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    Na een minuut of twee stijgt een alarm 
op uit het Thales-bakkie. De Zeis heeft 
beet: SSV Berghausen. In Langenfeld, 
Duitsland. Op nog geen twee uur rijden. 
Belletje wagen? Doen we. “FC 
Berghuizen? Ein Namensbruder, sagen 
Sie? Aus Boeskoolstad? Wie bitte, welcher 
Kohl?” Op papier ziet het er goed uit. Nu 
de realiteit. Wordt vervolgd.   

FC BERGHUIZEN
Opgericht: 22 november 1947 
Sortcomplex: „t Venterinck 
Clubkleuren: groen shirt en witte broek 
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VAN DE REDACTIE 
Zomaar een donderdagavond in de kantine. 
De spelers van zondag 2 dagdromen over 
finales in de Kuip, het optillen van cups en 
Europees voetbal. We zitten op dat moment 
nog in de districtsbeker. Later besluiten we 
de volgende ronde aan onze tegenstander te 
gunnen, want zo zijn wij ook. 
    Zou het niet mooi zijn om in, pak hem 
beet, Portugal of Tsjetsjenië een wedstrijd te 
spelen tegen een tegenstander die even 
krakkemikkig is als wij, denken we die 
donderdagavond hardop. En: zou 
Berghuizen ergens in Europa een 
naamgenoot hebben? “Dan roepen we een 
Battle of The Berghuizens in het leven. Gaan 
we op bezoek bij onze naamgenoot. Maken 
we er een groot feest van”, zo vliegen de 
commentaren over onze vaste kantinetafel. 
Dat gaat nog even zo door. Tot we 
concluderen dat zo’n FCB-kopie vast niet 
bestaat. 
    Het is - hoe kan het ook anders - Martijn 
„De Zeis’ Heijne die zich niet neerlegt bij 
deze aanname en serieus werkt maakt van 
onze missie. Met zijn radargestuurde 
Thales-mobiel zet hij een supersonische 
internetzoekactie in gang. De andere 
teamleden lachen hem uit, geeuwen 
verveeld en nemen nog een druif. Maar 
verdomd.  
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VAN DE VOORZITTER 
LAATSTE WEDSTRIJD OP ZONDAG 

Tijdens de laatste jaarvergadering, op 18 november 2018, is met grote meerderheid besloten om het 
prestatievoetbal van de heren, met ingang van het komende seizoen, te verplaatsen van de zondag 

naar de zaterdag. Nu het einde van het seizoen nadert komt ook het moment van de definitieve 
overstap dichterbij. Een moment dat we niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. 

71 Seizoenen 
Vanaf de oprichting in 1947 heeft het eerste 
herenteam altijd op zondag gespeeld. Gestart in 
1948 in de „onderafdeling’ van de KNVB; de TVB 
(de Twentsche Voetbalbond) en later, na 
promotie in 1964, vanaf het seizoen 1964-1965 
in de KNVB. FC Berghuizen heeft dus 16 jaar in 
de TVB en 55 jaar in de KNVB gevoetbald.  

In die KNVB heeft FC Berghuizen 1 jaar in de 
eerste klasse, 23 jaar in de tweede klasse, 17 jaar 
in de derde klasse, 13 jaar in de vierde klasse en 1 
jaar, dit seizoen, in de vijfde klasse gespeeld. De 
meeste jaren werd er in de tweede klasse 
gespeeld, waarbij regelmatig werd gestreden om 
het kampioenschap.  

Dat lukte op 15 mei 1994, waardoor FC 
Berghuizen in het seizoen 1994-1995 in de 
eerste klasse mocht uitkomen. Het hoogste 
niveau waarop ooit door het eerste herenteam 
werd gestreden. Tijdens die 71 seizoenen kon 
twaalf keer de kampioensvlag worden gehesen. 
Dat waren zonder meer mooie hoogtepunten. 
Daarnaast waren er natuurlijk ook meerdere 
teleurstellingen waaronder acht keer een 
degradatie. En nu is het einde van het spelen op 
de zondag in zicht.  

Laatste wedstrijd op 26 mei 
Op zondag 26 mei aanstaande wordt de laatste 
wedstrijd van de competitie gespeeld en dus ook 
de laatste wedstrijd in de geschiedenis van het 
eerste herenteam van FC Berghuizen op de 
zondag. Het is een thuiswedstrijd en de 
tegenstander van die middag is Fleringen. 
Historisch gezien is het voor onze club een 
belangrijk moment; het afscheid van de 

zondagcompetitie en de definitieve overstap 
naar de zaterdagcompetitie. Maar als we het in 
het perspectief van de ontwikkeling van de 
voetbalsport plaatsen is FC Berghuizen geen 
uitzondering, maar een van de vele clubs die de 
overstap van de zondag naar de zaterdag hebben 
gemaakt of nog gaan maken.  
 
Reünie 
We kunnen niet zomaar afscheid nemen van het 
zondagvoetbal, daarvoor is er in die 71 jaar te 
veel gebeurd en hebben de spelers, trainers, 
leiders, grensrechters, verzorgers, 
bestuursleden en supporters in al die jaren te 
veel meegemaakt. We willen daarom op 26 mei 
afsluiten met een grote reünie waarvoor we alle 
spelers, trainers, leiders, grensrechters, 
verzorgers en toenmalige bestuursleden die in al 
die jaren bij het eerste herenteam betrokken zijn 
geweest van harte uitnodigen. Natuurlijk zijn 
hierbij ook de vaste supporters, die FC 
Berghuizen altijd door dik en dun hebben 
ondersteund, van harte welkom.  
 
Zegt het voort 
Omdat het best lastig is om iedereen persoonlijk 
voor 26 mei uit te nodigen, doen we hierbij een 
beroep op eenieder om deze reünie zo veel 
mogelijk bij oud-spelers en oud-begeleiders 
onder de aandacht te brengen. Wellicht heb je 
nog contact met je oud-ploeggenoten en kun je 
via telefoon, mail, Facebook enzovoorts je 
toenmalige teamgenoten op de hoogte brengen 
van deze bijzondere reünie.  
 
Om dit proces enigszins te bespoedigen, is er 
een lijst opgesteld met alle oud-spelers en oud-
begeleiders voor zover deze vanaf 1948 bij ons  
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bekend zijn. Deze lijst zal binnen niet al te aanzienbare tijd 
gepubliceerd worden op onze site. Ons doel is het bijeenbrengen 
van de club van toen en de club van nu. Het zou daarom 
fantastisch zijn als er die middag zo veel mogelijk spelers, 
begeleiders en bestuursleden aanwezig zijn. Zo kan het een 
mooie middag worden om elkaar weer eens te zien en alle 
hoogtepunten, teleurstellingen, herinneringen en vooral de 
bijzondere gebeurtenissen nog eens met elkaar te bespreken. 

Programma 
Het voorlopige programma voor die middag ziet er als volgt uit: 
13.00 – 13.15 Ontvangst van alle reünisten met koffie/thee 
13.30 – 13.35 Welkomstwoord  
13.40 – 13.50 Er worden enkele bijzondere foto’s gemaakt 
14.00 – 14.45 Eerste helft FC Berghuizen – Fleringen 
14.45 – 15.00 Rust met koffie/thee 
15.00 – 15.45 Tweede helft FC Berghuizen – Fleringen 
15.45 – ????? Begin derde helft met daarin de officiële afsluiting  

van het prestatievoetbal van de heren op de zondag. 
 

Opgave 
We willen natuurlijk wel graag 
weten wie er allemaal komen. 
Aanmelden voor deze bijzondere 
reünie kan door een mail te 
sturen naar 
voorzitter@fcberghuizen.nl.  
Via onze website 
(www.fcberghuizen.nl) en via 
Facebook zullen we iedereen 
blijven informeren over de 
verdere ontwikkelingen.  
 
Ik hoop op 26 mei vele 
oudgedienden te mogen 
begroeten. Ik verheug me erop.  
 
