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Voetbal Vereniging Beesd  
   1 juli t/m 31 december 2022 

halfjaarverslag     
 

 

 

 

 

 
 
 
Vrijdag 1 juli 2022 
 
Wat gebeurde er het 1ste halfjaar 2022 bij v.v. Beesd? 
 
Dat was te lezen in het vorige (half)jaarverslag.  

Er gebeurde veel binnen de vereniging, natuurlijk speelde Corona (lees: versoepelingen) een rol, maar helaas 

zien we op dit moment het aantal besmettingen weer oplopen.  

Wat is er verder te melden?  

Triest bericht dat Kees de Leur en Gerard van Lith zijn overleden.  

De Activiteiten Commissie organiseerde kinderbingo’s, het VVB  Klusteam deed veel nuttig werk op 

zaterdagmorgen(s), Voetbalmoeders deden mee aan het Prosecco Toernooi bij SC ’t Goy,  

er waren diverse kampioenen bij de jeugd van v.v. Beesd, de Business Club pakte de draad weer op,  

en er was veel aandacht voor het 9de (en laatste) Robert Mars Toernooi voor Kika en Make a Wish.  

  

De Activiteitenkalender 2022/2023 werd gepubliceerd met heel veel activiteiten voor jong en oud.  

We namen aan het einde van het seizoen afscheid van een aantal trouwe vrijwilligers en spelers  

en het dorp Beesd werd winnaar van het Dorpenvoetbal bij buurman RVV Rhelico, maar…..  

  

Last but not least: Er was een historisch moment in de geschiedenis van v.v. Beesd:  

we gaan een samenwerking aan (SJO) met de jeugd en een intentie tot fusie met RVV Rhelico.  

Er komt veel werk aan, maar dat doen we met veel plezier en enthousiasme want deze stap is erg belangrijk 

voor de toekomst van beide verenigingen, maar daar hebben we wel uw hulp bij nodig om dit te realiseren.   

  

Namens het bestuur van v.v. Beesd wens ik iedereen een fijne vakantie,  

tot volgend seizoen.  

 

Goof Dokman  

Secretaris  
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Wat gebeurde er het 1ste halfjaar 2022 bij v.v. Beesd? (vervolg) 
 
Onze secretaris heeft weer een prachtig (half)jaarverslag geschreven over het afgelopen halfjaar! 

Met onder andere: De Activiteiten Commissie organiseerde kinderbingo’s, het V.V.B Klusteam deed veel nuttig 

werk op zaterdagmorgen(s), Voetbalmoeders deden mee aan het Prosecco Toernooi bij SC ’t Goy, Er waren 

diverse kampioenen bij de jeugd van v.v. Beesd, De Business Club pakte de draad weer op en er was veel 

aandacht voor het 9de en laatste Robert Mars Toernooi voor Kika en Make a Wish. 

Bekijk het jaarverslag op onze website: https://vvbeesd.nl/wp.../uploads/PDF/jaarverslag2022-1.pdf 

  

https://vvbeesd.nl/wp-content/uploads/PDF/jaarverslag2022-1.pdf?fbclid=IwAR2FWYVx1vg7RFu85nge9iZ0kok7XumPAg_zZTufK7NjdXeMSXVk9QhCjxw
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Zaterdag 2 juli 2022 
 

Teamindeling jeugd 2022-2023 

 

 

 

 

 
 

 

Beste Ouders /Verzorgers,  

 

Na de corona jaren hebben we afgelopen seizoen weer een volledige competitie kunnen voetballen.  

Op sportief vlak zijn er een aantal leuke successen te melden. Zo waren er afgelopen maand Mei 

kampioenschappen voor de JO-11,  MO-13, JO-16 en JO17. 

 

Na een lang traject van besprekingen en twee ingelaste bijzondere ledenvergaderingen is het besluit  

genomen om een Samenwerkende Jeugd Organisatie aan te gaan met RVV Rhelico. Deze samenwerking  

heeft als voorlopige naam “ SJO Lingejeugd “ meegekregen. In de app van Voetbal.nl zal onze SJO ook  

onder deze naam terug te vinden zijn. 

 

De SJO jeugdteams van vv Beesd en rvv Rhelico zullen hun thuiswedstrijden voetballen op locatie Beesd 

(Molenzicht) met een eventuele overloop naar Rhelico (Boutenstein). Alle trainingen zullen in het nieuwe 

seizoen plaatsvinden bij Beesd. 

 

De gecombineerde jeugdcommissie van de SJO Lingejeugd is tot de volgende teamindelingen gekomen.   

Klik hier om de indeling te bekijken. Wij hebben de indeling gemaakt en als commissie unaniem goedgekeurd. 

Mochten er op basis van deze indeling vragen en/of opmerkingen zijn, dan willen wij jullie vragen deze per 

mail te versturen naar (jeugd@vvbeesd.nl) of (jeugd@rvvrhelico.nl 

 

Helaas zijn er voor komend seizoen nog wat onzekerheden rondom de trainers/coaches van enkele teams.  

Wij zijn heel druk bezig om dit goed in te vullen. Zodra hier een goede invulling voor is, zullen wij dit met 

jullie delen. 

 

Via deze weg willen wij dan ook een dringende oproep doen aan leden, niet-leden, ouders, verzorgers etc. 

mee te helpen om de SJO Lingejeugd onbezorgd te laten trainen en wedstrijden te laten spelen.  

Het kost je een paar uurtjes per week maar je maakt er een groep kinderen erg gelukkig mee.  

Ook scholieren/studenten die een stage moeten invullen zijn van harte welkom bij vv Beesd.  

Kun je iets betekenen, meld je dan aan via bovenstaande mailadressen. 

 

Op zaterdag 27 augustus zal er een openingsdag worden georganiseerd met o.a. een ouder/kind toernooi en 

een wedstrijd tussen Beesd 1 en ASH. Op 10 september van dit jaar is de start van het voetbalseizoen. 

 

Traditioneel starten de jeugdtrainingen in de week na de spelweek en voor dit jaar is dit week 33 (maandag 15 

aug)  Medio augustus verwachten wij jullie meer te kunnen vertellen over de planning voor komend seizoen. 

 

Tot slot, een fijne vakantie en we hopen jullie allemaal weer te zien bij de start van het nieuwe 

voetbalseizoen. 

 

Met sportieve groet, 

 

Jeugdcommissie SJO Lingejeugd 
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Teamindeling jeugd 2022-2023 

Teams JO19-1 t/m JO13-1 
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Teamindeling jeugd 2022-2023 

Teams JO12-1JM t/m JO8-1JM 
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Teamindeling jeugd 2022-2023 

Teams MO17-1 en MO15-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 juli 2022 
 

Beesd 4 sluit seizoen gezellig af 

Beesd 4 sloot het seizoen af in de tuin van Uitspanning de Notenboom.  

Spits Mathe Nab is topscorer geworden met maar liefst 88 doelpunten. 

Trainer Ben Frehe van Beesd 1 gaf aan wel een scorende spits te kunnen gebruiken.  
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Zondag 3 juli 2022 
 

Richard Frehe winnaar WKC 2021-2022 

Spannend tot de laatste dag, maar…  

Richard Frehe wint voor de 3de keer en staat in illuster rijtje voorgangers…. 

 

 

Winnaars vorige edities: 

2007-2008 Arno van Bremen  

2008-2009 Arno van Bremen  

2009-2010 Ben Frehe  

2010-2011 Arno van Bremen  

2011-2012 Arno van Bremen  

2012-2013 Addie van Bremen 

2013-2014 Christopher Mougeole 

2014-2015 Bjorn Jansen 

2015-2016 Richard Frehe  

2016-2017 Richard Frehe 

2017-2018 Christopher Mougeole  

2018-2019 Marcel van Haarlem 

2021-2022 Richard Frehe 
  

Op de foto boven Richard tussen de vorige winnaars   Eindstand 2021-2022: 

Marcel van Haarlem (links) en Christopher Mougeole (rechts).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En ook ‘de toekomst’ ging met de wisselbeker op de foto. 
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Zondag 3 juli 2022 
 

Richard Frehe winnaar WKC 2021-2022 (vervolg) 

Een teleurgestelde Martien van de Broek. 
De laatste speeldag moest de beslissing brengen… 

Wat een tegenvaller, slecht 3de in de einduitslag.    

Waar ging het mis?     Wel topscorer uiteindelijk na 

Ging de loting wel volgens de reglementen?    het nemen van een zenuwslopende 

Waar heb ik het laten lopen?     penalty reeks, maar wat koop ik  

Mijn collega’s zouden morgen trots op mij zijn geweest.  daarvoor… ?? 

Een cadeaubon aan de bestuursleden der WKC is toch geen  

omkopen? Heeft helaas geen invloed gehad op de uitslag,  

maar die geven ze natuurlijk niet meer terug.  

 

Ik was er zo dichtbij… 
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Woensdag 6 juli 2022 

Activiteitenkalender 2022-2023 

De activiteitencommissie is druk in de weer met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2022/2023.  

Er staan hele leuke activiteiten op de planning, natuurlijk de bekende kinderbingo’s en klaverjasavonden 

zullen terugkeren. Maar ook zullen zijn er nieuwe activiteiten zoals een 16+ ladies bingo. We starten dit 

seizoen met de openingsdag op zaterdag 27 augustus. Noteer de datums alvast in de agenda en houdt de 

website en social media in de gaten voor informatie. 

De Activiteiten Commissie, Anke van den Bosch, Ellen in den Eng, Marieke van Haarlem, Renske van Soelen, 

Peter Liefhebber en Niels Koudijs (E-mail: activiteiten@vvbeesd.nl) 
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Vrijdag 8 juli 2022 

Indelingen zaterdagvoetbal seizoen 2022-2023 

Beesd 1 weer terug in de  4de klasse E 
 

De KNVB heeft vrijdag in alle vroegte de indelingen voor het seizoen 2022-2023 bekendgemaakt.  

Zoals altijd zitten er een aantal opvallende dingen tussen.  

 

Beesd, Rhelico en GVV Geldermalsen zijn verhuisd naar de competitie (4E) met onder meer Asperen,  

Leerdam Sport’55 en Herovina. Hierdoor zitten Noad’32, Well en Kerkwijk in een voor hun wat onbekende 

competitie.  

 

De KNVB gaf gehoor aan het verzoek van VV Beesd om terug te mogen keren naar de 4e klasse E 

Vorig seizoen speelde Beesd in de 4e klasse F met teams uit Oss, Helmond en Tilburg en wedstrijden met 

aanvangstijden laat in de middag.  

 

Dus weer terug in de vertrouwde competitie met tegenstanders uit de regio.  

Minder reisafstanden en meer publiek. 

 

4e klasse E:  
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 Vrijdag 8 juli 2022 

Alle vierdeklassers uit West-Betuwe 

bij elkaar ‘’Top gedaan door de KNVB’’ 
 

De clubs uit de gemeente West Betuwe hebben louter positief gereageerd op de indeling van het aankomend 

seizoen. Er zijn geen grote verrassingen voor het volgend seizoen. Het enige grote verschil is dat alle  

vierdeklassers uit de West Betuwe bij elkaar zijn ingedeeld. Beesd, GVV en Rhelico hoeven niet meer naar 

Brabant en mogen aan de bak tegen onder andere Asperen, Herovina, ASH en SVS’65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhelico trainer Adrie van Steijn is hier heel erg bij mee. “Top gedaan door de KNVB. Het wordt een mooie  

regionale competitie met allemaal teams uit de buurt. Leuk voor de trainers, spelers en supporters.  

We kunnen nu met de bakfiets de punten ophalen.” 

 

Zo veel mogelijk publiek 

Ook de nieuwe trainer van SVS’65, Menno Beusekamp is tevreden met deze indeling. “Wij willen natuurlijk 

altijd met zoveel mogelijk publiek spelen dus het is fijn dat het allemaal aan te reizen is. In deze competitie  

kan iedereen van elkaar winnen. Het leuke vind ik dat er een aantal ploegen zijn met een eigen speelwijze.” 

 

“Wij moeten daarop kunnen anticiperen en een antwoord op hebben. Het worden 26 wedstrijden die allemaal  

hun eigen verhaal gaan hebben waarin je op veel teams moet letten. Groot-Ammers lijkt me de favoriet. “ 

 

Aan elkaar gewaagd 

Ook Gilberto Smit is positief. Zijn ASH gaat met vertrouwen de competitie in. “Het is een mooie regionale  

competitie. Ik verwacht dat veel teams aardig aan elkaar gewaagd zullen zijn. Als ASH moeten we er dan ook 

voor zorgen om er direct vanaf de start van de competitie er te staan. We moeten de lijn door te zetten hoe  

we afgelopen seizoen zijn geëindigd. De ambitie is toch wel om de stap te zetten naar de bovenste plaatsen.” 

 

De indeling 4e klasse E:  

ASH, Asperen, BZC’14, Beesd, GVV, Groot-Ammers, Herovina, Leerdam Sport’55, Lekvogels,  

Peursum, Rhelico, SV Noordeloos, SVS’65, Unitas. 
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Zaterdag 9 juli 2022 

WKC sluit seizoen gezellig af bij Boerengoed in Enspijk 
 

De prijzen werden zondag 3 juli j.l. al verdeeld. 

Het bleef spannend en de beslissing viel op de 

laatste speeldag.  

 

Richard Frehe werd voor de 3de keer eindwinnaar 

en hij mag de wisselbeker een jaar lang mee naar 

huis nemen. Tony van de Heuvel werd 2de en 

Martien van de Broek eindigde op de 3de plaats. 

 

Martien van den Broek en Richard Frehe hadden 

beiden 35 doelpunten gescoord en penalties 

moesten uiteindelijk bepalen wie er topscoorder 

zou worden. Andre Waasdorp gaf Martien als 

mental coach net voor het nemen van de eerste 

penalty nog wat wijze raad mee en mede 

daardoor wist Martien keeper Pieter van der 

Wijck te passeren.  

 

 

 

 

En zo werd Martien van den Broek topscoorder, maar voelde toch wel een 

beetje als een troostprijs. Martien gaf aan er volgend seizoen alles aan te 

gaan doen om die felbegeerde eerste plaats in de eindrangschikking voor  

zich op te eisen. 

 

Patrick Piek sprak daarna een woord van dank uit aan de bestuursleden  

Pieter van der Wijck, Henrie van Bremen en Anjo van Gameren  

voor hun inzet het afgelopen seizoen en daarna overhandigde  

hij de heren een mandje met alcoholische versnaperingen. 

 

 

 

 

Hierna was er ook een officieel momentje.  

Anjo van Gameren nam afscheid als bestuurslid der WKC.  

Wat sommigen niet weten is dat Anjo oprichter is van de WKC  

en dat deed hij in 2007.  

 

U leest het goed, 15 jaar geleden kwam hij tijdens zijn  

werk in het Ziekenhuis in Gorinchem door een collega op  

het idee.  

Spelers stopten om uiteenlopende redenen (meestal door  

tijdgebrek of blessures) met het spelen van reguliere  

competitie wedstrijden en zij gaan dan voor de club verloren.  

 

Als alternatief zou men op zondagmorgen in een onderlinge  

competitie behouden blijven voor de club.  

Kost minder tijd en is daardoor aantrekkelijk om te blijven doen.  

De winnaars van de onderlinge wedstrijden krijgen 5 punten  

en ook de gescoorde doelpunten leveren punten op.  

