortijdig op te geraken en dat is wel het laatste wat je wilt als je kantine 

bomvol staat met gasten. Code donkerrood dus. Er kwam hulp van Matthias (1 vat 

Amstel) en van Barry van der Oord (4 vaten Heineken).  Die laatste vier moesten uit 



het keldertje achter de bar van Les Deux Pont opgehaald worden. Net op tijd kon de 

voorraad worden aangevuld. De meeste gasten zullen er niets van gemerkt hebben. 

De vrijwilligers die deze dag actief waren in het horeca-gebeuren wisten niet wat hen 

overkwam. Ze hebben de gehele middag keihard moeten werken om het tempo van 

de drinkers en de eters bij te houden. De omzet op deze dag was net zo hoog als de 

(betaalde) omzet in de hele feestweek. Dat zegt alles toch!? 

 

 

Berkhout 3 kampioen 

Jarenlang werd er bij de spelers van Berkhout 3 overwogen om toch maar eens over 

te stappen naar het veteranenvoetbal. Het leeftijdsverschil met de tegenstanders 

werd immers wel erg groot. Tot een overgang kwam het echter niet en met de kennis 

van nu is dat maar goed ook. Berkhout 3 beleefde een prachtig seizoen. Veel jonge 

tegenstanders liepen veel harder, maar waren toch niet opgewassen tegen de 

ervaring van Berkhout 3. 

Begin mei werd het bestuur opeens bestookt met allerlei appjes en mailtjes over 

datgene wat het bestuur zou doen bij een mogelijk kampioenschap. En het was niet 

1 persoon die dat deed, het waren er wel 3. De kampioenskoorts was duidelijk 

opgelopen naar hoge waarden.  

Uiteindelijk werd het derde inderdaad kampioen door van Victoria O te winnen, op de 

dag van Berkhout Beach. Er was een schaal, er was champagne, er waren T-shirts 

met opdruk en was bier voor in de boot.  Helaas was er ook 1 ding niet: een boot. 

Dat was echt jammer. 

Voor vele spelers was dit kampioenschap een prachtige afsluiting van het 11 tegen 

11 voetbal bij Berkhout. De meesten zijn nu actief in het nieuwe 7x7 35+ team, 

gesponsord door het Hydro West van Jarno Kollis. 

 

 

De JO18 schuift door 

Een landelijk probleem in het amateurvoetbal is dat er veel voetballers stoppen zo 

rond de leeftijd van 18, wanneer ze overgaan van jeugd naar senioren, vaak ook de 

overgang van zaterdag naar zondag. 

De jongens van onze JO18 lieten het jeugdbestuur weten dat ze graag bij elkaar 

wilden blijven. Dat werd geregeld door de JO18 eigenlijk als geheel door te schuiven 

naar het 2e. Geen enkele speler van het team is gestopt met voetballen. Alleen hun 

trainer Henk Buddingh is gestopt aan het einde van het seizoen. Dat seizoen werd 

trouwens bijna afgesloten met een kampioenschap. Maar helaas werd de 

kampioenswedstrijd verloren. Bloemendaal uit, altijd lastig. 

Dankzij het doorschuiven van de gehele JO18 werd het voortbestaan van een 

volwaardige selectie met twee teams veilig gesteld. 

 

 

 

 



Een nieuwe wedstrijdsecretaris, hoewel….. 

Op de vorige jaarvergadering werd Ron Stroop in het zonnetje gezet omdat hij 

afscheid nam van zijn rol als wedstrijdsecretaris. Met de jaren bij Kwiek meegeteld 

had hij dit toen 21 jaar lang gedaan. Het was het bestuur gelukkig ook gelukt om een 

opvolger voor Ron te vinden. Helaas pakte dit niet uit zoals beide partijen voor ogen 

hadden. Er kwam een voortijdig einde aan het functioneren van de nieuwe 

wedstrijdsecretaris. De onverwacht ontstane vacature was echter weer snel 

opgevuld…..door Ron Stroop!  

De leden van deze vereniging mogen hun handen dichtknijpen met een man als Ron 

Stroop. 

 

 

Berkhout 90 

Dit seizoen zou de vereniging haar 90-jarige jubileum gaan vieren. Aanvankelijk was 

niet duidelijk of en wat we zouden gaan organiseren. Het zou waarschijnlijk niet zo 

groots worden als bij het 75-jarig jubileum. Daarvoor werd de eigen organisatiekracht 

en de animo in Berkhout als te gering verondersteld. 