Wim Olde Kalter 

PROMOVENDUS MO13-1 

In het najaar werd MO13-1 overtuigend 
kampioen van de tweede klasse. Het team 
komt dit voorjaar dus uit in de eerste klasse 
(de hoogste klasse in deze leeftijdscategorie). 
Een knappe prestatie, aangezien slechts twee 
speelsters van dit MO13-1 een groot veld 
gewend waren en alle andere meiden het 
seizoen ervoor nog op half veld speelden. Het 
verschil tussen half veld en groot veld was 
voor de meiden geen probleem. Dat is wel 
gebleken uit het kampioenschap! Maar ook 
nu verloopt de overgang van tweede naar 
eerste klasse prima. Het team draait netjes in 
de middenmoot mee, hetgeen een prima 
prestatie is. 

Redactie meisjes- en vrouwenvoetbal 
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CARNAVAL BIJ FC BERGHUIZEN, ALLE 
INGREDIËNTEN VOOR EEN KNOTSGEK FEEST 

Men neme: 
- Een groep mensen die zin heeft in een feestje, in een outfit  

waarin soepel de polonaise gelopen kan worden. 
- Een feestelijk versierde kantine. 
- De Markies en Rentmeester van de Spanvöggel, inclusief  

jeugdspan én muziekkapel. 
- Een FC Berghuizen jeugdspan. 
- Ruime keuze voor de inwendige mens. 
- Muziek in de maatsoort 6/8 (hossen) en 3/4 (meedeinen). 

Zorg voor de juiste vrijwilligers die alle ingrediënten bij elkaar 
brengen en zie daar: hét recept voor een knotsgek 
carnavalsfeest voor jong en oud.  

Vrijdag 23 februari was het zover. Direct bij binnenkomst 
wordt duidelijk dat de organisatie, bestaande uit Colin (en 
Kelly), Gerwin en Wally, er werkelijk alles aan heeft gedaan 
om het feest tot een succes te maken. Ballonnen, slingers, 
sfeerverlichting en carnavalsmuziek door de luidsprekers 
maken dat het direct als een feestje aanvoelt. 

Rond 19.00 uur is het gezellig druk. Er wordt druk gepraat en gelachen aan de praattafels en een hele 
horde cheerleaders, spidermannen, Elsa’s en voetballers rent rond. DJ’s Nick en Mathijs draaien 
enthousiast kraker na kraker en weten de stemming er al snel perfect in te brengen. Zodra de 
Sputterkearls binnentrekken en de komst van de hoogheden van de Spanvöggel inluiden, is het feest 
compleet.  

 
Hoogheid Roy, rentmeester Coen en jeugdmarkies Milou en page 
Fleur bewijzen niet alleen dat ze goed van het woord af kunnen, 
maar presenteren ook het jeugdspan van FC Berghuizen: prins Gijs 
en adjudant Lev. Met de spreuk „Met Schopman en Kattier, heb wie 
diss’n Carnaval völ plezier!’ is ook voor dit span carnaval bij FC 
Berghuizen een feit. Als volleerde hoogheden staan ze op het 
podium. Niet lang, want het is hoog tijd voor een polonaise.  
 
Als de Spanvöggel de kantine verlaat, pakken Nick en Mathijs de 
draad weer op. Het paard in de gang wordt vervangen door Huts a 
niffo en daar waar de wat oudere generatie probeert wijs te worden 
uit de tekst, gaat de jeugd compleet uit het dak op het podium. Er 
wordt zo hard meegezongen en gesprongen dat het podium het zelfs 
begeeft. De dj’s zijn daarentegen niet kapot te krijgen; een 
animatieteam op een camping aan het Gardameer is er niks bij. 



Nadat een compleet roeiteam de woonboot aan de Amstel bezongen heeft, 
loopt de avond toch echt ten einde. Als de laatste persoon de deur van de 
kantine achter zich sluit, laat de klok zien dat de ingrediënten klopten. En 
het smaakt naar meer. Organisatie, bedankt! 

Ideeën welkom 
Het carnavalsfeest wordt elk jaar georganiseerd door drie enthousiaste 
vrijwilligers: Colin Scholte op Reimer, Gerwin Wissink en Wally Mulder. 
Een mooi feest dat een tijdje weg is geweest, maar nu sinds zo’n drie jaar 
nieuw leven is ingeblazen. De organisatie merkt dat de opkomst met de 
jaren minder wordt en ziet hier graag verandering in komen. Er zijn al wat 
ideeën voor volgend jaar, maar de organisatoren staan zeker open voor 
ideeën en tips van anderen. Dus mocht je een idee hebben voor de 
invulling van het carnavalsfeest, geef dit dan door aan Colin, Gerwin of 
Wally. Of mail naar evenementen@fcberghuizen.nl. 

Stephanie Ankoné 

ONZE JONGSTE MEISJES 
Sommige meisjes spelen ondanks hun jonge leeftijd (2012) al in de onder 9 waar zij als team echt 
hun mannetje staan. Anderen trainen mee op maandag en woensdag met de meiden en weer 
anderen trainen op de zaterdag mee bij de groenlinkjes. In totaal ongeveer twintig meisjes die in de 
winter al deelnamen aan de zaalcompetitie, maar ook nu regelmatig bij elkaar worden gezet om 
alvast te wennen aan wedstrijdjes en dit wordt gedaan in een 3 tegen 3 vorm (overgenomen van de 
hockey). 

3 tegen 3 en lekker veel aan de bal komen! Verstoppertje spelen is er niet bij. De jongste meisjes 
leren op deze wijze snel omschakelen, samen spelen, maar ook wanneer ze een passeeractie kunnen 
maken. Ze hebben veel balcontacten waardoor ze straks „de baas over de bal’ zijn. Samen aanvallen 
en samen verdedigen en vooral het vrijlopen is bij deze jonge groep goed zichtbaar. De drie tegen 
drie spelen we in toernooivorm. Dat er talent zit mag zeker gezegd worden. Wat een toppers! Op de 
foto niet de hele groep, maar de deelneemsters van de laatste keer dat er gespeeld werd. 

Redactie meisjes- en vrouwenvoetbal 
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SOMS IS DE BAL ROND, SOMS NIET 
Het Messi-mysterie (Dan Brown is trouwens voor Chelsea) 

Wat zonde dat Johan Cruijff nooit trainer is 
geweest van Argentinië. Cruijff had een 
Argentinië met Lionel Messi vast aan de praat 
gekregen en hem tot grootse daden kunnen 
inspireren. Desnoods vanuit Barcelona, via een 
livestreamverbinding. Maar Messi moet ook 
zonder adviezen van anderen uit de schaduw 
van Maradona kunnen treden.  

In zijn geboorteland hebben cynici al 
voorgesteld om interlands niet langer in het 
blauw-wit, maar in het blauw-rood van 
Barcelona af te werken. Zodat de arme Leo over 
zijn drempelvrees wordt geholpen, die keer op 
keer de kop opsteekt als hij namens Argentinië 
onder hoogspanning een voetbalveld opwankelt. 
Althans, dat is daar een breed gedeelde 
opvatting. Enige nuancering is hier op 
zijn plaats.  

In de 129 interlands die hij 
voor zijn land speelde, 
zigzagde Messi naar een totaal van 65 goals 
en 41 assists. Er zijn spelers die hun grote 
teen willen opofferen voor zulke aantallen. Maar 
omdat het om Messi gaat is buitengewoon niet 
buitengewoon genoeg. Messi beschrijven gaat 
ook verder dan het maken van een rekensom.  

Het is die zeldzame combinatie van gevoel, 
controle, snelheid en inzicht, samengebald in 
één persoon, die de mensen in vervoering 
brengt. In het (internationale) clubvoetbal 
verlegt Messi wekelijks de horizon met zijn 
voeten. Bij Argentinië spreekt hij minder tot de 
verbeelding dan bij Barcelona.  

In het shirt van zijn land blijft hij steken in 
goede bedoelingen, onmacht en ergernis. Messi 
torst het gewicht van een gedeukte voetbalnatie 
op zijn schouders en kan zich niet onder die 
druk uit fladderen. Triest om te zien. Alle 

trainers die het Argentijnse elftal het voorbije 
decennium heeft gehad gaven hem ruim baan.  
Ze bouwden hun teams om de kleine grote 
meester heen. Een logische zet. Het zorgde er 
wel voor dat andere uitblinkers van Argentinië, 
zoals Sergio Agüero, in de verdrukking raakten. 
Bij Barcelona leed Neymar onder de sleutelrol 
van Messi. Philippe Coutinho kampt nu met 
hetzelfde euvel. Toch dobbert Barcelona met 
Messi nooit lang in een creatief moeras.  
 