Aan het einde van het seizoen is er dan een eindwinnaar en  

een topscoorder. 
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Prima idee van Anjo, maar het werd niet direct door iedereen  

met gejuich ontvangen. Toenmalig voorzitter Wim Bolenius zag  

ook wel een negatief aspect. De kans bestond dat er spelers uit  

de reguliere competitie werden weggetrokken naar de WKC en  

teams uit de competitie met een spelerstekort werden  

opgescheept ten gunste van de WKC.  

Gelukkig bleek dit in praktijk niet het geval te zijn en werd het idee als snel een groot succes. 

Een naam werd snel gevonden de Willy Kroeze Competitie en dus kon er op zondagmorgen even lekker met 

elkaar een balletje getrapt worden en daarna gezellig een biertje drinken.  

Tijdens de wintermaanden lekker uitslapen en als het zonnetje weer gaat schijnen volgt de tweede helft van 

de competitie. 

 

Nu vond Anjo het tijd om het stokje over te dragen. Hij blijft wel betrokken 

bij de WKC, maar niet meer als bestuurslid, met in zijn portefeuille  

‘Buitenlandse Zaken’ en ‘Afsluiting’. 

 

Het bestuur van v.v. Beesd heeft waardering  

voor vrijwilligers die voor een lange periode  

bovenmatig presteren en 15 jaar bestuurslid  

is niet niks en dus mocht Goof Dokman namens  

het bestuur de cadeaubon van ‘B Slijterij Beesd’  

overhandigen. Anjo houdt van speciale biertjes 

en we hopen dat hij ook iets lekkers koopt voor 

zijn vrouw Lea en ze samen proosten op een 

lang en gezond leven. 

 

 

 

                   Vrienden voor het leven  

In de wandelgangen zingt de naam van  

Mark Kroeze rond als beoogd opvolger van  

Anjo en door sommige ingewijden wordt  

zelfs al gefluisterd dat ‘de overdracht al  

rond is’…. We wachten af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                          Dank voor de gastvrijheid  

 

Het werd een gezellige avond met heerlijk eten en drinken.  

Door ‘omstandigheden’ was de beker voor de topscoorder aan het 

eind van de avond even ‘zoek’, maar gelukkig werd deze door een 

van de aanwezige gasten veilig in bewaring gesteld. 

  



14 
 

Dinsdag 12 juli 2022 

Bedankje namens Dick Wammes 

  
Beste mensen, 

  

Bedankt voor alle mooie woorden die verteld zijn door het bestuur én de spelersgroep bij beide afsluitende 

feestjes. 

 

Ik heb in de afgelopen 5 jaar, soms on der lastige en of uitdagende omstandigheden maar meestal goed,  

fijn én prettig mogen werken bij Voetbal Vereniging Beesd. 

 

Altijd directe ondersteuning gehad van de begeleiding en het bestuur en goed kunnen werken met de 

spelers  maar ook veel indirecte ondersteuning vanuit de jeugdcommissie en de diverse vrijwilligers die  

o.a. de velden goed bijhielden, of op donderdag een bitterballetje kwamen brengen en/of de 

donderdagavondtafel met ere- leden die mij veel tips en tricks gaven. 

Kortom het was mooi zo.   

 

Terugkijkend naar mijn 1e kennismaking met de selectie op 26 juni 2017 tot aan nu. 

Vijf intense jaren die de maatschappij, het (verenigings-)leven en dus de mens veranderd heeft maar ook  

mij als mens én trainer zijnde.   

  

Een trainer moet m.i. iedere minuut onafhankelijk, scherp en alert zijn én altijd leidend zijn met zijn 

(voetbal)visie. En dat heb ik geprobeerd te zijn voor de club. 

Soms pakte een keuze weleens verkeerd uit maar ook dáár leerde ik van. 

Of soms zullen diverse vrijwilligers weleens een gvd-tje over mij hebben laten varen als ik iets anders wilde 

dan de bedoeling was. Excuus hiervoor maar de insteek was altijd het “VVB-belang en of een andere visie” 

en nooit persoonlijk bedoeld. 

  

Komend jaar wordt weer een mooi en uitdagend seizoen met veel hoogtepunten en misschien ook 

teleurstellingen. It’s all-in the game. 

Ik ga lekker op donderdag een balletje trappen bij de club en zal ook vaak komen kijken op zaterdag middag. 

  

Allemaal bedankt voor de afgelopen 5 jaar en de mooie woorden. Tot ziens bij de club.  

  

Gr Dick Wammes 
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Woensdag 13 juli 2022 

DE JONG ZUURMOND VERLENGD  

SPONSORING VVBEESD VOOR 3 SEIZOENEN 
  

Firma de Jong Zuurmond met haar zo kenmerkende geel-blauw-oranje auto’s heeft voor 3 seizoenen 

bijgetekend als hoofdsponsor van VVBeesd. 

Met haar specialisatie in infrabeheer, onderhoud & services geniet de Jong Zuurmond inmiddels landelijke 

bekendheid. De medewerkers van de Jong Zuurmond kom je overal tegen waar gewerkt wordt aan de 

veiligheid van de (water)weg en het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Dat wordt gedaan met 

betrokken vakmensen en het beste en meest uitgebreide materieel. Ze werken proactief én integraal en 

hebben een continue focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Zo zijn onze (water)wegen altijd in 

optimale conditie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gerrit Zuurmond van De Jong Zuurmond en Max Kroeze, voorzitter VVBeesd ondertekenen de 3 jarige  

verbintenis als hoofdsponsor. 

 

V.V. Beesd is blij met het hoofd sponsorschap voor de komende 3 jaren. 

Gerrit, Erica en Rianne heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning.  

 

Het bestuur van de VVBeesd 
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Zaterdag 16 juli 2022 

SJO Linge Jeugd- Aangepaste indeling 
 

Beste ouders, verzorgers, 

De jeugdcommissie van SJO Linge Jeugd heeft in vervolg op de eerste indeling voor het seizoen 2022-2023 een 

aantal aanpassingen kunnen doen. 

 

Allereerst hebben we groen licht gekregen van de KNVB om een extra JO-9 team te vormen. Daarnaast kunnen 

we melden dat er zich 6 nieuwe jeugdleden hebben aangemeld. 

 

Om tot een juiste indeling te komen, hebben we naast indelen op basis van leeftijd (uitgangspunt) soms 

moeten kijken naar een verdeling op basis van juiste verhouding Rhelico en Beesd spelers in een elftal. 

Wij zijn er van overtuigd een goede indeling met leuke elftallen neergezet te hebben. 

Begin augustus volgt een mail met uitgebreide informatie over de start van het seizoen, trainers/leiders, 

trainingsavonden en veldindelingen. 

Fijne vakantie gewenst en tot ziens in augustus. 

 

SJO Linge Jeugd commissie 

Jeroen, Brian, Mirjam, Ardy, Niek, Martijn & Peter 

  



17 
 

Zaterdag 16 juli 2022 

SJO Linge Jeugd- Aangepaste indeling 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaterdag 16 juli 2022 

Beesd 2 en 3 sluiten seizoen af op Molenzicht 
 
Beesd 2 en 3 sloten het seizoen gezamenlijk af. Het was warm en daarom een spetterende afsluiting. 
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Maandag 18 juli 2022 

Voorbereidingen selectie voor het nieuwe seizoen zijn begonnen. 

 

De staf voor de selectie ziet er als volgt uit: 
 

Beesd 1 
 
Trainer/Coach    Ben Fréhé 
Assistent trainer (dinsdag)  Arjan van de Bosch 
Leider     Ed Tuller 
 

Beesd 2 
 
Trainer/Coach    Carl Kroeze 
Assistent trainer    Ferdy van de Werken 
Leiders     Ferdy van de Werken en Niels Nieuwenbroek 
 
Keeperstrainer (dinsdag)  Wim van de Werken 
 
Naar grensrechters en verzorging is men nog op zoek.  
 

 
Programma voorbereiding: 
 
Hierbij het programma van de voorbereiding, zoals dit er nu uitziet. 
 
Zaterdag 6 augustus Start seizoen  Trainen (2 sessies)   

Start 13.00uur (13.00-14.30 en 15.30-17.00) met lunch. 
Zaterdag 13 augustus     Trainen (2 sessies)   

Start 13.00uur (13.00-14.30 en 15.30-17.00) 
 
Verder trainen we vanaf 6 augustus iedere dinsdag en donderdag om 20.00uur, tenzij er een wedstrijd gepland 
staat uiteraard. 
 

Oefenwedstrijden 
 
Datum   Wedstrijd   Aanvang 

 
Zaterdag 20 augustus  Beesd 1 – Leerdam Sport 1 14.30 uur 
Dinsdag 23 augustus SVS ’65 1 – Beesd 1  20.00 uur 
Zaterdag 27 augustus Beesd 1 – ASH 1           14.30 uur 
Dinsdag 30 augustus  Beesd 1 – Teisterbanders 1 20.00 uur 
 
Zaterdag 3, 10 en 17 september staan er bekerwedstrijden gepland (tegenstanders nog niet bekend) en 
zaterdag 24 september zal de eerste competitiewedstrijd op het programma staan. 
 
Groet en prettige vakantie. 
 
Technische Commissie en staf 
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Zaterdag 23 juli 2022  

 
  
 

 

 

 
Hij sport zelf nog heel graag, maar de komende periode in zijn leven zal Ben Fréhé volledig toewijden  

aan ‘zijn’ Beesd. Op zijn 53ste  krijgt hij de kans van zijn leven, om trainer te worden van zijn grote liefde. 

 

Zijn eerste training dag met de selectie van de zaterdagvierdeklasser staat niet met rood omcirkeld in zijn 

agenda, maar zoals hij zelf zegt in het geheugen van Fréhé gegrift. “Ik kan niet wachten op te beginnen”,  

is hij vol enthousiasme. “Ik heb de afgelopen tijd gedood met het kijken van veel wedstrijden, ook bij de 

jeugd, maar ik sta eigenlijk op springen”, bekent hij zelfs. 

 

Zijn grote ongeduld om op Sportpark Molenzicht aan de slag te gaan is goed te verklaren. VV Beesd loopt als 

een rode draad door het voetballeven van Fréhé, hij was er in het verleden in verschillende gedaanten actief. 

Eerst als voetballer, later als trainer en technisch jeugdcoördinator. Negenennegentig procent van zijn 

voetbalgeschiedenis ligt bij Beesd. “Ik ben een jaar of twee, drie geleden nog als techniektrainer actief 

geweest bij de vrouwen van Vriendenschaar, waar mijn dochter speelt, maar meer uitstapjes heb ik niet 

gemaakt”, zegt Fréhé, die al jaren de wens had om nog eens trainer te worden van de hoofdmacht van Beesd. 

“Er waren behoorlijk wat spelers die sceptisch waren richting mij”, zegt hij. “Ze kenden mij als speler.”  
 
Als speler van Beesd 1 stopte hij vlak voor zijn 37ste verjaardag. “Ik was een hufter voor mijn tegenstander en 

mijn medespeler”, is hij openhartig. “Maar ik ben ouder en ook milder geworden. Ik wil vooral de trainer zijn 

die spelers straks gemakkelijker laat voetballen en die daarvoor ook de tools aanreikt.” 

 

Dat Beesd pas zijn eerste job is als hoofdtrainer ligt niet alleen aan z’n liefde voor de club, maar ook aan zijn 

drang om altijd te willen sporten. Hij zit regelmatig op de wielrenfiets, doet triatlons en liep al drie keer de 

marathon van Rotterdam. Bij dat aantal blijft het waarschijnlijk. “Ik weet hoe ver het is en hoeveel je ervoor 

moet trainen.” Nu de marathon weer lopen is geen optie, want hij heeft zijn handen vol aan Beesd, waar hij 

de afgelopen maanden het hele spelerspotentieel goed kon doorlichten. “Ik ben aangenaam verrast. Er loopt 

veel talent rond. Samen moeten we veel kunnen bereiken.” 

 

 

 

 

 

 

  

https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https://voetbaljournaal.com/voetbalnieuws/rivierenland/tiel-geldermalsen/ben-frehe-zet-voor-beesd-alles-opzij/&media=https://voetbaljournaal.com/wp-content/uploads/2020/12/vv-beesd-1160x606.jpg
https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https://voetbaljournaal.com/voetbalnieuws/rivierenland/tiel-geldermalsen/ben-frehe-zet-voor-beesd-alles-opzij/&media=https://voetbaljournaal.com/wp-content/uploads/2020/12/vv-beesd-1160x606.jpg
https://voetbaljournaal.com/?s=beesd
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Donderdag 28 juli 2022 

 

 

 
 
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd 
  
 
We zijn er weer met zijn allen aan toe, een welverdiende vakantie voor rust, plezier, ontspanning, 
genieten en wat bezinning. Na een hectische start vanuit de Corona periode is er door vele 
vrijwilligers weer een actieve vereniging tot stand gekomen. Dat niet alles gelukt is of vlot verliep 
zullen we na zo’n periode voor lief moeten nemen, maar vanaf nu zullen we wel moeten streven 
naar een mooie start van het nieuwe seizoen in augustus.  
 
Enkel samen met ALLE leden is dit mogelijk en gaat het bestuur er van uit dat dit ook gaat lukken. 
Zeker nu met de samenwerking jeugd rvv Rhelico en VVB ligt er een mooie uitdaging het komend 
jaar waarbij al ca. 75 jeugdleden van rvv Rhelico  ingedeeld zijn in de samenwerking met VVB. 
  
Om dit te faciliteren komen er na de vakantie enkele tijdelijke units bij en heeft de business club  
zijn jaarlijkse bijdrage toegezegd voor de LED verlichting van veld 4. 
Dank aan alle bedrijven in de businessclub! 
  
Ook kunnen we melden dat het contract van onze hoofdsponsor de Jong Zuurmond met 3 jaar is 
verlengd door Gerrit en Erica Zuurmond, ook hier onze dank voor! 
  
Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie toe en zien we vol vertrouwen het nieuwe seizoen 
met vele uitdagingen tegemoet. 
  
Namens het bestuur. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Max Kroeze 
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Donderdag 28 juli 2022 

Gezamenlijke openingsdag RVV Rhelico en VV Beesd   
 
Beste leden RVV Rhelico, 
 
Zoals bekend start het  komende seizoen de samenwerking en fusie  
tussen RVV Rhelico en VV Beesd, beginnende met de jeugd. 
Dit is reeds vorm gegeven in een SJO samenwerking, met als basis locatie VV Beesd. 
  
Als VV Beesd hebben wij bij de start van het seizoen een openingsdag voor alle leden  
en willen wij jullie allen, jong en oud, van harte uitnodigen om aan deze dag deel te nemen. 
Deze openingsdag zal om 13.00 starten 
  
Programma van deze dag is 

• Luchtkussens voor de kinderen 

• Ouder/kind toernooi 

• 15.00 Oefenwedstrijd VV BEESD -  ASH 

• Hapje en drankje 

• Muziek voor de gezelligheid 

• 20.00 Sluiting openingsdag 
  

Indien U het leuk en gezellig vind om hier aan deel te nemen, 
willen wij vragen om U op te geven via website  
https://vvbeesd.nl/openingsdag/ 
  
Wij hopen op veel aanmeldingen en mooi weer. 
  
Graag zien wij u op zaterdag 27 augustus. 
  