Desondanks zijn we van mening dat we ons jubileum succesvol hebben gevierd. In 

de week van 17 t/m 25 juni was er genoeg te doen. Op de eerste vrijdag waren alle 

vaste vrijwilligersavond uitgenodigd voor een pubquiz, vakkundig gepresenteerd door 

Kees Klaver. Uiteraard was er een ronde met vragen over voetbalvereniging 

Berkhout. Wist u bijvoorbeeld dat Helie al 43.543,66 heeft opgehaald met de 

lotenverkoop op de brug. Men mocht er 500 euro naast zitten hoor.  Bij de opening 

van deze avond werd ook het historisch bord onthuld. Zoals u wellicht weet, zijn de 

zwarte metalen letters afkomstig uit de muur van de vorige accommodatie.  

Op donderdag en op zaterdag werd er volop gevoetbald, maar liefst 15 teams deden 

er mee met het 7x7 toernooi.  

Op vrijdagavond werd het klaverjassen eenmalig in ere hersteld. Met bijna 50 

deelnemers in de feestelijk versierde kantine kunnen we gerust van een groot succes 

spreken.  

Op de afsluitende zaterdag, na het 7x7 voetbal, was er een Hollandse feestavond 

met een speciaal optreden van The Masked Singer. In de aanloop naar deze avond 

werd er natuurlijk al gespeculeerd wie er ontmaskerd zou worden, en dat was nou 

precies de bedoeling. Na een prachtige vertolking van het lied ‘Mijn Club’ en de 

ondertekening van een mascotte-contract, bleek het Willeke Bot te zijn die het 

gehuurde leeuwenpak had aangetrokken. Op de zondag daarna hebben we nog wat 

foto en filmmateriaal gemaakt met onze mascotte in de hoofdrol. 

We denken dat we terug kunnen kijken op een geslaagde jubileumweek. 

 

 

 

 

 

 



Twee projecten van de Vrienden van Berkhout 

- In maart werd dan toch eindelijk een dug-out voor supporters bij het B-veld in 

gebruik genomen. De aanloop hiernaar toe was lang. Er is gekeken naar 

fietsenstallingen, naar bushokjes en naar een omgekeerde dakkapel, maar het 

werd dus een gewone dug-out. Een flinke uitgave, maar daar staat tegenover 

dat het heel wat waard is om bij het B-veld te kunnen schuilen voor wind en 

regen. 

- Net voor aanvang van de jubileumweek werd het nieuwe scorebord in gebruik 

genomen, nog zo’n prachtig project van de Vrienden van Berkhout. Het vorige 

scorebord was lang niet altijd goed leesbaar en de afstandsbediening was een 

klein drama. De naam van Ed Oud moet hier toch zeker genoemd worden. 

Naast de perfecte wekelijkse verzorging van de belijning was Ed ook de grote 

motor van dit project. Er kwam meer bij kijken dan je zou denken, maar het 

resultaat mag er zijn. 

 

 

De helden van de vereniging 

Uiteraard heb ik het over onze vrijwilligers. We prijzen ons zeer gelukkig met onze 

vele vaste vrijwilligers. De ene vrijwilliger treedt wekelijks op de voorgrond, andere 

vrijwilligers doen hun werk altijd op de achtergrond. We kunnen niet dankbaar 

genoeg zijn voor al hun inzet. 

 

Op de agenda van vanavond staat het agendapunt vacatures, maar ook vanaf deze 

plaats de oproep aan nieuwe helden. We zoeken nieuwe scheidsrechters, een 

nieuwe zondagse kantineploeg, een bestuurslid zondagvoetbal, een bestuurslid 

Accommodatie en nieuwe leden in de jeugdcommissie. 

 

 

Tot slot 

Het gaat goed met voetbalvereniging Berkhout. De financiën zijn op orde, de 

accommodatie mag er zijn, we hebben bijna 100 vaste vrijwilligers, een stabiel 

sponsorbestand en ook niet onbelangrijk: het ledenaantal is gegroeid. Met maar liefst 

19 teams zijn we aan het huidige seizoen begonnen. 

Eigenlijk hebben we maar 1 grote wens. We willen graag naar 115 vaste vrijwilligers. 

 

 

Namens het bestuur van voetbalvereniging Berkhout, 

 

René Bot 

Voorziiter 

 

 

 

 



 

 

 

 