Je kunt hooguit zeggen dat het spel van de ploeg 
in bepaalde periodes minder imponerend is dan 
in andere. Bij Argentinië ligt dat anders. Die 
ploeg oogde in de afgelopen tien jaar vaak als 
een kleurloos geheel. De Argentijnen schopten 

het met Messi niettemin tot drie grote finales, 
die allemaal verloren gingen.
 

Je zou Messi een adviseur als Cruijff 
toewensen. Iemand die hem wijst op dat 
ene detail, waardoor hij zich ook in 
interlands vrijer over het veld beweegt. 

Zoals hij dat onafgebroken doet bij 
Barcelona. Tegelijkertijd hoop ik als liefhebber 
dat zoiets overbodig is. Dat Messi op het 
volgende WK uit eigen beweging alle tactieken 
en goedbedoelde adviezen van de hele wereld 
aan gruzelementen speelt en de herinnering aan 
Maradona en 1986 doet vervagen.  
 
In juni van 2022 bereikt Messi de gezegende 
voetballeeftijd van 35 jaar. Een geschikt moment 
om de bondscoach van Argentinië weg te 
bezuinigen. Met al zijn ervaring regelt Messi het 
dan zelf wel in het veld en geeft hij zijn land het 
aanvallersaureool waarnaar het zo snakt. Zodat 
Argentinië een Messiaanse en dus onuitwisbare 
indruk maakt. Net als Brazilië in 1982 en 
Nederland in 1974. Om dat te bereiken hoeft 
Messi niet eens alles te winnen. Sommige 
spelers zijn zo goed dat ze geen trainers nodig 
hebben, noch wereldtitels.

Tim Nijhof 
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WILLEM EN BART HEBBEN LOL 

Willem van Hanegem, alias De Kromme, kwam 
op donderdag 4 april naar Enschede. Het 75-
jarige boegbeeld van Feyenoord sprak in het 
Wilmink Theater voor een uitverkochte zaal 
tweeënhalf uur lang over zijn leven met 
interviewer Eddy van der Ley. Verschillende 
Berghuizenaren wilden dat niet missen. Zo ook 
Bart Olde Kalter.  

Bart was met een groepje Feyenoord-supporters 
naar Enschede gekomen. Volgens hem was de 
zaal gevuld met oude én jonge bezoekers. Ook 
Berghuizen 2-goaltjesdief Michel de Gunst had 
een kaartje gekocht. In het eerste deel van de 
praatsessie, die vooraf was aangekondigd als 
„een exclusief theatercollege’, ging de Kromme 
in op zijn voetbalcarrière. Veel bekende 
anekdotes kwamen voorbij. De voorstelling werd 
gelardeerd met beelden van Van Hanegem. 

Hij verhaalde over Feyenoord, zijn band met 
Ernst Happel, het Nederlands elftal, de 
afgeketste transfers naar Olympique Marseille 
(waarbij zijn hond de beslissende stem had) en 
Fenerbahçe (omdat hij zijn paspoort kwijt was) 
en zijn afscheidswedstrijd - toen Van Hanegem 
nog maar een gezichtsvermogen van 20 procent 
had, vanwege staar. 

Ook zijn trainerstijd werd belicht. Onder meer de 
wissel van Arjen Robben tegen Tsjechië en het 
kampioenschap van 1993 met Feyenoord 
kwamen aan bod. Het tweede deel, waarin het 
publiek vragen mocht stellen, was het leukste 
deel, vond Bart. De vragen van de bezoekers 
liepen sterk uiteen. “Van Hanegem was ad rem 
en authentiek in zijn antwoorden”, aldus Bart.  

 
Een jongen 
van een jaar 
of 12 vroeg 
waarom het 
Feyenoord-
icoon in zijn 
spelerstijd 
alles met 
buitenkant 
links deed. 
Dat had te 
maken met 
de twee 
gebroken 

tenen die hij opliep in een wedstrijd tegen 
Sparta, antwoordde De Kromme. Door die 
gebroken tenen moest Van Hanegem tijdens het 
voetballen een grotere schoen dragen. In die 
schoen ging hij met de buitenkant trappen, 
omdat hij zo „het best contact met de bal kon 
maken’. 
 
Hij kwam er naar eigen zeggen achter „dat je 
met de buitenkant meer kunt dan met de 
binnenkant’. Zo werd de buitenkant bij toeval 
zijn handelsmerk, goed beschouwd. Van 
Hanegem gaf verder in weinig verhullende 
bewoordingen te kennen dat hij geen fan is van 
de Enschedese scheidsrechter Bas Nijhuis. 
Nijhuis heeft naar het oordeel van De Kromme 
teveel babbels en is te vaak op tv. Hij zou zich 
wat terughoudender moeten opstellen, bromde 
de gelauwerde voetbalanalist, die de 
mediaoptredens zelf ook nooit tot een minimum 
beperkt heeft gehouden.  
 
Na de voorstelling volgde nog een hoogtepunt 
voor Bart. “Toch nog even op de foto met 
Willem! Mooi moment om met zo’n icoon op de 
foto te gaan”, was zijn begeleidende 
commentaar. Of was het Willem die met Bart op 
de foto ging? Hoe het ook zij: het is een fraaie 
prent. Van Hanegem oogt extatisch, alsof hij 
zojuist heeft vernomen dat Wilfred Genee 
voorgoed van de buis verdwijnt. Eerder strikte 
Bart Johan Cruijff voor een kiekje. “Ik ben dus 
met de twee beste Nederlandse voetballers aller 
tijden op de foto geweest”, stelde hij tevreden 
vast. Daarvoor is een duimpje inderdaad wel op 
zijn plaats.  
 
(Met dank aan) Bart Olde Kalter 
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VEEL OP HET SPEL IN SEIZOENSFINALE 
De mooiste periode in het voetbalseizoen komt er weer aan. De temperaturen worden steeds 

aangenamer en langzaam wordt de positie op de ranglijst steeds duidelijker voor elk team. Wordt er 
gestreden voor handhaving, sta je veilig in de middenmoot of is er nog een kans op promotie? 

Voor Berghuizen 1 is er nog van alles mogelijk 
richting promotie naar de vierde klasse. Zoals 
aangegeven in de vorige editie van het clubblad 
is de doelstelling van het team en staf 
gaandeweg het seizoen aangepast van promotie 
naar het kampioenschap. Helaas heeft de ploeg 
door nipte nederlagen tegen de directe 
concurrenten DTC, La Première en Het Centrum 
de ongeslagen status verloren. Hierdoor is er 
even een pas op de plaats gemaakt. We zijn 
echter nog steeds niet kansloos voor de titel in 
de vijfde klasse A.  

Wel is het team sinds afgelopen zondag (7 april) 
voor het eerst sinds november vorig jaar geen 
koploper meer. Het Centrum heeft één punt 
voorsprong op de ranglijst, maar ook een 
wedstrijd meer gespeeld dan Berghuizen. Nog 
niets aan de hand, zou je dus zeggen. Alleen 
hebben DTC en La Première nog meerdere 
wedstrijden op Berghuizen tegoed. Beide 
ploegen hebben de minste verliespunten en dus 
de grootste kans op het kampioenschap. 

In de slotfase van de competitie ontvouwt zich 
dus een spannende strijd om de titel. Er zijn 
momenteel nog zes ploegen die kans hebben op 
deze titel. Buiten bovengenoemde teams maken 
ook Fleringen en De Lutte nog steeds kans. Alle 
concurrenten spelen de komende periode tegen 
elkaar, dus alles is nog mogelijk. Voor ons is het 
zaak om geen punten meer te laten liggen, 
anders wordt het een erg lastige missie. 

Bijkomend voordeel voor ons is dat in principe 
de eerste periodetitel binnen is gehaald. Alleen 
een overwinning met negen doelpunten verschil 
van de enige overgebleven concurrent, DTC, op 
Heracles zou roet in het eten kunnen gooien. 
Afgelopen zondag speelden beide ploegen ook al 
tegen elkaar en was de uitslag 2-2.  