Sportieve groet, 
  
Bestuur VV Beesd  en de Activiteitencommissie 
 

  

https://vvbeesd.nl/openingsdag/
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Donderdag 28 juli 2022 

Gezamenlijke openingsdag RVV Rhelico en VV Beesd   

 
Staat het al in de agenda? Op zaterdag 27 augustus is de openingsdag van v.v. Beesd. 
Schrijf je ook snel op vvbeesd.nl/openingsdag voor het ouder-kind toernooi! 
Iedere bezoeker op de openingsdag krijgt bonnen voor gratis 1x snack, 1x frites en  
1x consumptie. 

  

http://vvbeesd.nl/openingsdag?fbclid=IwAR3UBOtOrCSGNvqXut4M1EkwVh19nA6CzoFuzvBcqt_jPgUBX6rjfJ-Oxso
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Vrijdag 29 juli 2022 

KNVB Bekerindeling 

 
 

De KNVB heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de indelingen van de 
districtsbekerpoules gepubliceerd. Er is in de poulefase, zeker in Zuid I,  

weer sprake van vele derby’s. 
 

Zuid I - groep 1 
 

• Poule 1: Achilles Veen, Goes, Kloetinge, WNC 
• Poule 6: Alblasserdam, De Zwerver, JEKA, Virtus 
• Poule 7: Heerjansdam, Papendrecht, Sliedrecht, VVGZ 
• Poule 8: Oosterhout, Roda Boys, VOAB, Wilhelmina’26 
• Poule 11: Altena, Nieuw-Lekkerland, Pelikaan, Streefkerk 
• Poule 12: GRC 14, TSC, Nemelaer, Wieldrecht 
• Poule 13: Emplina, Oranje Wit, Theole, Tricht 
• Poule 15: GJS, Nivo Sparta, Sarto, WSC 
• Poule 16: Heukelum, LRC Leerdam, Woudrichem 
• Poule 18: Almkerk, Rijen, SC ‘t Zand, Schelluinen 
• Poule 20: SVW, Beek Vooruit, Uno Animo, EBOH 

 

 

 

Zuid I - groep 2 
 

• Poule 12: DHV, Dubbeldam (za), Groote Lindt, 
Oranje Wit 2 
• Poule 14: DFC, Drechtstreek, GSC/ODS zat, 
Hardinxveld 
• Poule 15: Peursum, Noordeloos, Sleeuwijk, VVAC 
• Poule 17: De Alblas, Groot-Ammers, IFC, VVGZ 2 
• Poule 18: Beesd, HSSC’61, Lekvogels, SC Everstein 
• Poule 19: ASH, GVV’63, Margriet, SV Oss 1920 
• Poule 20: DBN’22, GVV, MVV’58, Rhelico 
• Poule 22: Asperen, NOAD’32, Meerkerk, Sparta’30 
• Poule 26: Pelikaan 2, SSW, ZBC’97, Zwaluwe 
• Poule 31: BZC’14, Haaften, Herovina, WSV Well 
• Poule 32: Ameide, Hardinxveld, Arkel, Unitas zat 
• Poule 33: FC Tilburg, GDC, Internos, RFC 
• Poule 34: Kerkwijk, Leerdam Sport, SVS’65, Vuren 

 

 

 

 

Zuid I - groep 3 
• Poule 6:   BVV, Den Dungen, RKVSC, Wilhelmina 
• Poule 7:   Dussense Boys, Hedel, Jan van Arckel, Nieuwkuijk 
• Poule 10: Alem, BZS, Buren, Wadenoyen 
• Poule 12: Be Ready, Madese Boys, OVV’67, Right’Oh 
• Poule 15: DSC, Ophemert, RKKSV, Vlijmense Boys 
• Poule 23: DBN’22, DSS’14, FC Engelen, HRC’14 
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Vrijdag 5 augustus 2022 

AANMELDING JONGSTE LID V.V. BEESD: JONAH KROEZE 
 
Jonah Kroeze nieuw jongste lid van v.v. Beesd 
 
Op 8 juni zijn Hans en Birgit Kroeze opnieuw trotse ouders geworden, dit keer van een zoon: Jonah Kroeze. 
Traditiegetrouw schreef Opa Antoon van de Water zijn kersverse kleinzoon direct in bij v.v. Beesd.  
 
Hierdoor stoot Jonah hoogstwaarschijnlijk toekomstig teamgenootje Mees van Bremen van de troon als jongste 
lid. Welke positie Jonah later zal innemen is nog een grote vraag, net als Hans in het veld of misschien toch als 
doelverdediger met een oud volleybalster als moeder. De toekomst zal het leren.. 
 
Hans en Birgit van harte gefeliciteerd namens v.v. Beesd met de geboorte van jullie zoon.  
Wij wensen jullie en Jonah het allerbeste! 
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Vrijdag 5 augustus 2022 

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 

‘’Spelweek steelt de show’’ 
 
Nog 3 nachtjes slapen! We zijn druk met de  
voorbereidingen, hebben jullie er zin in?  
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Zaterdag 6 augustus 2022 

Selectie start nieuwe seizoen 
 
De selectie van v.v. Beesd startte het seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Ben Frehe. 

We zien uit naar een sportief seizoen zonder vervelende (corona) onderbrekingen.   
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Maandag 8 augustus 2022 

 

 

 

 

Welkomsboekje 

 
Beste spelers, vrijwilligers, ouders en verzorgenden, 
  
Met dit welkomsboekje geven we niet alleen de aftrap voor een nieuw voetbalseizoen maar willen  
wij U verder informeren over de nieuw gevormde samenwerkende jeugd organisatie SJO Lingejeugd, 
voortgekomen uit de voetbalverenigingen vv Beesd en rvv Rhelico. 
 
De eerste stappen zijn begin juli al gezet om te komen tot een juiste elftal indeling.  
  
Via dit welkomsboekje willen we jullie informeren over wie wat doet bij ons in SJO jeugdcommissie  
en wat je van ons mag verwachten, maar willen we ook even aandacht geven aan wat wij verwachten  
van jullie als spelers, ouders en verzorgers. 
  
Daarnaast een overzicht van de leiders en trainers per teams, de trainingsavonden en andere handige 
informatie. 
 
De eerste trainingen voor het nieuwe voetbalseizoen zullen starten op dinsdag 16 augustus.  
Via de Voetbal.nl app worden jullie op de hoogte gehouden van de programma’s, dus bij deze het  
vriendelijke verzoek deze app te downloaden en goed in te richten.  
Let op! De SJO Lingejeugd staat ook onder deze naam in de voetbal.nl portal. 
  
Op zaterdag 27 augustus is er de SJO Linge Jeugd openingsdag van het seizoen.  
Aanvang 13:00 uur.  
 
We trappen af met een ouder-kind toernooi waarbij ouders samen met hun kinderen het opnemen tegen 
anderen. Via de website van vv Beesd kun je je aanmelden voor dit toernooi. Je kunt je natuurlijk ook  
alleen inschrijven. Na het toernooi is er een oefenwedstrijd van Beesd 1 tegen ASH 1.  
Vanaf 16:15 is er een gezellig samenzijn op het terras. 
  
Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerkende jeugdorganisatie waarbij we van  iedereen een  
optimale medewerking verwachten. Tot slot willen wij jullie allemaal een heel sportief en gezond 
voetbalseizoen toewensen. 
  
Mochten er vragen zijn, stel ze gerust!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met sportieve groet, 
SJO Jeugdcommissie 
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Maandag 8 augustus 2022 

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 
Van maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus was v.v. Beesd  
weer gastheer van de Vakantie Spelweek Beesd. 

 
De hoofdrolspelers van deze week!  

Zonder al deze toppers geen Spelweek!  
De hoofdleiding: Arjan van den Bosch, Jelle van Soelen, Stefan van den Bosch,  
Senna Spronk, Daphne Pippel, Demi van Zoelen & Joyce Lauffer. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het bestuur: Janine van Wijk-Koenhein, Rianne Versteegh, Rian van den Biggelaar,  
Jurgen Versteegh, Antoinette Aalten & Jochem van der Blom   

https://www.facebook.com/jelle.vansoelen?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004770796459&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/senna.spronk?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/daphne.pippel?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/joyce.lauffer?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/janine.koenhein?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/rianne.versteegh?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/rian.vandenbiggelaar?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007705740962&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/antoinette.aalten?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/jochem.vanderblom?__tn__=-%5dK*F
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Maandag 8 augustus 2022 

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 
 
Groep 1: Menno Speksnijder & Stan Schaap         Groep 2: Maud Ouwerkerk & Maud Pellicaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3: Jens van Breemen & Guus van der Leije         Groep 4: Koen Vissenberg & Mels van den Broek 

  

https://www.facebook.com/maud.pellicaan?__tn__=-%5dK*F
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Maandag 8 augustus 2022 

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 
 
Groep 5: Matthijs Frehé & Dani van Elshout    Groep 6: Anouk Pippel & Roos van den Broek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groep 7: Fleur van Kilsdonk & Noa Janssen               
 
 

Groep 8: Anne Smits & Esmée de Groot 

   



52 
 

Maandag 8 augustus 2022 

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 
Groep 9: Demi de Bie & Lynn Houterman     

              Groep 10: Nancy van Dijk & Tessie van Lith 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 11: Mandy de Ruiter & Lotte van den Broek            Groep 12: Bart van Lith & Jorn van den Broek 
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Maandag 8 augustus 2022 

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 
Groep 13: Nick van den Burg & Joeri Hol        

Groep 14: Corné Hol & Daan Pellicaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Groep 15: Ferdy van den Werken & Niels Nieuwenbroek      Groep 16: Madelon Verschoor & Bo van Breemen 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009533983813&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/niels.nieuwenbroek?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/madelon.verschoor.10?__tn__=-%5dK*F
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Maandag 8 augustus 2022 

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

Wat een fantastische eerste dag hebben we vandaag gehad! Op naar dag 2! 
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Maandag 8 augustus 2022  

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

Wat een fantastische eerste dag hebben we vandaag gehad! Op naar dag 2! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Dinsdag 9 augustus 2022  

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

Gisteravond had de leiding een gezellige avond met elkaar met als thema ‘Gala’. 

Zijn ze niet prachtig? 
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Dinsdag 9 augustus 2022  

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

En dat was dag 2…. Vandaag hebben we geleerd hoe we moeten ‘filmvechten’,  

acteren en stunten. De jonge groepen voltooide de grote spelweek show. 

 Tot morgen! #bijslapen 

 

  

  

 

 

     

https://www.facebook.com/hashtag/bijslapen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0v2hZkBmhK5ZaO8E2c2Rggrd83yk1viqcaOYQDJjpJy1yojzjBXS44oL1YI3rQmnHm-GrtNx8Hfg6yNuaZ83Wuc4xRWVP2X3fgtUCk2kjtzuINF9Yu3aRoioPIwkgi1BXuaWVZM6cqvj8gY0TtJu94QPLAW_h6eszI9wgYVAeyW0N8iQ-632LylgkC3uDrzk&__tn__=*NK-R
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Dinsdag 9 augustus 2022  

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 
Met deze temperaturen, ppffffffffffffffffff 

mocht een ijsje natuurlijk ook niet ontbreken. 
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Dinsdag 9 augustus 2022  

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
  

De oudere groepen hebben het smokkelspel gespeeld. 
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Woensdag 10 en donderdag 11 augustus 2022  

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

Zeskamp in volle gang! Lekker veel water voor verkoeling  
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Woensdag 10 en donderdag 11 augustus 2022   

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

Wat hebben we genoten van dag 3 en 4. We begonnen met de zeskamp, wat snel  

uitliep in een groot waterfestijn en eindigde de dag met de playbackshow en  

het spannende avondspel (uiteraard niet eng genoeg). 

Na voor sommige (leiding) een korte nacht begonnen we met een heerlijk ontbijt, keken we een film & 

speelde een aantal groepen een escape room. Voor nu…. tijd om bij te slapen. Morgen alweer de laatste dag 

van de #leuksteweekvanhetjaar. Let op! Vergeet morgen geen droge kleding i.v.m. waterspellen in de middag! 

  

  

https://www.facebook.com/hashtag/leuksteweekvanhetjaar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBZUSNu405pU6viGrDqK9OBI61cReW9PGX7079XYk91dV9mqw8Ek0P1T829ueOJAWt-CmK0-71tOFv4n616SOYf1LC2T79SGbiq3yOAJF73Cn42vdnjIiAuGNI8vxJkJp6QhbTfRTfBBw1zFD_mD1WFDSGlEIDey6jGW6mEYrzju4CuoaHfoOWuzJoYLDwkWM&__tn__=*NK-R
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Woensdag 10 en donderdag 11 augustus 2022   

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

Gewéldig hè, een gezamenlijk ontbijt na een kort nachtje  in de Spelweek-tent..! 
Kinder Vakantie Spelweek Beesd 2022. 
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Woensdag 10 en donderdag 11 augustus 2022   

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

Het spannende avondspel (uiteraard niet eng genoeg). 

   



64 
 

Vrijdag 12 augustus 2022   

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

Jachtseizoen is gestart! Wie mogen we bellen voor een lift?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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Vrijdag 12 augustus 2022   

Kinder Vakantie Spelweek Beesd 
 

De vossenjacht was weer een succes vandaag!  

Anouk Vermeulen bedankt!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
We hebben nog een hoop spullen gevonden.  
Ben je wat kwijt? We zijn vandaag tot ongeveer 12 uur op de voetbal dus kom gerust even langs!  
 

  

https://www.facebook.com/anouk.vermeulen.9?__cft__%5b0%5d=AZX_zBAvxTSKFZ1t-f2Ea_Qf2WtnZKR4WhhMBSzIjuWtqW92mu5alOGHBsA2I4RuME3oDCLKlyRJhZJkj7he_71kCB33Ze9F_zVl0dk2PiG2CGwd2zwy9wGGLISN8Ii8zPbAeXFn64Cuc6nCZN5kNcKJQe0_Z211iGhQM9_p2iCHbUSDC4IuauoxSJ-D4s7IS6Y&__tn__=-%5dK-R
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Vrijdag 12 augustus 2022   

Kinder Vakantie Spelweek Beesd: Dat was ’m dan!  
Wat een fantastische week hebben we weer gehad!  

We willen alle vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk de fantastische kinderen  

uit Beesd en Rumpt bedanken!     Respect voor al deze vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En het bleef nog heel lang gezellig druk en dorstig  
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Vrijdag 12 augustus 2022   

Helaas nemen wij dit jaar afscheid van onze  

toppers Rianne, Joyce en Jelle.  
 
Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie inzet, enthousiasme en gezelligheid  
de afgelopen jaren! Hopelijk zien wij jullie aankomende jaren nog eens bij de  
spelweek. We gaan jullie missen toppers!  
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Vrijdag 12 augustus 2022   

Kinder Vakantie Spelweek Beesd  
Helaas nemen wij dit jaar afscheid van onze toppers Rianne, Joyce en Jelle.  
Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie inzet, enthousiasme en gezelligheid  
de afgelopen jaren! Hopelijk zien wij jullie aankomende jaren nog eens bij de  
spelweek. We gaan jullie missen toppers!  
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Vrijdag 12 augustus 2022   

Kinder Vakantie Spelweek Beesd  
Helaas nemen wij dit jaar afscheid van onze toppers Rianne, Joyce en Jelle.  
Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie inzet, enthousiasme en gezelligheid  
de afgelopen jaren! Hopelijk zien wij jullie aankomende jaren nog eens bij de  
spelweek. We gaan jullie missen toppers!  
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Zaterdag 13 augustus 2022  

Eén weekje later………. 
 

Beste spelers, vrijwilligers, ouders en verzorgenden. 

  

In een eerder bericht hebben jullie kunnen lezen dat de eerste trainingen  

gepland stonden op 16 augustus. Gezien een grote groep vrijwilligers die  

nog van hun vakantie aan het genieten zijn en er nog wat extra tijd nodig  

is om de puntjes op de I te zetten is er besloten om de 23e te beginnen met  

de eerste trainingen. 

  

Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

  

Met sportieve groet, 

  

SJO jeugdcommissie 

  

Met sportieve groet, 

Jeroen van Breemen 

 
 
  

 
 
 
  
 
Voetbal Vereniging Beesd 
Sportpark “Molenzicht” 
Sportstraat 7 
4153 AJ Beesd 
0345-681701 
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Zaterdag 13 augustus 2022  

Terugtrekken team categorie A kan forse boete opleveren 

Teams terugtrekken uit categorie A gedurende een seizoen is reglementair niet toegestaan. 

Wanneer dit toch gebeurt, volgt er een boete. De hoogte van de boete wordt vastgesteld  

door de aanklager amateurvoetbal. Wanneer een team zich tijdens het seizoen terugtrekt uit categorie A  

ondervinden andere teams daar sportief nadeel van. Daarom gelden er straffen voor het terugtrekken van teams  

uit de competitie. Door de aanklagers zijn onderstaande richtlijnen voor het straftoemetingsbeleid vastgesteld. 

 

Let op: Bij elke onvoorwaardelijke boete in onderstaande overzicht, zowel bij de schikking als  

bij de eis, behoort een boete van hetzelfde geldbedrag die geheel voorwaardelijk wordt opgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 15 augustus 2022  

Daar zijn we w 
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Woensdag 17 augustus 2022  

JAN KROEZE OVERLEDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ochtend van dinsdag 16 augustus j.l. is Jan Kroeze overleden, Jan is 63 jaar geworden. 

Jan was jarenlang lid van v.v. Beesd en voetbalde in alle elftallen in de voorhoede.  

Hij was puur links en had een fantastische trap in zijn benen, zijn passeerbewegingen waren  

altijd hetzelfde met een schijnbeweging naar rechts en dan links buitenom er langs.  

Scoorde ook regelmatig voor zijn team en is in seizoen ‘73-‘74 Betuws Kampioen geworden 

(zie onderstaande foto in een geheel wit tenue).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dit elftal gingen ze naar Den Haag voor het algemeen kampioenschap van Nederland.  

Jan was vaandeldrager, uiteindelijk heeft dit niet geholpen omdat Beesd toch wel iets te kort kwam qua niveau. 

Vooral onder trainer Jan Willem Stals liet Jan zijn voetbalkwaliteiten zien.  

 

Jan had een hele grote fan en dat was zijn oma (tante Nel), langs de lijn werd hij dan ook door haar flink 

aangemoedigd. 

 

Jan staat op onderstaande elftalfoto met o.a. spelers als Wim Bender, de gebroeders Arno en Henk van 

Bremen, Cees Bassa, Mario van Lith, Ron Gordijn, Frank Hoos, Bert Zuurmond, Martien en Gerard van Lith en 

Otto Peters. Heel veel spelers uit dit team kwamen later in het eerste van v.v. Beesd. 
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Woensdag 17 augustus 2022  

JAN KROEZE OVERLEDEN (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan was een groot muziekliefhebber en gek van DJ Ferry Maat  

en de Dick voor Mekaar Show. Meezingen met de liedjes van de  

Beesdse kermis en Ferry Maat was zijn passie. Jan was altijd 

vrolijk en had altijd goede zin. Nadat Jan de jeugd had door- 

lopen en op een leeftijd was gekomen om gezellig uit te gaan  

kwam het voetballen op een laag pitje te staan.   

 

Onze gedachten gaan uit naar de familie en wensen ze dan ook 

sterkte met dit grote verlies. 

 

Rust in vrede lieve Jan. 
Namens v.v. Beesd 
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Donderdag 18 augustus 2022 

 

 

 

 
Op de openingsdag zijn er ook te gekke springkussens aanwezig! 

Vergeet je vooral ook niet in te schrijven voor het ouder kind  

toernooi op vvbeesd.nl/openingsdag 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://vvbeesd.nl/openingsdag?fbclid=IwAR3vtlc5VfaMdLi1KlOvpGZWcBLt-MFzIGtqRA5GLibApL2tColN_r2CGQg
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Vrijdag 19 augustus 2022  

Speelschema 2022-2023 bekend: 

Op vrijdag 13 augustus maakte de KNVB het speelschema voor het 

seizoen 2022-2023 bekend. Opvallende data zijn 1 oktober 2022 en 11 februari 2023  

met misschien wel de laatste ‘Derby der Derby’s’ tussen Beesd en Rhelico.  

 

Datum   Wedstrijd   aanvang; 

24 september 2022    SVS'65 1 – Beesd 1  15:00 uur 

 

 1 oktober 2022         Beesd - Rhelico    14:30  

  

 8 oktober 2022         Beesd 1 vrij 

15 oktober 2022       Groot Ammers 1 - Beesd 1  15:00 uur 

29 oktober 2022       Beesd 1 - Peursum  1  14:30 uur 

5 november 2022      Herovina 1 - Beesd  1  14:30 uur 

12 november 2022    Beesd 1 – Unitas 1   14:30 uur 

19 november 2022    Leerdam Sport 1 – Beesd 1  14:30 uur 

26 november 2022    Beesd 1 – GVV 1     14:30 uur 

 3 december 2022     Asperen 1 – Beesd 1    14:30 uur 

10 december 2022   Beesd 1 - Lekvogels 1  14:30 uur 

21 januari 2023       Beesd 1 – Noordeloos 1    14:30 uur 

 28 januari 2023      ASH 1 – Beesd 1     14:30 uur 

4 februari 2023      Beesd 1 -  SVS'65 1  14:30 uur 

 
 

11 februari 2023     

 

 4 maart 2023         Beesd 1 vrij 

11 maart 2023       Beesd 1 - Groot Ammers 1   14:30 uur 

18 maart 2023       Peursum 1 – Beesd 1     15:00 uur 

25 MAART 2023       Beesd 1 - Herovina 1  14:30 uur 

  1 april 2023         Unitas 1 - Beesd 1   15:30 uur 

15 april 2023        Beesd 1 - Leerdam Sport'55 1  14:30 uur 

22 april 2023        GVV 1 - Beesd 1    14:30 uur 

29 APRIL 2023        Beesd 1 – Asperen 1    14:30 uur 

13 mei 2023           Lekvogels 1 - Beesd 1  14:30 uur 

20 mei 2023          Beesd 1 - ASH 1    14:30 uur 

27 mei 2023          Noordeloos 1 – Beesd 1    14:30 uur 
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Zaterdag 20 augustus 2022  

Klussen bij v.v. Beesd: dankjewel 

Het was even geleden, in april werd er voor het laatst geklust, maar vandaag werden de vrijwilligers weer 

opgeroepen. Om 7.30 uur druppelden de eersten binnen. Ruud de Lang en Andre Kroeze hadden een lijstje 

met klusjes verzameld en na een bakkie koffie werden de vrijwilligers verdeeld.  

De opkomst was prima. 16 vrijwilligers !! 

Wat werd er allemaal gedaan: een deel de buitenmuur van de kantine werd geschilderd, kleedkamers werden 

schoongemaakt, straatwerk hersteld, de netten van de doelen werden vervangen of gerepareerd, struiken 

langs de aankomstweg werden gesnoeid, al het hang en sluitwerk werd vervangen of gerepareerd, de belijning 

werd op de velden gezet, mollenklemmen geplaatst, doelen werden teruggeplaatst, een wiel van een 

verrijdbaar doel werd vervangen, bewegingssensoren in de kleedkamers werden gecontroleerd en gerepareerd, 

en nog veel meer kleine klusjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel Ruud, Andre, Anjo, Bert, Bjorn, Bram, Edwin, Goof, Hans, Hans, Jan, Ko, Martjn, Pieter, Rick en 

Rinus. Dank zij jullie kunnen we leden en gasten netjes ontvangen voor de competitie en openingsdag zaterdag 

27 augustus.   

Namens v.v. Beesd  
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Zondag 21 augustus 2022  

De WKC is ook weer begonnen.   

 

En ook de WKC begon aan een nieuw seizoen.  

En direct al met een wijziging in het reglement !! 

 

De afstand tot het doel waar een doelpunt kan 

worden gescoord werd verruimd.  

 

Dus ‘binnen de 5 meter’ is voortaan ‘binnen de  

7 meter’ (of kan ook 8 meter zijn).  

 

Dus de opzet blijft hetzelfde scoren via een 

combinatie en niet blind op doel knallen.  

 

De discussen blijft echter hetzelfde ‘was hij wel 

of niet binnen de 5, 7 of 8 meter’ ? 

  

De opkomst was (net als bij de 
klusploeg gisteren) uitstekend: 
 
19 deelnemers !! 
 
De uitslag was 6-3 voor oranje.  

Frappant was de nummers 1, 2 en 3 van 

afgelopen seizoen vandaag bij het verliezende 

team waren….., maar het seizoen is nog lang. 
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Donderdag 25 augustus 2022  

V.V. Beesd neemt deel aan de BZS Trophy U-16 

BZS Trophy is een internationaal jeugdvoetbaltoernooi dat wordt georganiseerd  

door voetbalvereniging BZS waarbij Europese jeugdteams van topniveau strijden  

om de BZS Trophy.  

 

BZS doet met een regioteam jaarlijks mee en mag het dan opnemen tegen de voetbalsterren van de toekomst. 

Terwijl de voorbereidingen voor de BZS Trophy in volle gang waren, kwam de selectie voor het BZS Regioteam 

eind juni voor het eerst ter kennismaking bij elkaar. 

 

Vanuit de regionale verenigingen BZS, Beesd, Buren, RKTVC, Theole en Vriendenschaar, kregen 24 deelnemers 

de kans om dit mooie toernooi mee te maken. Met de deelname van AZ, Utrecht, Vitesse, Schalke 04, KRC 

Genk, Willem II en Dream Team Academy stond er een enorme uitdaging te wachten voor dit Regioteam. 

 

V.V. Beesd werd vertegenwoordigd door Timo Torsy, Lars van den Broek en Biko van Mook. 

 

Na de kennismaking begon het intensieve trainingsprogramma waarin 4 keer per week getraind werd zodat  

de spelers elkaar goed leerde kennen. Na de eerste trainingsperiode van twee weken werd het aantal spelers 

teruggebracht naar 18 spelers en werden de trainingen na een welverdiende vakantiebreak begin augustus 

hervat met de definitieve selectie voor het toernooi. De definitieve selectie voor het Regioteam zag er als 

volgt uit: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterste rij v.l.n.r.: Roan van Wijk (trainer), Daan van Dee, Ralph van Malsen, Seppe Kraaij,  

Mats van de Heiligenberg, Youri Blommers, Biko van Mook, Lars van de Broek, Quin Verweij,  

Bram Frantzen, Gill van Beurden (trainer) en Tolunay Sezer (trainer). 

 

Voorste rij v.l.n.r.: Brian den Ouden, Seth Blondeel, Sil van Dalem, Youri Mol, Timo Torsy,  

Mic van Wijk, Guus Timmer, Yesse van Wijk en Cas Uijt de Haag. 
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Op 13 augustus mocht het Regioteam zich bewijzen in een oefenduel tegen DOVO JO17 die met 3-1 werd 

gewonnen. DOVO speelt in de 7de divisie dus was dat een mooie prestatie. 

De week erna vond op 20 en 21 augustus de 2e editie van de BZS Trophy plaats. De poulewedstrijden werden 

op zaterdag gespeeld en onder grote publieke belangstelling trapte het BZS Regioteam het toernooi af tegen 

Vitesse. Alhoewel Vitesse te sterk was voor het Regioteam, wist het team zich goed te verdedigen en een 

doelpunt te scoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de tweede dag werden de verschillende finales gespeeld waarbij KRC Genk en Schalke 04 hun kwartfinales 
ruim wisten te winnen, won FC Utrecht nipt van Willem II en had Vitesse strafschoppen nodig om AZ te 
verslaan. Tijdens de halve finales kwam Vitesse twee keer op voorsprong maar KRC Genk wist de wedstrijd 
toch te keren en met 3-2 een finaleplaats uit het vuur te slepen. FC Utrecht en Schalke 04 ontliepen elkaar 
ook bijzonder weinig en na de 1-1 eindstand moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin hield 
Schalke het hoofd koel en bereikte daarmee de finale tegen KRC Genk. In de strijd om de 7e en 8e plaats wist 
het BZS Regioteam zich nog een keer op te richten en sloot het toernooi af met een 2-0 overwinning en won 
bovendien de Fairplay prijs. AZ legde beslag op de 5e plaats door Willem II te verslaan met 2-1. 

De strijd om de ereplaatsen was er eentje waar de spanning van afdroop. Vitesse sloeg toe na strafschoppen 
tegen FC Utrecht terwijl KRC Genk in een hoogstaande finale in de slotminuten Schalke 04 wist te verschalken 
en zo de grote winnaar werd van de BZS Trophy 2022. 

De eindstand van het toernooi zag er als volgt uit: 

1. KRC Genk 

2. Schalke 04 

3. Vitesse 

4. FC Utrecht 

5. AZ 

6. Willem II 

7. BZS Regioteam 

8. Dream Team Academy 

 

 

 

Wat kunnen terugkijken op een geweldig toernooi 
en een zeer leerzame ervaring voor onze V.V. 
Beesd spelers!  

V.V. Beesd wil BZS graag bedanken voor de 
organisatie van dit mooie 
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Zaterdag 27 augustus 2022  

Openingsdag v.v. Beesd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



81 
 

Maandag 29 augustus 2022  

SPONSOREN VERLOTING SEIZOEN 2021-2022 BEDANKT! 

 

 

Tijdens de thuiswedstrijden van v.v. Beesd worden er altijd lootjes verkocht voor de verloting in de rust. 

 

Deze verloting kan niet bestaan zonder mooie prijzen welke gesponsord worden. 

 

Daarom nog een grote dank naar de volgende bedrijven voor het sponsoren:  

 

– Boon’s Markt 
– Surfakote 
– Kroeze Hoveniers 
– Garage Akkerman 
– Betuwestrand Recreatie 
– Wakkermans Witgoed 
– van Alphen groente en fruit 
– Gardenmaster Kroeze 
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Dinsdag 30 augustus 2022  

Voorbereidingen naar een mooie nieuwe vereniging…   

Door het samengaan van de jeugdelftallen van RVV Rhelico en VV Beesd was er een tekort aan kleedruimtes. 

De noodzakelijke voorbereidingen werden gedaan door de voorzitter. Komende week zullen de extra units 

worden geplaatst op Sportpark Molenzicht, waarna ze worden aangesloten op de riolering en voorzien van 

water en stroomvoorziening. Weer een stapje verder in de groei naar een mooie nieuwe vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En een kabelbreuk werd gefikst door Ricard Aalten 👍👍 
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Woensdag 31 augustus 2022  

OVERLIJDEN JAN KROEZE 

 

 

Langs deze weg willen wij de Voetbal Vereniging Beesd  

bedanken voor hun medeleven na het overlijden van  

onze Jan.  