Op basis daarvan zou je zeggen dat de 
periodetitel Berghuizen niet meer kan ontgaan. 
Daarmee spelen wij sowieso om promotie naar 
de vierde klasse. Het liefst promoveren we 
rechtstreeks door middel van het 
kampioenschap, mocht dat onverhoopt niet 
lukken dan gaan we het zeker via de 
nacompetitie proberen te realiseren. 
 
Ik hoor af en toe geluiden om me heen dat 
deelname aan de nacompetitie, in het geval dat 
we geen kampioen worden, voor ons nutteloos 
zou zijn. Dit vanwege de overstap naar de 
zaterdagcompetitie, volgend seizoen. 
Persoonlijk vind ik dat je altijd voor het hoogst 
haalbare moet gaan en daar ook alles voor moet 
doen. Wat is er nu mooier om afscheid nemen 
van de zondag met een promotie? Buiten dat 
zijn de nacompetitiewedstrijden vaak op het 
scherpst van de snede en daardoor een enorme 
verrijking voor vooral de jonge spelers in de 
ploeg. De ervaringen die ze daarin opdoen, 
kunnen ze gebruiken om een betere speler te 
worden en daar heeft Berghuizen de komende 
jaren weer voordeel van. 
 
Om promotie in welke vorm dan ook te bereiken 
kunnen we alle steun gebruiken van iedereen die 
Berghuizen een warm hart toedraagt. Dat geldt 
niet alleen voor het heren 1 team, ook het dames 
1 team. Dames 1 draait ook een uitstekend 
seizoen en is nog volop in de race voor promotie. 
Daarnaast staat de ploeg in de bekerfinale. 
Prestaties van beide ploegen waar de club en 
haar leden trots op mogen zijn. Die prestaties 
krijgen nog meer waarde als ze ook 
daadwerkelijk worden omgezet in promotie of 
prijzen. In de komende twee maanden valt er in 
ieder geval nog genoeg te beleven op de zondag 
bij FC Berghuizen. 

Niek Smudde 
Hoofdtrainer Berghuizen 1 



Q_FC Preflight
2019-04-15T11:16:35+02:00

You can find out which Preflight settings were used by using the Preflight plug-in in the relevant Report file.



 
10 Groen & Wit – 2018/2019 – editie 2  

  

NIEUWE LEDEN VERWELKOMD  
MET EEN TRAININGSPAKJE 

 
Maar liefst 24 jonge meisjes kon FC Berghuizen deze najaarsreeks bijschrijven als lid. De club van 
100 van Berghuizen geeft ieder nieuw lid, tot de O11-groep, traditioneel een trainingspakje. Onlangs 
is begonnen met het uitdelen. Vervolgens de meeste meiden, die overigens verdeeld zijn over vier 
teams, bij elkaar weten te krijgen voor een unieke en historische foto.  
 
Zoveel vrouwelijke nieuwe leden, in deze leeftijdscategorie, toont de enorme populariteit van het 
meidenvoetbal in onze regio aan. Ondertussen zijn er alweer zes nieuwe leden in deze leeftijd 
bijgekomen en ook deze meiden zullen binnenkort een trainingspak krijgen. Club van 100, bedankt 
voor de nieuwe trainingspakken! 
 
Redactie meisjes- en vrouwenvoetbal 

  

Club van Honderd
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QUOTES – DEEL 1 VAN 2 
‘Jongs kum op, nu wij’ 

In de kantine wordt Henk gevraagd: kom je 
kaarten Henk? Henk: “Ik kan nie kaarten, 
behalve geel’n en rooi’n.” 

“Je bent de laatste weken heel erg oud 
geworden Rob. Je gedraagt je als iemand van 
60.” Remco Koch vindt dat Rob Egberink te 
weinig open staat voor teamuitjes. 

“Wat een kansen. Mustafa had al lang met de 
bal naar huis gekund.” Edwin Kattier tijdens de 
uitwedstrijd tegen SVV ’92. 

Mustafa wordt even later geconfronteerd met 
deze uitspraak en zegt: “Wat hattrick? Het had 
een zestrick moeten zijn!” 

Ersen, uit bij AVC Heracles: “Ey Boersma, welke 
buienradar heb jij? Het regent nog steeds.” 
Bjorn: “Dit is een stealth-bui. Deze gaat onder 
de radar door.” 

“De trap moet ik ook nog afschilderen. 
Halverwege ben ik gestopt, de accu van de 
boormachine was namelijk leeg.” Verzorgster 
Barbara ziet door al die blessuregevallen door de 
bomen het bos niet meer en komt met deze 
mysterieuze opmerking. 

“Vay lult zelfs zijn bier dood.” Een selectiespeler 
van het eerste is na de wedstrijd aan zijn 
zondagse rust toe. 

“Normaal heb ik lengte 35 van spijkerbroeken, 
maar dat bestaat niet. Daarom heb ik 36.” Aldus 
Bjorn Boersma. 

“Ik was gisteren aan het darten en dan heb ik 
echt het gevoel dat ik na al die jaren dus toch wel 
links ben in plaats van rechts.” Jeroen Hommels 

Tijdens het boerenkooltoernooi passeert 
Aschwin zijn eigen keeper Reynold zeer 
ongelukkig en zegt:  
“Jongs, kum op, nu wij.” 

Dennis Olde Hendrikman tijdens een 
afwerkvorm op de training waar Bjorn de 
geblesseerde Ruud vervangt: “Boersma op goal 
en Koop in de spits.” 

Mart Fransen: “Als ik bierdronken ben, word ik 
enthousiast. Als ik wijndronken ben, val ik in 
slaap.” 
 
Martijn Mastenbroek staat voor het 
competitiedebuut als vervanger van Nout. 
Rutger tijdens de bespreking: “Dan mag je wel 
net zo vaak naar de sportschool Martijn.” 
Martijn: “De Bestemming is toch ook een 
sportschool?” 
 
Jan Koop loopt enthousiast over ons sportpark 
op een koude middag in januari en spreekt: 
“Michel, je moet vanavond met de sokken aan 
naar bed. Ze hebt ’t gas eraf haalt.” 
 
Na een hele lange discussie in de kantine of 
900.000.000 euro in briefjes van vijftig in de 
kantine passen komt Huub Bulthuis in de rust 
aangeschoven bij het gesprek. Iemand aan tafel: 
“Huub, denk jij dat dat past?” Huub neemt een 
slok van zien piepke en spreekt: “Dat is heel 
eenvoudig, dan moe’j eerst de kubieke meters 
meten.” En neemt vervolgens weer een slok van 
zijn biertje. 
 
In de groepsapp van zaterdag drie is het een 
lousy zaterdag. Emiel komt ruim voor de 
wedstrijd met zijn bericht: “Ik ben misschien 
wat later. Ga ff slapen.” 
 
Ik heb een nieuwe openingszin: “Hallo ik ben 
Baran en ik zet oe tegen de bar-an.” 
 
Harry Hoge Bavel voelt de druk toenemen: 
“Fitte spelers moet je altijd in een 
zespuntenwedstrijd hebben. Half ziek is ziek.” 
 
Vay van der Meer tegen leider genoot Hans 
Averesch: Jjij komt nog een keer bij bliksems op 
de weg.” 
 
“Die Neres is net als Obelix in een ketel gevallen. 
Niet gevuld met toverdrank, maar met dope, 
zoals hij uit de ogen kijkt.” Rogerio van der Meer 
is back in town. 
 
Lees deel 2 van de quotes verder op pagina 20. 

 



Toen de zondag heilig was



Toen de zondag heilig was
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NIEUWE TRAINER VROUWEN 1  

Leanne Pegge is met ingang van komend seizoen 
hoofdtrainer van FC Berghuizen vrouwen 1. Leanne is 
geen onbekende bij de groen-witten. Zij is al jaren 
betrokken bij het vrouwenvoetbal van Berghuizen. 

Leanne begon haar voetballoopbaan op jonge leeftijd 
tussen de jongens van BWO om van haar 14e tot en met 
haar 18e jaar bij verschillende jeugdelftallen van FC 
Twente vrouwen te spelen. Daarna vervolgde zij bij FC 
Berghuizen vrouwen 1 haar loopbaan, waar zij zowel 
hoogtepunten (promotie naar de hoofdklasse, winnaar 
districtsbeker) als dieptepunten (degradatie, blessure) 
heeft meegemaakt gedurende in totaal vijf seizoenen. 
Vanwege twee zware knieblessures heeft zij ervoor 
gekozen vroegtijdig te stoppen met haar favoriete sport. 

Leanne is sinds afgelopen voetbalseizoen weer actief op 
de voetbalvelden van Berghuizen als assistent-trainer bij de vrouwen hoofdmacht. Zij vindt het leuk 
om zowel op technisch als tactisch vlak samen met het team bezig te zijn. Met veel plezier kijkt zij 
uit naar het nieuwe voetbalseizoen en ze ziet het als een uitdaging om aan de slag te gaan met dit 
jonge meidenteam. Wij zijn ervan overtuigd en hebben er veel vertrouwen in dat Leanne een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan een kampioenschap dan wel promotie van deze enthousiaste 
groep naar de hoofdklasse. 

Redactie 

FC BERGHUIZEN MO15-1  
EERSTE OP NK DISTRICT OOST 

 
Een geweldige prestatie van MO15-1 van 
FC Berghuizen. Het team was 
uitgenodigd om deel te nemen aan het 
Nederlands kampioenschap. Op zaterdag 
23 februari vonden de kwalificatieronden 
plaats in Ede. FC Berghuizen MO15-1 
werd met overtuiging kampioen en 
hiermee is het team geplaatst voor de 
landelijke finale. Dit team zal dus district 
Oost vertegenwoordigen tijdens de NK-
finale die gespeeld wordt in Brunssum.  
 
Redactie meisjes- en vrouwenvoetbal 
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HVV Tubantia 2-FC Berghuizen 2; naast de twaalf man op de bank, 
in en naast de dug-out stonden er ook nog eens elf in het veld! 

ROGER THAT: DUG-OUT 

De trainer-coach van FC Berghuizen 2 is er, gelijk zijn vader, een van de oude stempel en houdt er 
een streng maar rechtvaardig selectiebeleid op na. Als je donderdags traint neemt de kans dat je 
zondags speelt exponentieel toe. Ben je daarnaast gretig, mentaal en fysiek in goede vorm dan kan 
het zondags niet meer stuk, dan start je in de basis en ben je goed voor 90 minuten. Is bovenstaande 
niet het geval, dan gaan de potentiële speelminuten zienderogen achteruit. Personele problemen en 
blessures daargelaten. 

Drie weken geleden. Eindelijk is het zover; de vuurdoop. Vosta 2-FC Berghuizen 2. 
Wedstrijdspanning. De kleedkamer, sokken, witte broek, groen shirt. Gloednieuwe klassieke Copa 
Mundials. Ik ben er helemaal klaar voor. Toch? Na een dikke tien jaar niet gevoetbald te hebben 
„mag’ ik beginnen op de bank. Na 80 minuten mag ik invallen.. en na tien lange minuten is het wel 
duidelijk dat het wellicht beter is dat ik de rest van dit seizoen nog menig wedstrijd zal mogen 
aanschouwen vanuit de dug-out.  

De dug-out (voetbal) 
Op Wikipedia vinden we de volgende definitie: „Een dug-out is in het voetbal een bouwwerk aan de 
zijkant van het veld waar de gewisselde spelers, reservespelers en staf zich bevinden. Meestal heeft 
een voetbalstadion twee dug-outs; een voor de thuisploeg en een voor het uitspelende team.’ 

De dug-out is meer nog dan de kleedkamer de 
ultieme plek voor sterke verhalen, schuine 
bakken en traditionele voetbalhumor. 
Allemaal de andere kant op kijken als er een 
bal over het hek gaat; „Ikhaalnie’. 
Waterflessen die al door dorstige wissels zijn 
leeggedronken voordat ze de mond van een 
speler hebben kunnen bereiken. Tasjes met 
waardevolle spullen die in dug-out blijven 
liggen, terwijl iedereen lekker in de 
kleedkamer in de rust aan de thee zit. „Ligt 
toch een trainingsjasje overheen.’  
 

De dug-out waar menig vloek bij een gemiste kans of een slechte  arbitrale beslissing over de tong 
gaat. Waar de mooiste, beste en slechtste acties van op het veld applaus, maar ook nog minuten 
oeverloos gespreksstof kunnen opleveren. Waar teamgenoten en tegenstanders spontaan van 
bijnamen worden voorzien. Waar de gehaktballen en de koffie uit de kantine van de tegenstander in 
één zin worden beoordeeld op consistentie, smaak en kleur.  

Waar spelerskroost om Fortnite-credits, geld, pakjes drinken, snoepzakjes en insectenplaatjes 
komt vragen. Waar alle roddels, het nieuws, de politiek, vakanties, werk, Max Verstappen en de 
hond van de vriend van de overbuurvrouw worden besproken. En dat enkel en alleen tijdens 
wedstrijden. Ik kan me vooralsnog geen beter plekje wensen. Als ik dan ook nog eens af en toe een 
speelminuutje of tien mee kan pikken, als de wedstrijd het toelaat. Geweldig!  

Roger van der Meer 
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Kampioenselftal in de sneeuw 

VERHALEN UIT DE PLAKBOEKEN VAN JOHN 

Met meer dan vijftig jaar veldvoetbal en meer dan dertig jaar zaalvoetbal op de teller heeft 
 John Siemerink genoeg gespreksstof waaruit hij kan putten. Hij haalt voor u gebeurtenissen  

en herinneringen op die hem nog helder voor de geest staan. Deze keer over:  
voetballen in een deken van sneeuw en een kampioenschap. 

 
U is bij de laatste Provinciale Staten 
Verkiezingen vast opgevallen, dat we werden 
bestookt door de politieke partijen met 
uitspraken over het klimaat. We moeten naar 
minder CO2-uitstoot, we moeten van het gas af, 
elektrisch rijden, meer windmolens, meer 
zonneparken, geen megastallen en ga zo maar 
door. 

Ons klimaat heeft kuren met overstromingen, 
stormwaarschuwingen, droge zomers, grote 
temperatuurverschillen, om er maar een paar te 
noemen. Dit hebben we allemaal al aan den lijve 
ondervonden. Zo ook het tweede elftal, dat haar 
laatste wedstrijd speelde uit tegen Losser 2 op 
20 april 1980. 

In een korte tijd lag er 10 centimeter sneeuw 
We stapten die zondagmorgen met wat lichte 
sneeuw de kleedkamer uit. Maar binnen een half 
uur was het veld bedekt met een deken van 
sneeuw. Gelukkig liet de scheidsrechter de 
wedstrijd gewoon uitspelen. Een erg leuke 
ervaring. Althans voor mij. De wedstrijd 
eindigde in een 5-3 overwinning voor de groen-
witten met goals van Harry Lemmink (3x) en 
Marcel Meijerink en John Siemerink. 

En hiermee sloten we het seizoen af, zonder ook 
maar één nederlaag na de winterstop. Een hele 
goede teamprestatie. Trainer Peter Hoomans zei 
hierover: “Zelfs in deze wedstrijd kon je zien,dat 
de teamgeest hier goed is. Deze wedstrijd wilden 
ze winnen. Klasse! En vooral de ouderen hadden 
steeds weer de animo om de jongeren te 
motiveren.” 
 
Maar wat een nog grotere prestatie was, was dat 
we de week ervoor kampioen werden en 
promoveerden naar de reserve tweede klasse 
KNVB! En wel met zeven punten voorsprong op 
onze naaste belager Quick 3.En dat met slechts 
zestien tegendoelpunten. Na afloop was er een 
gezellig samenzijn met de dames in de kantine 
van Losser. En „s middags was er een etentje in 
de Eurocamping met aansluitend een 
minireceptie geleid door Wim Olde Kalter. 
 