 

Het was fijn om de herinneringen aan hem te lezen op de 

site van v.v. Beesd. 

 

Dit geeft ons steun in het verwerken van dit onverwachte 

verlies. 

 

Heel erg bedankt, 

 
Nolda, Elly en Ron, Carl en Maja.  

v 

 

 

 

16 augustus 2022 

Jan Kroeze overleden, Jan is 63 jaar geworden.  
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Maandag 5 september 2022  

 

Indeling site vvbeesd.nl gewijzigd 

De site van VVBeesd kreeg een nieuwe ‘look’.  

 

Voortaan is onder ‘Programma’ in één oogopslag te zien 

welke wedstrijden er op het programma staan voor jeugd 

en senioren voor de komende periode en ook zijn hier de 

uitslagen van jeugd en senioren te vinden.   
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Dinsdag 6 september 2022  

Aankondiging:  

KLAVERJAS COMPETITIE V.V. BEESD 

Ben jij de beste klaverjasser van Beesd? Laat het zien tijdens de klaverjas competitie van v.v. Beesd. 

Aanstaande vrijdag is de eerste speelronde, er wordt in totaal 6 keer dit seizoen geklaverjast en iedereen 

speelt individueel. Dat betekend dat op elke speelavond er telkens met een andere maat wordt gespeeld. 

Zien we je vrijdag? 
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Dinsdag 6 september 2022  

Ze staan………….   

Met de hulp van bestuursleden, Ruud de Lang en Marius Hol werden de 4 extra kleedunits geplaatst. 

Een belangrijke uitbreiding in capaciteit voor de samenwerkende jeugdelftallen van RVV Rhelico en VV Beesd.  
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Dinsdag 6 september 2022  

Ze staan………….   
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Dinsdag 6 september 2022  

Ze staan………….   
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Dinsdag 6 september 2022  

 Ze staan………….    
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Maandag 12 september 2022  

KNVB: compensatie hoge energielasten 

KNVB pleit voor compensatie hoge energielasten voor sportverenigingen. 

Stijgende energielasten zetten de sport financieel onder grote druk.  

Dit leidt ertoe dat voetbalverenigingen zich genoodzaakt voelen de contributie  

te verhogen, ingrijpende maatregelen te nemen zoals het invoeren van een  

doucheverbod en er bovenal minder geld overblijft om Nederlanders te laten  

sporten en bewegen. De KNVB heeft daarom in een brief naar de overheid en  

politiek gepleit voor compensatie voor sportverenigingen. 

 

Een verdubbeling van de energielasten leidt tot € 66,3 miljoen extra (energie)kosten voor alleen al de 

voetbalverenigingen. Dat staat nog los van de extra kosten als gevolg van de inflatie. De prijsstijgingen vormen 

een serieuze bedreiging voor de sportsector, die veelal draait op vrijwilligers en niet beschikt over grote 

financiële reserves. Voor de sporter kan dit uitdraaien op hogere contributies, met als gevaar dat men om  

deze reden afhaakt en minder gaat sporten en bewegen. Iets wat de volksgezondheid  

niet ten goede komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensatie 

Verenigingen zijn hard op zoek naar oplossingen om de financiële gevolgen van de stijging van de 

energiekosten het hoofd te bieden. Maar met de winter op komst neemt de problematiek naar verwachting 

alleen maar toe. Daarnaast zijn investeringen in energiebesparende maatregelen niet van de ene op de andere 

dag door te voeren en kennen een terugverdientijd van meerdere jaren. 

Zowel NOC*NSF als de KNVB maken zich daarom hard voor compensatie van de stijgende energielasten via een 

korting op de energierekening. Ook stelt de KNVB in de brief voor een noodfonds in het leven te roepen voor 

sportaanbieders die zich door de hogere lasten genoodzaakt zien om de deuren te sluiten. 

Verduurzaming 

Voor de lange termijn zet de KNVB verder in op  

verduurzaming van voetbalverenigingen.  

Om dit te realiseren pleit de KNVB voor verhoging  

van duurzaamheidssubsidies, extra ruimte voor  

het terug leveren van energie door sportaanbieders  

en renteloos startkapitaal voor clubs die willen  

verduurzamen en over te weinig eigen middelen  

hiervoor beschikken. 

 

 

 ‘’Sportclubs vrezen financiële strop door energiecrisis: ‘Drie kwartier douchen willen we niet meer’’ 

Korter douchen, de watertemperatuur naar beneden en contributieverhogingen. De stijgende 

energieprijzen leiden tot grote zorgen bij sportclubs. ,,Met zulke prijzen zijn we na een of twee jaar 

door onze reserves heen.”  
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Dinsdag 13 september 2022  

Stand van zaken 
 
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd en SJO Lingejeugd, 

  

We laten inmiddels het vakantiegevoel en de mooie zomer langzaam achter ons en kunnen we gaan focussen 

op een nieuw sportseizoen. Een nieuw seizoen met veel leuke uitdagingen zoals de SJO, fusie RVV Rhelico, 

nieuwbouw, maar ook mindere zoals de energietarieven en misschien weer Corona perikelen. 

  

Na de start met de SJO Lingejeugd bleek al snel dat er extra kleedruimtes  

nodig waren en zijn er in de vakantie offertes opgevraagd voor nieuwe units.  

Door de landelijke tekorten aan tijdelijke opvang en andere factoren was er  

weinig beschikbaar of voor een huurperiode van ca. 2 jaar onbetaalbaar en  

is na een zoektocht besloten tot de koop van 4 stuks gebruikte kleedkamers  

compleet met douches en toilet over te gaan. 

Deze units zijn afgelopen week geplaatst en worden momenteel alle  

voorzieningen voor licht, verwarming en douches aangelegd.  

Eind van deze week kunnen ze in gebruik genomen worden. 

  

Dankzij de businessclub is de vereniging ook in de gelegenheid gesteld om  

voor veld 4 extra led verlichting aan te leggen zodat alle elftallen de  

komende maanden met voldoende ruimte kunnen trainen. Begin oktober  

wordt de verlichting geïnstalleerd. Dank aan alle leden van de businessclub! 

  

Mooie ontwikkelingen waar we als vereniging trots op mogen zijn.  

 

Naast deze positieve geluiden zijn we helaas genoodzaakt een signaal af te geven voor de komende maanden. 

Ook onze vereniging wordt geconfronteerd met de stijgende energie en gasprijzen. Sommige verenigingen 

sluiten zelfs douches af vanwege de hoge gasprijzen. Als bestuur willen we zo’n besluit af laten hangen van 

het verbruik en de verantwoordelijkheid van alle leden. Zijn we in staat om kort te blijven douchen zodat de 

kosten beheersbaar blijven of gaan de verbruikskosten dermate stijgen dat wij tot een soortgelijk besluit  

moeten komen. 

  

Laten we ons gezamenlijk inspannen voor het behoud van de faciliteiten en hier zuinig mee omgaan.  

 

Dit geldt ook voor de verlichtingen op velden, hou het 

efficiënt en spreek elkaar erop aan.  

Blijkt het financieel niet meer beheersbaar te zijn dan 

zullen we misschien de contributie moeten verhogen. 

  

Daar waar leden niet meer in staat zijn om de contributie 

te betalen zijn er speciale regelingen van de gemeente om 

dit over te nemen, schroom niet en laat het ons als 

bestuur weten, wij zullen dit vertrouwelijk behandelen. 

 

Laten we vooral positief blijven en onze vereniging blijven steunen op alle vlakken en samen inspannen  

voor een vitale en betaalbaar lidmaatschap en kantineprijzen. 

  

Veel sportplezier voor het nieuwe seizoen. 

Het bestuur. 

 

Met vriendelijke groet,  

Max Kroeze 
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Dinsdag 13 september 2022  

"Beesd 2 wint met tien man van Asperen 2” 
 

Na een korfbal uitslag tegen hoofdklasser LRC 2 is de eerste thuiswedstrijd meteen voor trainer Carl Kroeze 

een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.  

 

Om 13.30 uur ging de belangrijke wedstrijd op het hoofdveld van start. Als er inmiddels niet meer raar 

opgekeken wordt van Rik van Zandwijk in de punt van de aanval kan er gezegd worden dat er na de blamage 

van vorige week nog alle vertrouwen is in het trainers trio.  

 

De spelers van Carl Kroeze komen eigenlijk met een aantal goede kansen goed uit de kleedkamer. Na een 

afgekeurd doelpunt van Vincent Peek komt Beesd na een half uur dan toch op 1-0. Dankzij goed druk zetten 

weet Kevin dan ook te scoren.  

 

Na 40 minuten spelen komt Beesd echter met 10 man te staan. Door zelf gezegd ‘’een domme actie’’ moet 

Vincent het veld verlaten met een rode prent.  

 

 

 

 

 

Na wat tactische ingrepen en de goede thee  

weet Bram de bal tegen de touwen te schieten 

mede door een goede steekbal van Kevin.  

 

Dankzij een aantal goede verdedigende acties van 

Joery en een aantal goede reddingen van keeper 

Jelle van Soelen weet Beesd de wedstrijd 

uiteindelijk met 2-0 over de streep te trekken. 

 

Volgende week zaterdag staat de belangrijke 

wedstrijd voor plek 2 in de beker poule op de 

planning tegen eerste klasser GJS 2.  

 

Om 13:30 zal er dan weer gespeeld worden op 

sportpark Molenzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat biertje na de wedstrijd smaakt toch beter na een overwinning.   
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Donderdag 15 september 2022  

"Super Sunday: Dubbele punten bij de WKC zondag 18 september !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 september zijn er dubbele 

Punten te verdienen bij de WKC. 

 

Dit zal de tussenstand  

zeker gaan beïnvloeden !!! 
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Zondag 18 september 2022  

"Linge jeugd” 

Een mooi stukje promotie in de dorpskrant van Deil  
door Brian Heijkoop namens de SJO Linge Jeugd:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt Brian 
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Maandag 19 september 2022  

"Beesd 2 korfbalt niet verder in de beker’’ "  

 
 
Zaterdag 17 september stond de spannende wedstrijd voor plek twee te  
wachten. Trainer Carl Kroeze had na een week lang puzzelen en schuiven  
alle vertrouwen in een mooi resultaat tegen de eerste klasser. 
Echter werd dit vertrouwen snel tenietgedaan. Na een aantal mooie reddingen, kreeg Rik Smits met een mooie 
volley de kans om de 1-0 op zijn schoenen te hebben, maar deze werd mooi gekeerd door de Gorinchemmer. 
GJS had hier al snel een tegen antwoord op en scoorde na een half uur spelen na mooi uitgespeelde kansen de 
0-1, 0-2 en 0-3. Echter bleef het hier niet bij en kreeg Beesd met de 0-4 vlak voor rust nog een zware dobber 
te verwerken.  
 
Na een aantal tactische wissels en Chimpy als gouden troef ingezet te hebben. Wist Beesd echter in de tweede 
helft geen potten te breken. Hidde wist de 1 op 1 helaas niet te keren en zo werd er meteen tegen een 0-5 
achterstand aangekeken. Na een mooie lage voorzet werd de 0-6 na 60 minuten geïncasseerd. Echter wist Hans 
met nog 15 minuten spelen wat terug te doen. Na een mooie diepe bal van Sven wist Hans de bal mooi om de 
keeper te krullen. Het vertrouwen werd al snel tenietgedaan en zo eindigde de wedstrijd in een 1-7 nederlaag. 
Met een doelsaldo van -18, korfballen de mannen van het tweede helaas niet door. Na een interview na de 
wedstrijd haalde speler Joeri Hol echter een aantal lichtpuntjes uit de beker reeks. Met een persoonlijke 
nederlaag van 0-2 tegen hoofdklasser LRC en een 0-1 nederlaag tegen GJS hoopt hij dan ook op meer minuten.  

Volgende week staat dan ook de eerste competitiewedstrijd te wachten om half 3 uit tegen WNC 2 . 
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Dinsdag 20 september 2022  

Zaterdag 24 september:  SVS’65 – Beesd 

Twee nieuwe trainers aan het roer bij de eerste derby in de klasse 4E: 

SPIJK/BEESD • De vierde klasse E zit vol me streekderby’s tussen de West Betuwse clubs.  

SVS’65 en Beesd openen aanstaande zaterdag het seizoen. 

 

In het komend seizoen is de regio West Betuwe sterk vertegenwoordigd in de vierde klasse E.  

Beesd, GVV en Rhelico zijn aan deze klasse toegevoegd. Hierdoor zit deze klasse volle met West Betuwse 

derby’s. Want naast deze drie clubs zijn ook ASH, Asperen, Herovina, en SVS’65 hier ingedeeld. 

 

De eerste derby is zaterdag. In Spijk spelen SVS’65 en Beesd tegen elkaar. Beide verenigingen hebben een 

nieuwe hooftrainer. De 54-jarige Ben Frehe is al jaren actief bij Beesd en mag dit seizoen de hoofdmacht 

onder handen nemen. Bij SVS’65 is Menno Beusekamp trainer. Met zijn 31 jaar is hij één van de jongste 

trainers in de regio.  

 

Favorieten 

Volgens beide trainers zijn Asperen en Unitas favoriet voor de kampioensschaal van de vierde klasse E.  

 

Voor de trainer van Beesd Frehe is het allemaal nieuw. “Voor zover ik het kan zien is naast Asperen en  

Unitas ook het gedegradeerde Groot Ammers kampioenskandidaat.” 

 

Dit is Frehe ’s eerste jaar als hoofdtrainer van Beesd. ”Ik heb van alles gedaan bij Beesd. Nadat ik 20 jaar in 

het eerste had gevoetbald, heb ik bijna alle jeugdelftallen getraind en ben ik onder andere Hoofd TC en 

assistent-trainer geweest. Ik was in 2017 ook heel even interim-trainer van het eerste elftal. Aan het eind van 

dat seizoen nam ik het over van Gert Heijsteeg. We zijn toen via de nacompetitie in de vierde klasse zondag 

gebleven.” 

 

Jonge spelers 

Beesd heeft een wisselvalige voorbereiding achter de rug. Toch is Frehe wel tevreden “Alleen de met 4-1 

verloren bekerwedstrijd tegen Lekvogels was niet best. In de breedte van de selectie zijn we er op vooruit 

gegaan. We hebben tien jonge spelers erbij gekregen van de O23 van vorig jaar. Daarvan zitten onder anderen 

Indi Markus, Robbie van der Haar, Sven van de Broek en Guus van der Leije dicht bij een basisplaats. “ 

 

Fusie 

De tweede competitiewedstrijd speelt Beesd thuis de Lingederby tegen Rhelico. Dat zou zomaar de laatste 

derby in Beesd kunnen zijn. De jeugd van Beesd is al samengevoegd met Rhelico en het is de bedoeling dat de 

clubs binnen twee seizoenen gaan fuseren. “Het is de intentie dat we volgend jaar samengaan. Wat er met mij 

dan gebeurt is minder belangrijk. Maar ik hoop dat er een leuke club met een mooi complex komt.’ 