Spanning tijdens de kampioenswedstrijd 
Ik citeer Fons Teunissen, die hiervan verslag 
deed in ons clubblad. “Bij een overwinning op 
Sportclub Enschede 3 zou het tweede de 
kampioensvlag kunnen hijsen. Aanvankelijk was 
het een nerveuze (hoe kon het ook anders) strijd 
en Sportclub nam zelfs de leiding. Maar door een 

geweldig schot van John 
werd de stand weer 
gelijk getrokken. De 
zenuwen verdwenen en 
het tweede speelde 
steeds beter. Na de 
hervatting maakte Bert 
Groenman aan alle 
spanning een einde 
door twee keer te 
scoren. Eindstand 3-1.” 
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Het tweede elftal kampioen in het seizoen 1979-'80.  
Staand v.l.n.r. leider Hans Koop, René Damhuis, Jan Maas, Marcel Meijerink, Hans Nijland, Jan Goorhuis, 

 Jos Weustink, Willem Rickhoff, Fons Teunissen, Peter Hoomans (trainer) en Johan Stoolhuis (grensrechter). 
Knielend v.l.n.r. Herman olde Hendrikman, René Huitink, Harrie Lemmink, Joop Kip, Bert Groenman, 

 John Siemerink, Sjef Reuver en Ronnie Nijland. 

Met plezier kijk ik op dit elftal terug. Een team 
met veel routine waarin jeugdspelers moeiteloos 
werden ingepast. Met onder andere René 
Damhuis, Jan Maas en Hans Nijland hadden we 
spelers in de ploeg die eigenlijk in het eerste 
thuishoorden. Maar vanwege hun werk met 
weekenddiensten kozen ze voor het tweede. En 
met succes. Het succes moet ook leider Hans 
Koop toegedicht worden, die de zaken prima op 
orde had. 

 
Fantastische fietstocht 
Traditioneel moest er die maandag na het 
kampioenschap gefietst worden. En wel richting 
De Lutte. We belandden als eerste bij „Josef van 
de Skèper’, waar na een uurtje ineens de dames 
opdoken! Toeval? De sfeer zat erin en uit 
baldadigheid haalde ik een konijn uit het hok 
achter in de tuin en zette dat bij de vrouwen op 
tafel. Paniek! En lachen uiteraard.. 
 
Bij Appie Koop troffen we tot onze verbazing de 
spelers van Quick 3 - onze concurrent - aan. Die 
dag had ik ons clubblad op de borst hangen en 
een clubblad van Quick voor mijn kont 
gehangen. Oei! Ook had ik om mijn nek een touw 
met een zure appel hangen..Waarom? Om de 
draak te steken met Bernhard Hesselink, leider 
en niet bepaald objectieve vlagger van Quick. 
Bernhard had de bijnaam ’n Zoern’. Uiteraard 
bood ik hem een hapje van de „zoere’ appel aan. 
En uiteindelijk kwamen we tot een 
schijngevecht op het biljart , gewapend met een 
keu! Lachen.. We eindigden bij „Keetn Zwart’, 
waar het zotte stel nog maar eens poseerde.
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Het zotte stel 

Tenslotte wil ik eindigen met wat 
karakteristieken van de spelers die Fons 
Teunissen in het clubblad destijds aan ze 
toekende. Joop Kip ,de man die een week te laat 
met de champagne kwam. Een sterk seizoen 
keepend. Jan Goorhuis: zo uit de jeugd en toch 
een grote....mond. Ronnie Nijland, student met 
een sterk conditioneel spel. Jan Maas,draaien 
kan hij als de beste. Vaak komt het angstzweet in 
de handen van zijn medespelers te staan. 

Jos Weustink,die waarschijnlijk de titel rook en 
daarom graag naar het tweede wou. Ton Olde 
Hendrikman, dan in 1 dan in 2, blessures en ... 
schorsingen. Herman Olde Hendrikman, veel 
lucht nodig hebbend, om allerlei dingen te ..... 
schreeuwen. Sjef Reuver, de rust zelve, overal 
inzetbaar, speelbal tussen 1 en 2. 

Marcel Meijerink, vaak te enthousiast, altijd 
commentaar op aanmerkingen over zijn spel. 
René Damhuis, agent met vaak weekenddienst, 
de man van snelle, lange, vaak doeltreffende 
rushes. René Huitink, speelde steeds in het 
belang van het team. John Siemerink, vaak de 
waaghals uit het stuntteam. 

Bert Groenman, teruggehaald uit de tweede 
selectie, altijd redelijk pratend over zijn slappe 
wedstrijden. Harry Lemmink, slechts kort in het 
tweede, vaak moet je hem eerst wakker 

schudden en dan start hij pas. Hans Nijland, 
graag gezien in het eerste, maar kampioen 
worden leek hem wel mooi. Fons Teunissen, de 
man die even weg was en aanvoerder van het 
stel. 
 
Jammer 
In een eerder clubnummer heb ik al eens 
uiteengezet dat ik het jammer vind dat spelers 
na hun actieve carrière de club de rug toekeren. 
Jammer, erg jammer, terwijl je voor een paar 
dubbeltjes per week steunend lid kunt blijven en 
zo bij de club betrokken kunt blijven. En 
mogelijk de club een handje kunt toesteken. Van 
bovengenoemd team is meer dan zestig procent 
uit beeld verdwenen. Zonde! 
 
En het volgende kwam in mij op: zou het niet 
leuk zijn deze groep nog eens bij elkaar zien te 
krijgen? Misschien keren er dan nog een paar 
terug in het groenwitte nest? Ik zit te denken dat 
er een schone taak is weggelegd voor de 
gebroeders Olde Hendrikman: voor de adressen 
en de pr. Marcel Meijerink, voor de algemene 
leiding. Fons Teunissen als spreekstalmeester. 
Jan Goorhuis voor het buffet. Joop Kip voor de 
sponsoring. Wie neemt deze uitdaging aan? Ik 
wens u allen voor straks een fijne Pasen toe. 
 
John
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TWENTS REGIOTEAM 

FC Berghuizen heeft drie jaar geleden een gelegenheidsteam geformeerd van meiden die op zeer 
hoog niveau voetballen bij verschillende verenigingen in deze regio: het Twents Regioteam. De 
meiden van het Twents regioteam O16 zijn ondertussen voor het merendeel overgenomen door FC 
Twente beloften.  

De jongere meiden die ter gelegenheid van de wedstrijd tegen het nationaal team van IJsland bij 
elkaar gezet zijn komen dit seizoen uit als Twents regioteam O14. Enkele speelsters van FC 
Berghuizen zijn in dit 
team opgenomen en 
zij zullen met 
Hemelvaart samen 
met andere talenten 
uit de regio 
deelnemen aan het 
BVO-toernooi in Den 
Haag.  

Mogelijke 
tegenstanders zijn 
Sparta Praag, SC 
Paris, ADO Den Haag, 
Standaard Luik en IFK 
Göteborg. Het Twents 
regioteam speelt 
maandag 29 april een 
oefenwedstrijd tegen 
de JO15-1 van FC 
Berghuizen om 19.30 
uur op Sportpark 't 
Venterinck. Op deze 
dag zal tevens een 
compleet 
wedstrijdtenue 
uitgereikt worden aan 
het Twents regioteam 
door hun nieuwe 
sponsor. 

Redactie meisjes- en 
vrouwenvoetbal  



QUOTES – DEEL 2 VAN 2 

Mart Fransen bie nen Braanderd: “Dit is de 
tweede keer in mijn leven dat ik een piratenfeest 
meemaak.” Ploeggenoot van happy twee: En? 
Mart: “Het blijft wennen.” 

“Ik had ooit een wandelvriendin, maar die is 
gaan lopen.” De eerste en nieuwe 
nachtburgermeester van Oldenzaal, Toon 
Brummelhuis. 

Vraag aan Erwin Oude Roelink: “Heb je zin om 
volgend seizoen in zondag twee te voetballen?” 
Erwin: “Neuh. Dan zit ik weer zo lang in de 
kantine.” 

Het vierde elftal moet om 09.00 uur aanwezig 
zijn. Om 09.01 uur komt Aschwin binnen met 
rode ogen: “André, ik wil mie efkes afmelden, 
kan dat nog?” 

Luuk R. heeft voor Koen G., die in de kantine een 
patatje zit te eten, een stelling: “Jij komt van het 
leger en hebt er wel zin in? Patatje oorlog.” 

“Op een klein veld ben ik wel fit, maar op een 
groot veld knapt mie alles af.” Ivo „De Beuker’ 
Reinink ziet het walking football met rasse 
schreden dichterbij komen. 

“Bij discussies heb ik in 95 procent van de 
gevallen gelijk.” Aldus Remco Koch. 
 
“Alwie Kip loopt meer tijdens de wedstrijd dan 
Dennis Olde Hendrikman.“ Teamgenoot Ruben 
analyseert scheidsrechter Dennis bij de JO19-1. 
 
Michel Koop tegen Sven Olde Keizer, nadat hij te 
laat was vanwege het invullen van de jaarlijkse 
aangifte: “Als je een huis gaat kopen, kost een 
aangifte wel meer dan vijf minuten.” Sven: “Ga 
je een huis kopen?” Michel: “Nee hoor.” 
 
Baran: “Sjoerd, hoeveel kilometer kun jij met 
een volle tank rijden?” Sjoerd Nijhuis: 
”Anderhalve week.” 
 
Royal: “Hans, jij maakt ook meters vandaag.” 
Hans Averesch: “Wat?” Royal: “Hans, jij maakt 
ook meters vandaag.” Hans: “Ja, ik maak wat 
mee vandaag.” 
 
Martin K.: “Ik ga nu twee keer in de week naar 
plaza.” Teamgenoot: “Royal Plaza?” 
 
Kroeggenoot: “Biertje of boswandeling?” Kim 
Boersma: “Doe maar boswandeling, ik heb een 
beetje hoofdpijn.” 
 
Edwin Kattier 
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STEL JE VOOR 

Ik ben: Jurre Siemerink en heb een broertje. Hij heet Sietse en is 9 jaar. 

Mijn leeftijd: 10 jaar en ik zit in groep 7B van basisschool de Leemstee. Ik heb twee juffen en een 
meneer. Ze zijn er niet elke dag hoor. Het mooiste vak vind ik gymnastiek. 

Ik speel in team: Jongens 1 onder de 11. We hebben verschillende trainers. Reynold Kip, Louis Veltman 
en mijn vader Ivo. Ze hebben elk een vaste dag dat ze ons trainen. Jan Koop hoort er ook bij, maar die 
traint niet maar schrijft van alles op. 

Mijn positie: ik ben centrale verdediger. Ik vind het lekker om te 
beuken en te tackelen. Maar passen en de bal afpakken kan ik het 
beste. Misschien win ik dit seizoen de penaltycup wel. Ik heb al 
minstens tien goals gemaakt. Ik heb al twee keer eerder de 
penaltybeker gewonnen. Meestal schiet ik links of rechtsonder. O 
jee, nou weet elke keeper waar-ie op moet letten. Maakt me niks uit. 

De beste speler van FC Berghuizen: geen idee. Nou ja, misschien ik wel! 

Het leukste van FC Berghuizen: ze hebben hier leuke velden. 

Als later groot ben word ik: voetballer bij FC Twente waar ik altijd met 
opa naar toe ga. Tot zolang blijf ik bij Berghuizen. 

Messi of Ronaldo: Messi! Zoals die vrije trappen neemt…tjonge 
tjonge. 

Naast voetballen zijn mijn andere hobby’s: naar voetballen kijken en 
gamen. 

Mijn moeder maakt hele lekkere: van alles, maar vooral spinazie! 

Het leukste tv-programma: da’s makkelijk. SpongeBob. 

Fietsen of zwemmen: zwemmen in Losser. 

Jam of hagelslag: rotvraag. Allebei. 

Leukste boek : Eh… Donald Duck. 

Wat kan er beter bij FC Berghuizen: er mogen nog wel meer 
kunstgrasvelden bij. 

Ik wil nog graag kwijt dat: voetballen nog leuker is dan skiën. En dat 
terwijl ik toch de zwarte routes aankan.  

Willem Schoordijk 
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OP PRIJZENJACHT 

De vrouwenhoofdmacht van Berghuizen doet dit 
seizoen op verschillende fronten mee om de 
prijzen. Allereerst in de eerste klasse. Het team 
hoopt een periode te kunnen pakken en daarmee 
een ticket voor de nacompetitie om promotie 
naar de hoofdklasse veilig te stellen. Verder doet 
Berghuizen het goed in twee bekertoernooien. 
Hieronder het Facebook-verslag van de halve 
finale van de districtsbeker, waarin Berghuizen 
het opnam tegen Be Quick 2.  

“Op deze doordeweekse woensdagavond stond 
voor het eerste vrouwenteam van FC Berghuizen 
de halve finale voor de beker tegen Be Quick uit 
Zwolle op het programma. Dat dit een 
spannende wedstrijd zou worden wisten de 
vrouwen en staf al op voorhand, maar zo 
spannend als ook daadwerkelijk gebeurde had 
niemand in eerste instantie voorzien. 

Berghuizen begon met de volgende elf 
speelsters in de basis: Florieke, Laura, Judith, 
Lauren, Amber, Esmée, Joy, Annelies, Britt, 
Marloes en Leen. Op de bank zaten Romy, Iris en 
bij de warming-up geblesseerd geraakte Renske. 
Gelukkig was Maud uit het tweede team bereid 
om de hoofdmacht van FC Berghuizen op het 
nippertje te versterken als derde wissel. 

Een kwartier later dan gepland begon de 
spannende halve finale van de KNVB beker. Er 
werd afgetrapt door Be Quick’28. Meteen werd 
er door Be Quick’28 in de diepte gezocht naar 
hun ijzersterke aanvallers. FC Berghuizen nam 
het balbezit over en kon zo beginnen aan haar 
eigen spelletje. Rond spelen, tegenstander moe 
maken en wanneer het kan diepte zoeken. FC 
Berghuizen wist goede druk naar voren uit te 
oefenen, wat al gauw leidde tot de eerste twee 
corners van de wedstrijd, deze corners bleven 
echter onbenut.  

Be Quick probeerde terug te counteren, maar de 
verdediging van FC Berghuizen stond paraat en 
zo nam FC Berghuizen het balbezit weer over. In 
de zevende minuut kwam de bal bij Marloes 
terecht die een goede actie in huis had en twee 
verdedigsters van Be Quick wist te omzeilen, 
Marloes behield het overzicht en zag Annelies in 
de zestien meter vrij staan. Annelies werd 
bereikt en wist een schot onderin de rechterhoek 
af te vuren dat onhoudbaar bleek voor de  

Helaas zat hierna de wedstrijd er voor Britt 
binnen tien minuten al op… Een kopstoot bij het 
eerste balcontact van de wedstrijd leidde tot 
duizeligheid, wat betekent dat je niet verder 
mag spelen. Iris was haar vervanger. Ondanks 
wat verslagenheid pakte FC Berghuizen de draad 
gauw weer op. Het was een wedstrijd waar van 
alle kanten dreiging plaatsvond, maar met één 
echt voetballende ploeg en dat was Berghuizen.  
 
Be Quick moest het vooral hebben van fysieke 
kracht en de lange bal. De eerste helft leek voor 
FC Berghuizen te gaan zoals gewenst, maar ook 
voor Marloes hield het avontuur al in de eerste 
helft op. Een ongelukkige botsing leidde tot 
knieklachten waardoor Marloes niet verder kon.  
 
Romy was haar vervanger en zo werd er her en 
der wat geschoven in de opstelling. Iris 
verhuisde naar de spitspositie, Joy naar 
rechtsbuiten, Leen linksbuiten, Lauren naar het 
midden en Romy belandde in het centrum 
achterin. Door deze twee vroege wissels leek FC 
Berghuizen wel wat aangeslagen, want het 
goede spel van het eerste halfuur ebde wat weg, 
waardoor echt grote kansen uitbleven. Ook Be 
Quick wist niks meer te forceren en zo eindigde 
de eerste helft met een 1-0 voorsprong voor FC 
Berghuizen. 
 