 

Maar aanstaande zaterdag staat de eerste West Betuwse derby tussen SVS’65 en Beesd op de planning. In de 

oefenperiode hebben beide clubs al tegen elkaar gespeeld. Toen werd het 2-1 voor SVS’65. Maar dit is voor 

beide trainers geen graadmeter. Toen waren ze allebei nog niet compleet en het is toch anders ‘in het echie’. 
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Woensdag 21 september 2022  

 

 

 
Op Molenzicht kreeg de Walking Football in het kader van de “Nationale Sportweek 2022 West Betuwe” 

bezoek van wethouder Rutger van Stappershoef. 

 

Ennnnuuuhhh…. het viel niet tegen, hij kan nog een aardig balletje trappen 
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Donderdag 22 september 2022  

 

 

 

 

Op zondag 6 november gaat FC Utrecht de strijd aan met FC Groningen om 12:15 uur en bij deze wedstrijd  

in Stadion Galgenwaard kunnen de leden van Beesd tegen een sterk gereduceerd tarief aanwezig zijn.  

 

Het bestellen van de kaarten is eenvoudig en snel en kan via:  

https://ticketing.fcutrecht.nl/initiative/Beesd 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://ticketing.fcutrecht.nl/initiative/Beesd?fbclid=IwAR3RZsrsTvcC0Tc1L5ByGDV_FyLvH_moWMMbQi0P6f5HvlgJI-zAtMJzNB4
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Vrijdag 23 september 2022  

WELKOM bij  

SJO Linge Jeugd !!   
 

Bij de ingang van sportpark Molenzicht 

werden borden geplaats met de tekst  

‘Welkom bij SJO Linge Jeugd’ zodat  

het voor bezoekers duidelijk is dat de  

jeugd van RVV Rhelico en VVBeesd  

een samenwerkingsverband zijn  

aangegaan dit seizoen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



100 
 

Maandag 26 september 2022  

SVS’65 in competitie meteen op schot tegen Beesd 

SPIJK • In Spijk boog SVS’65 uiteindelijk een 0-1 achterstand om in een 1-5 overwinning. SVS’65 had in eerste 

instantie moeite met Beesd, dat op een 0-1 voorsprong kwam door een doelpunt van Jarno van de Water.  

Maar uiteindelijk won de thuisclub eenvoudig van Beesd door een hattrick van Toufik el Amghar en doelpunten 

van Felix Otte en Sam Muilenburg. De eerste minuten van de wedstrijd werd Beesd overdonderd door SVS’65. 

Binnen vijf minuten kreeg de thuisclub twee dotten van kansen, maar El Amghar en Muilenburg schoten naast. 

Toen de storm was over geraasd kroop Beesd wat uit zijn schulp. In de 15e minuut kwam Beesd op voorsprong 

door wie anders dan Jarno van de Water. Hij scoorde na een mooie combinatie met Kevin Spronk 0-1. 

 

Domper 

Voor SVS’65 was dit een domper. De ploeg was hiervan even van slag en het leek een moeilijke middag te 

worden voor de ploeg uit Spijk. Maar na een kwartier hervatte SVS’65 zich. Robin IJselstijn en Fitim Meha 

misten de kansen op de gelijkmaker Uiteindelijk scoorde verdediger Felix Otte. Uit een corner glipte de bal  

uit de handen van keeper Stan Schaap en belandde voor de voeten van Otte die resoluut de 1-1 binnen schoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf minuten later moest na een onstuimige overtreding van Jerzy Timmermans Nick van Gameren van het veld 

worden gedragen. Timmermans mocht van geluk spreken dat hij werd bestraft met een gele kaart. 

SVS’65 kwam voor rust nog op een 1-3 voorsprong door doelpunten van Toufik el Amghar. Eerst zeilde een 

corner via hem n het doel en in de 45e minuut maakte hij zijn tweede. 

 

Visitekaartje 

In de tweede helft ging El Amghar vrolijk verder met scoren en maakte in de 53e minuut zijn hattrick vol. 

Hierna moest hij worden vervangen door ‘good-old’ Johnny Wijnbelt. De routinier had het goed naar zijn zin. 

Met lepe ballen bestookte hij zijn medespelers. Zelf was hij dicht bij een doelpunt. In de rebound werd een 

inzet van Wijnbelt gekeerd nadat de ijverige Fitim Meha tegen de paal had geschoten. 

Uiteindelijk maakte Sam Muilenberg 1-5. Met deze overwinning geeft SVS’65 zijn visitekaartje af. SVS’65 

trainer Menno Beusekamp is opgelucht. “Het was wachten op dat we eindelijk eens gingen scoren. In de 

voorbereiding was ons veldspel goed maar we hadden telkens pech met de afwerking. De eerste vijf minuten 

hadden we er al twee moeten maken. Wanneer dat niet gebeurt dan krijgen we het moeilijk. Op dat moment 

hadden we geen afspeelmogelijkheden op het middenveld. Na een half uur herstelde dat zicht en gingen we 

weer domineren.”   
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Maandag 26 september 2022  

VALSE START VOOR BEESD 1 IN SEIZOENSOPENING 

Na weken voorbereiding stond vandaag eindelijk de seizoensouverture op het programma voor v.v. Beesd.  

Er werd afgereisd naar Spijk voor een van de vele West Betuwse derby’s die de 4e klasse E rijk is. Eerder in de 

voorbereiding hadden beide ploegen al tegen elkaar geoefend (2-1 winst voor SVS’65), maar het is natuurlijk 

anders als het om het echt gaat. 

Onder herfstige omstandigheden wordt er om  

15.00u afgetrapt en het is SVS’65 dat in de eerste  

vijf minuten de toon zet. Gelukkig staat het vizier  

nog niet op scherp bij de gastheren en gaan er  

twee goede kansen verloren. Bekomen van de  

furieuze start komt Beesd langzaam beter in de  

wedstrijd, maar dit leidt niet gelijk tot kansen.  

De eerste echte kans is wel gelijk raak. Na bal- 

Verlies in de opbouw bij Spijk combineert Beesd  

vlot over verschillende schijven en komt de bal  

uiteindelijk vrij voor de voeten van Jarno van de  

Water en deze rondt koeltjes af. Hierna heeft  

Beesd het betere van het spel en is het jammer dat een voorzet van Nick van der Burg na een goede 

individuele actie net te scherp is. SVS’65 zit op dat moment in een mindere fase, maar wordt door Beesd zelf 

terug in de wedstrijd geholpen. Na een hoekschop rond de 30e minuut lijkt keeper Stan Schaap gemakkelijk de 

bal uit de lucht te plukken, maar glipt deze helaas uit zijn handen. Felix Otte is er als eerste bij om SVS’65 op 

gelijke hoogte te brengen. Enkele minuten later misschien wel het bepalende moment van de middag. Na een 

uitbraak van Beesd over links besluit Jerzy Timmermans een grove charge in te zetten op Nick van Gameren. 

Met een serieuze enkelblessure kan hij niet verder en wordt hij vervangen door Bram Wakker. De rechtsback 

van Spijk mag niet klagen dat hij slechts met geel wordt bestraft. Beesd lijkt aangeslagen door deze actie en 

door de noodgedwongen wissel en tactische omzettingen is de ploeg van Ben Frehe het in de laatste tien 

minuten voor de rust helemaal kwijt. Uit weer een hoekschop weet Toufik el Almghar de bal via de binnenkant 

van de paal binnen te werken en na een slordigheid in de opbouw van Beesd is het dezelfde speler die van 

rand 16 de bal zuiver in de rechterbenedenhoek schiet. Zo gaan beide ploegen rusten met een 3-1 stand. 

 

Na de rust blijft het spelbeeld onveranderd. Het is SVS’65 dat het tempo bepaalt en de meeste kansen 

creëert. Al snel kan Beesd alle aspiraties voor een resultaat in de ijskast zetten, want na matig uitverdedigen 

komt de bal eens te meer vrij voor de voeten van El Amghar en ook deze keer faalt hij niet vanaf rand 16 en 

zet zijn ploeg in een zetel met een hattrick en een 4-1 voorsprong. Duidelijk is dat beide ploegen het vanaf dit 

moment grotendeels wel geloven. SVS’65 probeert de score uit te breiden waar Beesd met de moed der 

wanhoop op zoek gaat naar een doelpunt om de marge te verkleinen. Hier slaagt Beesd echter maar matig in 

en de grootste kansen zijn dan ook voor Spijk, maar keeper Stan Schaap houdt de schade voor Beesd beperkt 

met enkele goede reddingen. De grootste kans voor Beesd is voor Kevin Spronk na slecht uitverdedigen van 

SVS’65, maar in twee instanties lukt het hem niet deze te verzilveren. Het slotakkoord is voor Spijk. Na een 

mooie opening op rechtsvoor is het Sam Muilenburg die na een individuele actie de bal koeltjes afrondt. De 

scheidsrechter heeft na stipt 90 minuten genoeg gezien van het voetbal en waarschijnlijk vooral de regen, 

want blessuretijd komt er niet bij. 

 

Zo begint Beesd met een grote nederlaag en gezien het spelbeeld en de 

kansenverhouding is dat resultaat niet meer dan terecht. Bij vlagen speelde 

Beesd in het eerste halfuur nog wel goed, maar na de 1-1 was het enkel 

SVS’65 dat het spel bepaalde. Lang heeft Beesd niet om te treuren, 

aangezien aankomende zaterdag de derby tegen Rhelico al op het 

programma staat. Vorig seizoen won Beesd thuis met 4-1, maar in de 

laatste ontmoeting op Sportpark Boutenstein ging men met dezelfde cijfers 

pijnlijk onderuit. Aftrap is om 14.30 uur op Sportpark Molenzicht. 
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Maandag 26 september 2022  

Beesd 2 verliest op regenachtige middag in Waardenburg  

”Hoofdcoach Kroeze is weer een jaartje ouder geworden 

na een spannende middag in Waardenburg” 

 

Zaterdag 24 september stond de eerste competitiewedstrijd 

tegen WNC 2 op de agenda. Onder leiding van Rik van  

Zandwijk als nieuwe aanvoerder door afwezigheid van  

Igor Bassa moesten de mannen het vandaag doen.  

Echter begon de dag niet zo lekker voor Rik nadat hij  

‘vergeten’ was en er zonder hem weggereden werd. 

 

De wedstrijd begon wat rommelig na een mispeer met de  

mindere linker van Japie wat eindigde in een slechte terug- 

speelbal die Hidde maar net uit het doel koppen.  

Echter kon Beesd na 20 minuten wel met 0-1 voorkomen.  

Na een strakke lage bal met een vervelende stuit verschalkte 

Jens op het natte glibberige veld de keeper van WNC.  

Na een hoop kansen en vrije trappen voor WNC kreeg Beesd  

zelf vlak voor rust zijn tweede kans maar verzuimde het een  

3 tegen 2 situatie uit te spelen. Al met al konden de mannen  

onder leiding van Carl met een 0-1 opgelucht ademhalen bij  

het rust signaal.  

 

 

 

 

 

In de tweede helft moest Beesd toch uit 

een ander vaatje tappen. Elke vallende 

zwaan was in de tweede helft goed voor 

een vrije trap, wat het voetbal niet 

aantrekkelijker maakte.  

 

Na rust werd dan ook al snel de 1-1 

gescoord en tien minuten daarna de 2-1. 

Echter werd hier wel voor gevlagd maar 

verzuimde de scheids te luisteren 

hiernaar.  

 

Na nog een aantal kansen over en weer 

werd het uiteindelijk niks meer dan een 

2-1 nederlaag en bleven de punten in 

Waardenburg. 
 

Volgende week hoopt Beesd 2 zich te 

revancheren tegen de mannen van LRC 3 

en moeten de eerste punten toch nog 

even uitblijven. Gegarandeerd een leuk 

voorprogramma voor de wedstrijd Beesd-

Rhelico.   
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Maandag 26 september 2022  

AANKONDIGING: 

Aanstaande zaterdag 1 oktober is het zover! 

De derby Beesd - Rhelico.  
Het belooft weer een spannende wedstrijd te worden met uiteraard een gezellige  

derde helft   Aftrap is om 14.30 op Sportpark Molenzicht!  
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Dinsdag 27 september 2022 

 

 

24 SEPTEMBER : VVBeesd en SJO Linge Jeugd 

Afgelopen weekend begon voor meerdere teams bij v.v. Beesd en de SJO Linge Jeugd de competitie.  

Onder regenachtige omstandigheden werden er wisselende resultaten geboekt. Een overzicht van de 

resultaten afgelopen weekend: 

 

Beesd 1 

Beesd 1 begon de competitie in de 4e klasse E met een uitwedstrijd bij 

SVS’65 in Spijk. Hoewel het elftal van Ben Frehe goed begon en de leiding 

pakte binnen het kwartier na een mooie aanval liep men hierna grotendeels 

achter de feiten aan en leed Beesd 1 een grote nederlaag: 5-1. 

Wedstrijdverslag: https://vvbeesd.nl/valse-start-voor-beesd-in-

seizoensopening/ 

 

Beesd 2 

Beesd 2 is dit seizoen ingedeeld in de tweede klasse, een zware competitie 

waar de ploeg van Carl Kroeze elke week op de proef gesteld zal worden. 

De eerste wedstrijd was in de buurt tegen WNC 2. Ook Beesd 2 pakte een vroege voorsprong door een doelpunt 

van Jens Kroeze. Hoewel Beesd 2 kansen kreeg om de marge te vergoten, was het WNC 2 dat al snel na rust 

gelijkmaakte. Uiteindelijk pakten de Waardenburgers de volle buit door een discutabele 2-1. 

Wedstrijdverslag: https://vvbeesd.nl/beesd-2-verliest-op-een-regenachtige-middag-in-waardenburg-met-2-1/ 

 

Beesd 4 

Na een kampioenschap in het eerste jaar, toen nog als enige zaterdagteam, is het team van toen nog steeds 

grotendeels intact met enkele nieuwe aanwinsten. Voor het elftal van coach Mark Tuller stond er gelijk een 

derby tegen G.V.V. op het programma. Om half 3 werd op Sportpark Molenzicht afgetrapt en al gauw werd 

duidelijk dat Beesd 4 over een beter team beschikte. Uiteindelijk mondde dit uit in een verdiende 2-0 

overwinning door doelpunten van Nick Kruissen en Jeffrey Hanegraaf. 

N.B. Beesd 3, Beesd Zondag 2 en Beesd VR1 waren afgelopen weekend vrij. 

 

SJO Linge Jeugd 

Bij de jeugd kwamen acht teams in actie afgelopen weekend: 

Het vlaggenschip van de jeugd de J-O19 won thuis ruim met 4-1 van hun leeftijdsgenoten uit Vuren 

De JO17-1 pakten een punt in een spannende wedstrijd tegen RKTVC (3-3) 

JO16-2 gingen met 3-2 nipt onderuit tegen G.V.V. 

De grootste overwinning werd geboekt door de JO15-1. Tegen Sleeuwijk werd het maar liefst 18-0! 

De JO12-1 wonnen knap uit bij Tricht (1-2 winst) 

In een doelpuntenfestijn tegen MVV’58 speelde de SJO Linge jeugd JO12-2 met 5-5 gelijk 

Door de JO11-1 werd er een nipte 2-3 nederlaag geleden tegen Sliedrecht 

Ook de SJO Linge jeugd MO15-1 haalde afgelopen weekend uit. Er werd met dubbele cijfers gewonnen uit bij 

Leerdam Sport’55 (uitslag 0-10) 

Programma volgende week:   https://vvbeesd.nl/programa-senioren/   https://vvbeesd.nl/programma-jeugd/ 

 

Zelf een wedstrijdverslag of een interessant bericht omtrent v.v. Beesd, de SJO Linge jeugd of een eigen elftal 

en wilt u dit delen met de rest van de vereniging?  

 

 

Stuur een bericht naar communicatie@vvbeesd.nl   

 

 

https://vvbeesd.nl/programa-senioren/
mailto:communicatie@vvbeesd.nl
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Donderdag 29 september 2022  

1ste Kinderbingo van het seizoen op vrijdag 7 oktober 2022 

Vrijdag 7 oktober is het weer tijd voor een kinderbingo!  

De eerste van dit seizoen. 

Een boekje kost €5,- en er zijn te gekke prijzen te winnen. 

 

De kantine opent om 18.30 en rond 19.00 zullen de eerste balletjes  

voorgelezen worden. 

We hopen op een grote opkomst, dus kom gezellig met al je 

vriendjes,  

vriendinnetjes, neefjes, nichtjes of andere bingo liefhebbers. 
De Activiteiten Commissie 
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Donderdag 29 september 2022  

Eerste training “Lingekabouters”  

Gisteren 28 september heeft Jan Kroezen de eerste middagtraining gegeven aan onze “Lingekabouters” . 
  
Betreffende “kabouters” hebben nagenoeg allemaal al een paar keer getraind op de woensdagavond.  
De woensdagavond groep werd echter te groot, erg positief natuurlijk maar we zijn ook zuinig op onze 

trainers 😉,  waardoor er besloten is deze te splitsen. 

Jan Kroezen heeft aangegeven deze aanstormende talenten op de woensdagmiddag te willen trainen, 
waarvoor onze dank. 
Mocht u deze talenten een keer aan het werk willen zien…..zij trainen van 15.00 tot 16.00 uur. 

    



107 
 

Donderdag 29 september 2022  

Eerste training “Lingekabouters” (vervolg)  
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Donderdag 29 september 2022  

TOPSCORERSKLASSEMENT V.V. BEESD 

Wie wordt de topschutter van v.v. Beesd in het seizoen 22/23? 

Menig lid zal zich nog wel de IN-IN, het v.v. Beesd clubblad, van weleer herinneren. 

Standaard stond op de laatste pagina een overzicht van de doelpuntenmakers van de  

verschillende seniorenteams. Aan het einde van het seizoen prijkte vaak één speler  

pontificaal bovenaan: Edwin van Ewijk.  

 

Tegenwoordig pikt Edwin nog steeds regelmatig een doelpuntje mee bij Zondag 2,  

dus het kan zomaar dat hij zich ook dit jaar gaat mengen om de topscorerstitel. 

 

Iedere week zal de tussenstand opgemaakt worden en aan het einde van het seizoen wordt de  

Beesdse topscorersbokaal uitgereikt aan de nummer 1 van het klassement. 

 

Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden gespeeld, maar doelpunten bleken schaars.  

De vier doelpunten werden gemaakt door evenzoveel spelers. 

Aankomend weekend komen alle seniorenteams in actie, dus het klassement kan er volgende week  

zomaar heel anders uitzien.  
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Vrijdag 29 september 2022  

TRANSFERS? 

Beesd 2 is buiten de transfer periode alsnog actief op de markt en kaapt mogelijk een aantal spelers van  
Beesd 1 weg. De 2e klasse lijkt voor een aantal spelers toch interessanter... 
Bram Wakker Daan Pellicaan Guus van der Leije Bart van Lith 

      

https://www.facebook.com/bram.wakker.1?__cft__%5b0%5d=AZUot4qwHwWEXyBwAZSnaQ_Zf6-IN_56F4ATE4pg8DkEg8IgI5vqoy5Tu79SCml9hzYY0SJH8OVp7pycMwf3j98vh4zx5C3Okfq8OcveeOs8yRmywWQ4IuWhtKDGZV3259s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guus.vanderleije?__cft__%5b0%5d=AZUot4qwHwWEXyBwAZSnaQ_Zf6-IN_56F4ATE4pg8DkEg8IgI5vqoy5Tu79SCml9hzYY0SJH8OVp7pycMwf3j98vh4zx5C3Okfq8OcveeOs8yRmywWQ4IuWhtKDGZV3259s&__tn__=-%5dK-R
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Zaterdag 1 oktober 2022  

Klusmorgen 

Op zaterdag 1 oktober werd er weer stevig geklust door maar liefst 14 vrijwilligers op Sportpark Molenzicht. 

Op deze 4de klusmorgen in 2022 was er een speciaal welkom aan Anouk van Galen en Antoon van de Water  

die beiden voor de eerste keer als klusser aanwezig waren en ook welkom aan Patrick Verwolf die er deze  

keer weer bij was na een korte onderbreking. 

 

Een greep uit de vele klussen die werden gedaan: Er werd gesnoeid, hout versnipperd, geschilderd in de 

nieuwe kleedkamers, nieuwe netten opgehangen, zwerfvuil geruimd , graskanten gemaaid en nog veel meer. 

 

Een speciale dank aan Peter Liefhebber voor het schoonmaken van de nieuwe kleedunits. 

Het Sportpark lag er voorafgaande aan dé derby Beesd – Rhelico weer netjes bij. 

 

In de koffiepauze smaakten de saucijzenbroodjes als vanouds en werden gesponsord door Kroeze Hoveniers. 

 

Dank jullie wel vrijwilligers, 

Namens VVBeesd 
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Zaterdag 1 oktober 2022  

Dé (laatste ?) derby in Beesd:  

 

 

 

 

 

Beesd en Rhelico, de clubs die gaan fuseren,  

kunnen leven met 1-1 gelijkspel. 
 

De Lingederby tussen Beesd en 

Rhelico is in een 1-1 gelijkspel 

geëindigd. Beesd kwam in de 

eerste helft op een 1-0 

voorsprong door Jens Kroeze.  

 

Na rust maakte Ferry van Asch 

gelijk namens de gasten uit 

Rumpt. 

 

 

 

 

 

 

De trainer van Beesd Ben Frehe kon wel leven met het resultaat. “Een terechte uitslag wat kansen betreft. 

Maar ik vond dat wij het betere van het spel hadden en meer hadden verdiend.” 

Daar was Rhelico’s trainer Adrie van Stein het niet helemaal mee eens. “Beesd was in de eerste helft beter en 

heeft ons in het leven gehouden, maar na rust kwamen wij goed terug.” 
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‘ 

Sterke start 

Beesd kwam goed uit de startblokken.  

Na vijf minuten zette Jens Kroeze uit een corner  

Beesd op voorsprong. Nadat Kevin Spronk tegen  

de keeper kopte was Kroeze attent in de rebound  

en schoot de bal binnen. 

 

Hierna had Beesd nog een aantal grote kansen om  

de voorsprong te verdubbelen, maar het bleef 1-0.  

Net voor rust leek Rhelico langszij te komen, maar  

het doelpunt van de gasten werd afgekeurd door  

de goed leidende jonge scheidsrechter Dave Steenis  

vanwege een overtreding op de keeper. 

 

Tien minuten na rust kwam Rhelico op gelijke hoogte  

door een doelpunt van de snelle Ferry van Asch.  

Hierna waren er kansen over en weer. Zo kreeg de  

jonge Bico van Mook namens Beesd nog een  

mogelijkheid.  

 

 

En aan de andere kant was Sander Noom dicht bij  

een doelpunt toen hij in blessuretijd een vrije trap tegen de lat schoot. 
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Zaterdag 1 oktober 2022  

Nu nog vijanden, straks vrienden?  

De fusie tussen Beesd en Rhelico is een kwestie van tijd. 
 

Is de laatste editie van Beesd-Rhelico zaterdagmiddag gespeeld? Nog niemand die het weet. Maar na het 1-1 

gelijkspel lijkt de fusie van de vierdeklassers een kwestie van tijd. 

De Lingederby was beladen als altijd. Dagen, zo niet weken, werd er al gesproken over de clash tussen Beesd 

en Rhelico. De strijd tussen de dorpen Beesd en Rumpt leefde enorm. 

Maar iedereen wist ook: het zou weleens de laatste editie op sportpark Molenzicht kunnen zijn. De clubs zijn 

al jaren in gesprek over een fusie. En de samenwerking lijkt dichterbij dan ooit. Leden van Beesd en Rhelico 

hebben al ingestemd met de beoogde fusie.  

 

 

 

 

 

 

Jeugd al samen 

Sterker nog: de jeugdafdelingen van beide verenigingen voetballen sinds dit seizoen al samen.  

Onder de naam SJO Lingejeugd komen in totaal vijftien teams - van de Onder 8 tot en met Onder 19 - uit in 

competitieverband. De trainingen en wedstrijden worden afgewerkt in Beesd. 

,,Dat is al een groot succes”, stelt Max Kroeze, voorzitter van Beesd. Er ligt ook een intentieverklaring om met 

de senioren binnen drie jaar samen te gaan. ,,Maar ik ga niet roepen dat we volgend seizoen al zijn 

gefuseerd”, zegt Max Kroeze. ,,Het is een wens, maar de plannen moeten eerst helemaal geconcretiseerd. 

worden. Dan ben je afhankelijk van verschillende factoren.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beesd viert de openingstreffer van Jens Kroeze. Rhelico-aanvoerder Bas van Rijnsbergen en zijn teamgenoten 

balen. © Raphael Drent 
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Eerdere fusieplannen mislukt 

Ook Rhelico-aanvoerder Bas van Rijnsbergen houdt vooralsnog een slag om de arm. ,,Zeven jaar geleden waren 

we ook al zover, maar toen ging de fusie niet door”, herinnert Van Rijnsbergen zich. 

Hij voetbalt al sinds het seizoen 2014-2015 in de hoofdmacht van de club uit Rumpt. ,,Ook nu zijn de 

meningen verdeeld. Wat ik zelf zou willen? Mij maakt het niet zoveel uit, maar ik denk dat je een heel mooie 

vereniging zou krijgen. Voor de jeugd en de toekomst van het voetbal hier is het goed om samen te gaan.” 

 

 

 

Ego’s 

Daar is zijn teamgenoot Olof Schiltmans, deze zomer weer aangesloten bij de hoofdmacht van Rhelico, het 

mee eens. ,,Zonde dat het enkele jaren geleden, bij de overstap van beide clubs naar het zaterdagvoetbal, 

niet al is gelukt”, vindt de spits. ,,Jammer dat ego’s destijds roet in het eten hebben gegooid. Ik heb het 

gevoel dat er vieze spelletjes zijn gespeeld en de fusie door de oude garde is tegengehouden.” 

 

Voorlopig is er dus nog sprake van - gezonde - rivaliteit  

binnen de lijnen. Dat was zaterdag ook zichtbaar.  

Beesd nam al snel de leiding via Jens Kroeze (1-0), maar  

vlak na de pauze zorgde Ferry van Asch voor de 1-1.  

Dat was uiteindelijk ook de eindstand.  

,,In blessuretijd sprong een vrije trap van Rhelico nog  

via de onderkant van de lat het veld in, dus uiteindelijk  

moet je dan nog blij zijn met een punt”, aldus Beesd-trainer Ben Frehe. ,,Maar ik vond ons beter voetballen, 

qua kansenverhouding was het gelijkwaardig. Het was een mooie wedstrijd met veel publiek. Vooral de jonge 

spelers leken in de openingsfase wat last van de zenuwen te hebben.” 

De gedachte dat de ‘vijanden’ van Beesd over afzienbare tijd teamgenoten en zelfs vrienden kunnen zijn, leek 

bij Rhelico geen rol te spelen. ,,Tijdens zo’n derby telt alleen de zege”, zegt Van Rijnsbergen. ,,Of er al 

vriendschappen zijn tussen bepaalde spelers? We kennen elkaar natuurlijk wel, maar lopen de deur niet plat. 

Anders hadden we waarschijnlijk ook al wel samen gevoetbald, haha. Maar ik zie het wel zitten straks in dat 

fusieteam te spelen.” 
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Maandag 3 oktober 2022  

PUPIL VAN DE WEEK: TESS RIJNBEEK  

Tess was de eerste Pupil van de week tijdens de Lingederby Beesd – Rhelico (1-1). De pupil liep met de spelers 

het veld op en verzorgde de tos. Nadat Tess voor de eerste keer deze middag de keeper van Rhelico passeerde 

kon de wedstrijd beginnen! 
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Maandag 3 oktober 2022  

 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 𝗧𝗢𝗣𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗞𝗔𝗔𝗥𝗧𝗘𝗡 𝗞𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧  
 
Door een hattrick van Japie Verwolf is hij de nieuwe leider van het topscorers klassement! 
Maar liefst 11 keer wisten de senioren van Beesd het net te vinden. 
Ook de eerste kaarten zijn gevallen en de namen op het lijstje waren al voorspeld door sommige bookmakers. 
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Maandag 3 oktober 2022  

LED verlichting op veld 4 

Veld 4 werd voorzien van LED veldverlichting om de capaciteit voor wedstrijden en trainingen uit te breiden. 
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Maandag 3 oktober 2022  

Enkele foto’s uit het album  

‘Wedstrijdfoto 's SJO  Lingejeugd '22/23’ 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VVBeesd&set=a.765691334500705&__cft__%5b0%5d=AZVJkXgkjr2d6_gSkiAso6d5pwXzb7jjDEi1550FUBrumCBktGbyz34fDudL_oB5Rlr9O4zK5XogbbNbXCoFcazG1PyZSfvGPhvBQ8-XH5kjmYyLk3JA9FHyO4wxC596Tuahu9vWNSLMrVSbzPbcCK3UDSHxSJHguCuNCR4bPl61mfySyWsdAWM6U9XnpHlxJUo&__tn__=-R
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Maandag 3 oktober 2022  

Enkele foto’s uit het album  

‘Wedstrijdfoto 's SJO  Lingejeugd '22/23’ 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VVBeesd&set=a.765691334500705&__cft__%5b0%5d=AZVJkXgkjr2d6_gSkiAso6d5pwXzb7jjDEi1550FUBrumCBktGbyz34fDudL_oB5Rlr9O4zK5XogbbNbXCoFcazG1PyZSfvGPhvBQ8-XH5kjmYyLk3JA9FHyO4wxC596Tuahu9vWNSLMrVSbzPbcCK3UDSHxSJHguCuNCR4bPl61mfySyWsdAWM6U9XnpHlxJUo&__tn__=-R
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Maandag 3 oktober 2022  

Enkele foto’s uit het album  

‘Wedstrijdfoto's SJO Lingejeugd '22/23’ 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VVBeesd&set=a.765691334500705&__cft__%5b0%5d=AZVJkXgkjr2d6_gSkiAso6d5pwXzb7jjDEi1550FUBrumCBktGbyz34fDudL_oB5Rlr9O4zK5XogbbNbXCoFcazG1PyZSfvGPhvBQ8-XH5kjmYyLk3JA9FHyO4wxC596Tuahu9vWNSLMrVSbzPbcCK3UDSHxSJHguCuNCR4bPl61mfySyWsdAWM6U9XnpHlxJUo&__tn__=-R
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Maandag 3 oktober 2022  

Enkele foto’s uit het album  

‘Wedstrijdfoto's SJO Lingejeugd '22/23’ 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VVBeesd&set=a.765691334500705&__cft__%5b0%5d=AZVJkXgkjr2d6_gSkiAso6d5pwXzb7jjDEi1550FUBrumCBktGbyz34fDudL_oB5Rlr9O4zK5XogbbNbXCoFcazG1PyZSfvGPhvBQ8-XH5kjmYyLk3JA9FHyO4wxC596Tuahu9vWNSLMrVSbzPbcCK3UDSHxSJHguCuNCR4bPl61mfySyWsdAWM6U9XnpHlxJUo&__tn__=-R
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Maandag 3 oktober 2022  

Enkele foto’s uit het album  

‘Wedstrijdfoto's S JO Lingejeugd '22/23’ 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VVBeesd&set=a.765691334500705&__cft__%5b0%5d=AZVJkXgkjr2d6_gSkiAso6d5pwXzb7jjDEi1550FUBrumCBktGbyz34fDudL_oB5Rlr9O4zK5XogbbNbXCoFcazG1PyZSfvGPhvBQ8-XH5kjmYyLk3JA9FHyO4wxC596Tuahu9vWNSLMrVSbzPbcCK3UDSHxSJHguCuNCR4bPl61mfySyWsdAWM6U9XnpHlxJUo&__tn__=-R
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Maandag 3 oktober 2022  

Enkele foto’s uit het album  

‘Wedstrijdfoto's SJO Lingejeugd '22/23’ 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VVBeesd&set=a.765691334500705&__cft__%5b0%5d=AZVJkXgkjr2d6_gSkiAso6d5pwXzb7jjDEi1550FUBrumCBktGbyz34fDudL_oB5Rlr9O4zK5XogbbNbXCoFcazG1PyZSfvGPhvBQ8-XH5kjmYyLk3JA9FHyO4wxC596Tuahu9vWNSLMrVSbzPbcCK3UDSHxSJHguCuNCR4bPl61mfySyWsdAWM6U9XnpHlxJUo&__tn__=-R
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Maandag 3 oktober 2022  

‘’Het grote tweede’’ 

"Bram, Guus en Bart mogen mee proeven van het aantrekkelijke voetbal van het grote tweede" 

 

Op zaterdag 1 oktober stond er een belangrijke wedstrijd op het spel voor de mannen van coach Carl Kroeze. 