Na even bij te zijn gekomen werd er door FC 
Berghuizen afgetrapt voor de tweede helft. De 
voorhoede werd gezocht, maar de keepster van 
Be Quick was alert en kwam ver haar doel uit om 
te verdedigen. Ze speelde de bal naar haar 
linksback, maar deze leek iets minder alert uit 
de rust gekomen te zijn.  keepster van Be Quick. Een snelle en verdiende 

1-0 voor FC Berghuizen. 
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De back van Be Quick wilde de bal naar het 
centrum spelen, maar speelde de bal zo in de 
voeten van Leen die net over de middellijn 
stond. Leen keek en zag dat de keepster van Be 
Quick nog niet terug in haar doel was en zonder 
aarzelen haalde Leen direct de trekker over. Op 
maat was deze bal zeker, want hij belandde 
prachtig in het doel van Be Quick.  
 
Een beter begin van de tweede helft kon FC 
Berghuizen zich niet wensen. Aangeslagen leek 
Be Quick niet van deze snelle 2-0 achterstand. 
Het team was gedurende deze tweede helft 
verder de sterkere ploeg, het won bijna alle 
duels en kansen lagen er dan ook volop, deze 
bleven echter onbenut. Na ongeveer een uur 
spelen kreeg FC Berghuizen nog een grote kans 
over links.  
 
Via de combinatie werd Iris in de diepte gezocht 
die een sprint achter de bal aan zette. Ook de 
verdedigster van Be Quick zette aan en leek de 
bal te onderscheppen. Iris troefde de verdediger 
af, onderschepte de bal en loste een schot in de 
zestien. De keeper tikte de bal naast. 
 
Hierna was Be Quick weer aan de beurt. FC 
Berghuizen wist bijna geen enkel duel meer te 
winnen en kansen waren er dan ook volop voor 
Be Quick. Onzorgvuldigheid achterin bij 
Berghuizen leidde tot een makkelijke overname 
en een schot op doel dat er voor Be Quick in 
vloog. Met nog zeventien minuten op de klok 
was het billenknijpen geblazen voor FC 
Berghuizen. Het was alles of niets voor Be Quick 
en de bal werd continu naar voren gegooid en dit 
bleef niet onbeloond. In de 85e minuut wist Be 
Quick een schot op doel te lanceren dat 
onhoudbaar was voor keepster Florieke: 2-2 
stond op de teller en er waren nog vijf minuten 

te gaan. Be Quick bleef maar komen, maar 
Berghuizen wist gelukkig geen tegendoelpunt 
meer te incasseren. De scheidsrechter floot na 
een kleine 93 minuten af met, dus, nog geen 
winnaar! 
 
Penalty’s moesten de wedstrijd van vandaag 
gaan beslissen. De penalty’s werden genomen 
volgens het recent geïntroduceerde ABBA 
systeem. FC Berghuizen won de toss en mocht 
de eerste penalty nemen. Lauren nam deze en 
schoot keurig raak. Daarna was het twee keer de 
beurt aan Be Quick. Eerste penalty op de paal en 
dus mis, tweede penalty raak!  
 
Vervolgens was Amber aan de beurt, 
onhoudbaar schoot zij strak tegen het zijnet van 
de linkeronderhoek aan. Toen was het Iris haar 
beurt. De keepster van Be Quick werd op het 
verkeerde been gezet, waardoor Iris in 
tegenovergestelde richting links onderin raak 
schoot. De beurt was weer aan Be Quick.  
 
Beide speelsters schoten raak en dus was de 
stand nu 3-3, maar FC Berghuizen mocht nog 
twee penalty’s nemen en Be Quick slechts 
eentje. Voor FC Berghuizen was het Laura die de 
vierde penalty op zich had genomen. Via de 
binnenkant van de paal wist zij deze te benutten 
en dus kon de beslissing gaan vallen aan de kant 
van FC Berghuizen. De meest ervarene binnen 
het team, Judith, nam deze laatste penalty. Bij 
een doelpunt zou het over zijn voor Be Quick en 
mocht FC Berghuizen zichzelf dus finalist van de 
KNVB beker noemen. Judith legde de bal voor 
haarzelf klaar, liep rustig naar achter, haalde 
even diep adem en schoot snoeihard in de 
rechterbovenhoek: raak! FC Berghuizen is dé 
finalist in de strijd om de KNVB beker. In deze 
finale neemt de ploeg het op tegen de Tukkers 
uit Albergen. Deze ploeg wist haar halve finale 
overtuigend met 8-1 te winnen van HHC 
Hardenberg. Dit belooft een echte finale te 
worden!” Naschrift redactie: De locatie en 
datum van deze wedstrijd waren bij het ter perse 
gaan van dit nummer nog niet bekend. 
 
Berghuizen bereikte door een 1-0 zege bij 
Eilermark ook de eindstrijd van de „TCPM 
Tukker Cup’. De tegenstander in die wedstrijd is, 
jawel, De Tukkers (dit is geen grap). De finale 
van de Tukker Cup, een nieuwe bekercompetitie, 
wordt op zaterdag 1 juni gespeeld op sportpark 
Ruperts Erve van WVV’34 in Hengevelde. 
Aanvang: 18.00 uur. 
 
Redactie 
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WEE’J NOG 

Bert Velthuis (39) begon als groenlinkje en stopte op zijn 17e met voetballen. Hij kijkt met 
tevredenheid terug op zijn voetbaltijd. “A2 was voor mij het hoogst haalbare. Het klootschieten 
waarvan ik vanaf mijn 7e tegelijkertijd lid was, trok me meer.” Bert is twaalf jaar getrouwd met 
Leonie en samen hebben ze drie dochters. Hij verdient zijn brood bij Trioliet, afdeling verkoop 

onderdelen en bezoekt onregelmatig jaarlijks Lowlands. 

' OETEINDELUK WAS IK TE GOOD VEUR A3 WANT DAT BESTOND NIG´

“D3. Jaja, het was even zoeken. Ik dag dat dissen 
foto bie de moo lag. Mooi nig. Hak um in mien 
èègn album. Wat staan we er mooi op. Ik gok dat 
deze foto in het seizoen van 1990 is gemaakt. We 
staan met de rug naar de Toekomstbaan met 
daarachter de boerderij van Jambor. Zie je de 
reclameborden? Herman Cramer, Gert Lesscher 
en Seiger. We staan met de handen op de rug. 
Groene shirtjes met ronde hals. Keurige jongs. 
De aanleiding voor deze foto? Keine Ahnung. D3 
was een leuk team. De training bestond vooral 
uit partijtjes en corners nemen. De oefenhoek 
was bij droog weer een grote zandbak en als het 
geregend had één groot modderbad. De 
wedstrijden werden op een half veld gespeeld. 
John, Ali en Kerem waren behendig en snel. 
Buiten het voetbal was er verder geen contact 
met elkaar. We zijn zelfs nog kampioen 
geworden al heb ik daar geen beelden bij.  

D3 heeft in deze setting waarschijnlijk één 
seizoe n bestaan. Ik was geen geweldige 
voetballer. Mijn broer Gerald was wel een hele 
goeie. Hij speelde in een ander team. Nee, 
jaloezie ken ik niet. Ik was me bewust van mijn 
beperkingen. Ik stond ergens achterin de ballen 
naar voren te rossen. Maar ik had er wel lol in. 
Wat ik echt geweldig vond waren de 
zomerkampen in Buurse en Losser en de 
Lutterzand Spelen. De zomerfeesten en carnaval 
natuurlijk. Joa, Berghoezen is mer als voetbal. Ik 
kom er nog steeds om de kinderen van mijn 
broer te zien voetballen en natuurlijk met ons 
gezin voor de Zomerfeesten. Synchroon met het 
voetballen liep het lidmaatschap met Steeds 
Vooruit. Klootscheetn hef mien sportieven 
carrière redt. Ik heb inmiddels bijna alles 
gewonnen wat er te winnen valt. Nog even over 
voetballen. Laatst ben ik gevraagd voor de 
35plus competitie. Konn´n zeker nig genog volk 
kriegn!” 
 
  

 
Van links naar 
rechts, staand: 
Benno Steffens 
(leider/trainer), 
John Seiger, Bart 
Teunissen, Guido 
Rijshouwer, Bert 
Velthuis en Lars 
Boberg (assistent) 
Van links naar 
rechts, knielend : 
Peter Nijhuis, 
Ronald Kip, Ekrem 
Kerem, Ali Kerem 

Willem Schoordijk 
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