Niet alleen wilde Beesd zich revancheren tegen de Leerdammers, maar ook wilde Beesd de eerste punten in de 

tas stoppen. Voor Carl begon de wedstrijd al vervelend kersverse aanvoerder Koen Vissenberg moest vlak voor 

de wedstrijd afgestaan worden aan het grote vierde van Beesd. Dit resulteerde meteen in een hoop gepuzzel 

aan de opstelling.  

 

Beesd begon de wedstrijd met de wil om te winnen. Het door LRC genoemde kelderklasse voetbal van Beesd 

had zeker aan het begin van de wedstrijd de overhand. Beesd kreeg een aantal goede kansen aan de hand van 

Bart en Jesse die helaas niet afgerond konden worden. Na 20 minuten kreeg Beesd nog een kans Jesse 

probeerde Bram Kroeze diep te steken en legde de bal op rondje zestien. De keeper van de Leerdammers leek 

deze te pakken, maar liet deze bal los waardoor Bram Kroeze hem simpel af kon pakken en de 1-0 kon 

intikken.  

 

Vlak voor rust kreeg Beesd via Bram en Jesse nog 

een dubbele kans, maar die werden goed gekeerd 

door de keeper van LRC.  

 

De eerste helft eindigde wat dubieus. Bram 

Kroeze kreeg rood, een LRC'er geel, maar deze 

werd toch omgedraaid naar rood. Dit zorgde voor 

een tien tegen tien situatie voor de rest van de 

wedstrijd. 

 

Beesd 2 was het na de rust aardig kwijt. Het 

eigen spel kon niet meer gespeeld worden en 

Beesd kreeg meteen een aantal kansen te 

voorduren. Na 55 minuten spelen wordt de bal 

helaas verkeerd weggewerkt binnen de 16 

waardoor LRC simpel 1-1 kon maken.  

 

Kort daarna volgt er een handsbal na een corner 

wat resulteert in een penalty en een 1-2 

tussenstand. Guus kreeg 2 keer de kans om de 

gelijkmaker op zijn schoenen te hebben. Echter 

werd de vrije trap goed gepakt en werd er kort 

voor doel gemist. De wedstrijd eindigde door een 

schot van afstand in een 1-3 eindstand. 

 

 

Na de wedstrijd waren er nog enkele interviews. Zo kwamen Mels en Guus met de volgende woorden: 

Mels: "Ik heb 20 minuten linksback gespeeld. Ik begrijp de keuze van Carl dat ik van spits naar linksback ben 

geplaatst door de domme rode kaart van Bram Kroeze. Ondanks dit zie ik voor Carl toch een mooi seizoen erin 

en ik hoop dat Carl zijn dochter nog weet te strikken als waterdrager/masseur". 

 

Guus: "1e helft goed, 2e helft kwam de brakheid tevoorschijn. Volgende week 3 punten in t tassie! En oh ja 

leuke dochter heeft die trainer, verder onbekend bij mij, maar zag dat de functie waterdrager/verzorger nog 

open was".  

 

Zaterdag 8 oktober zal Nivo Sparta op Beesd staan te wachten. Net zoals Beesd wachten zij ook nog op de 

eerste punten en zal zit een spannende wedstrijd worden om 13:30 op sportpark Molenzicht. 
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Dinsdag 4 oktober 2022  

Beesd en Rhelico houden elkaar in evenwicht in derby 

Na de smadelijke nederlaag een week eerder tegen SVS’65 bood deze zaterdag de ideale gelegenheid voor 

Beesd op eerherstel. Tegenstander was op een zonnig en drukbezocht Molenzicht Rhelico voor de immer 

beladen derby. Voor Rhelico de eerste competitiewedstrijd en zo vroeg in het seizoen zijn tegenstanders  

altijd lastig in te schatten. 

 

Nadat de pupil van de week Tess van Rijnbeek het goede 

voorbeeld heeft gegeven door te scoren, is het de beurt 

aan Beesd om hier een vervolg aan te geven. 

 

Als er afgetrapt wordt om half 3 op het kunstgras, het 

hoofdveld was namelijk afgekeurd, lijkt deze boodschap 

aangekomen.  
 

       Beesd begint sterk aan de wedstrijd en drukt Rhelico  
gelijk met de rug tegen de muur. Binnen vijf minuten is 
het Nick van der Burg die Beesd bijna op voorsprong zet, 
maar keeper Damien Donker kan de bal nog net tegen de 
paal aantikken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Welkom op Sportpark Molenzicht 
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Niet veel later is het alsnog raak voor Beesd. Na een goede corner van Nick van der Burg torent linksback 
Jorn van der Broek boven alles en iedereen uit, maar op de lijn kan Rhelico nog redding brengen.  
Gelukkig voor Beesd is Jens Kroeze alert en prikt hij in de nastoot van dichtbij raak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jens Kroeze zet Beesd op 1-0 voorsprong.    
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Een verdiende voorsprong en dit smaakt voor Beesd naar meer. Hoewel Beesd in balbezit bij vlagen nog 

onrustig is en de passes niet altijd even zuiver zijn, heeft de ploeg van Ben Frehe verreweg het beste van het 

spel. Helaas ontbreekt het in de eindfase te vaak aan de goede pass of keuze, waardoor grote mogelijkheden 

beperkt blijven. Uit weer een corner krijgt Beesd de grootste kans om de voorsprong uit te breiden, maar drie 

schoten achter elkaar worden even zo vaak met kunst- en vliegwerk uit het doel van Rhelico gehouden. Vlak 

voor rust lijken de gasten uit het niets alsnog op gelijke hoogte te komen. Na een voorzet vanaf rechts komt 

keeper Stan Schaap vol overtuiging uit, maar door een blok van Olof Schiltmans kan hij de bal niet klemmen. 

De afvallende bal is voor Sander Noom en die schuift de bal gemakkelijk in het open doel. Gelukkig voor Beesd 

constateert de zeer goed leidende scheidsrechter Steenis een overtreding, waardoor Beesd de rust in kan met 

een meer dan verdiende voorsprong. 

 

 
Laatste man Lucas de Bruin in actie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Aanvoerder Kevin Kruissen  
stuurt rechtsbuiten Jens Kroeze 
diep weg 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goede ingreep van 
Stefan van den Bosch 
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Na de rust is er de hoop dat Beesd op dezelfde voet verder gaat en daarmee Rhelico niet terug laat komen, 

maar niks is minder waar. Van het frivole en onbevangen voetbal uit de eerste helft is, zeker in het eerste 

kwartier na de rust, weinig meer te zien. Het is Rhelico dat nu de bovenliggende partij is. Waar de gasten in 

de eerste helft nog vaak probeerden rustig op te bouwen, wordt in de tweede helft gekozen voor meer 

opportunistisch voetbal en dit sorteert effect. Beesd komt minder in balbezit en bovendien maakt Rhelico het 

beste gebruik van de steeds groter wordende ruimtes op het veld. Het is dan ook de Rumptse ploeg die uit zo 

een lange haal naar voren de gelijkmaker noteert. De afronding van Ferry van Asch, een stiftje uit een 

moeilijk hoek over keeper Stan Schaap, is bijzonder fraai. De gekozen tactiek van Rhelico en het onvermogen 

van Beesd om daar voetballend iets tegenover te zetten, eist zijn tol op het niveau en de vermoeidheid bij 

beide ploegen versterkt dat nog eens. Beesd krijgt als eerste nog enkele kansen om weer op voorsprong te 

komen. Nick van der Burg heeft een mooi afstandsschot in huis, maar deze tikt Damien Donker goed over de 

lat. Even later laat de keeper een ogenschijnlijk makkelijke bal los in zijn eigen vijf meter, maar Kevin Spronk 

weet hier helaas niet van te profiteren en schiet tegen de keeper aan. 

 

In het laatste kwartier brengt Ben Frehe de pas 16-jarige Biko van Mook in het veld. Het talent laat zien geen 

last te hebben van koudwatervrees, want gaat bij de eerste beste bal bijna alleen op de goal van Rhelico af, 

maar hij kan nog net gestuit worden. In de ultieme slotfase is het nog bijna Rhelico dat de overwinning pakt. 

Sander Noom neemt een vrije trap vanaf 25 meter vol op de pantoffel, maar tot opluchting van alles en 

iedereen bij Beesd spat deze op de onderkant van de lat uiteen zonder daarbij de doellijn volledig te 

passeren. 

 

Zo eindigt de derby onbeslist. Beesd zal gehoopt hebben op meer, zeker na een sterke eerste helft, maar op 

basis van tweede helft had een overwinning niet helemaal verdiend geweest en dus kunnen beide ploegen 

leven met een puntje. Het kwam de sfeer in de derde helft in ieder geval ten goede, want het bleef nog lang 

onrustig en gezellig op Sportpark Molenzicht. Beesd kan rustig toewerken naar de volgende wedstrijd tegen 

Groot-Ammers. Door het oneven aantal teams in de 4e klasse E is het aankomende zaterdag vrij.  

 

Pas op 15 augustus reist men af naar Groot-Ammers voor een uitwedstrijd tegen de gelijknamige club. 

Waarschijnlijk een sterke tegenstander daar de club vorig jaar gedegradeerd is uit de derde klasse en zo snel 

mogelijk weer terug wil naar dat niveau. 
 

Enkele foto’s van de wedstrijd, waarvoor grote dank Jochem van der Blom! 

Joery Pippel op avontuur. 
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Keeper Stan Schaap voorkomt dat Rhelico gevaarlijk kan worden (foto’s Jochem van der Blom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nick van der Burg in duel met Rhelico-aanvoerder Bas van Rijnsbergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De pas zestienjarige Biko van Mook liet gelijk zijn kwaliteiten zien 
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Een van de vele duels, met op de achtergrond de bank van Beesd (foto’s Jochem van der Blom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keeper Stan Schaap gehinderd (doelpunt afgekeurd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biko van Mook houdt de bal in het spel 
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Woensdag 5 oktober 2022  

Activiteiten in oktober bij VVBEESD / SJO LINGEJEUGD 
 
In de maand oktober zijn er weer verschillende activiteiten  
bij v.v. Beesd /  SJO Lingejeugd. 
 
Op vrijdag 7 oktober is de eerste kinderbingo van het seizoen. 
 
Om 18.30 gaat de kantine open en om 19.00 zal er gestart worden. 
 
Er zijn leuke prijzen te winnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 21 oktober wordt er voor de 2de geklaverjast bij v.v. Beesd. 
 
Vorige keer niet geweest?  
 
Geen enkel probleem, de competitie is nog lang. 
 
Om 19.30 gaat de kantine open en om 20.00 worden de  
eerste kaarten geschud. 
 
Wij hopen jullie op een van deze activiteiten te ontmoeten. 
 
Sportieve groet van de Activiteiten Commissie 
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Donderdag 6 oktober 2022  

WEEKENDOVERZICHT 1 EN 2 OKTOBER 
 
Na een competitie-opening met wisselende resultaten konden de verschillende teams van v.v. Beesd en  
de SJO Linge jeugd vandaag weer vol aan de bak. Op het programma stond o.a. de enige echte derby op  
het programma. Waar de jeugd samenspeelt dit seizoen kruisten Beesd en Rhelico op zaterdag de degens  
met elkaar. Verder speelde Beesd zondag 2 de eerste competitiewedstrijd en hierin haalde het team van  
Rens Bronk gelijk fors uit met als absoluut hoogtepunt een hattrick van verdediger/pinchhitter Michaël  
“Japie” Verwolf. 
 
Een overzicht van de wedstrijden afgelopen weekend: 
 

Beesd 1 
 
Na de forse nederlaag een week eerder tegen SVS’65 (5-1) bood de derby tegen Rhelico de ideale mogelijkheid 
voor eerherstel. Na een sterke eerste helft gaat Beesd met een verdiende voorsprong de rust in na een 
doelpunt van Jens Kroeze, maar had de marge groter moeten zijn. In de tweede helft zijn de ploegen meer 
aan elkaar gewaagd en komt Rhelico op gelijke hoogte. Ondanks enkele kansen aan beide kanten wordt er niet 
meer gescoord en worden de punten gedeeld. Pupil van de week was Tess Rijnbeek. 
 

Beesd 2 
 
De ploeg van Carl Kroeze trad aan met enkele nieuwe talenten (Bram Wakker, Guus van der Leije en Bart van 
Lith) en begon goed aan de wedstrijd tegen LRC 3. Het is Bram Kroeze (niet de zoon van) die Beesd 2 op 
voorsprong zet, maar het is ook Bram Kroeze die vlak rust kan inrukken met een rode kaart, evenals een speler 
van LRC 3. Met deze 10 tegen 10 situatie gaat LRC het beste om in de tweede helft en pakt dan ook de leiding. 
Hierna krijgt Guus kansen op de gelijkmaker, maar mist enkele goede kansen. In de slotfase maakt LRC 1-3. 
 

 
Beesd 4 
 
Na winst in de eerste wedstrijd wordt al 
langzaam gesproken over het kampioenschap. 
 
Vandaag stond er een lastige klus te wachten voor 
het team van Mark Tuller, aangezien topschutter 
Mathé Nab aan het scouten was naar nieuw talent 
op Mallorca en dus afwezig was vandaag.  
 
Ook zonder Mathé werd de tegenstander van 
vandaag, MEC’07 3, moeiteloos aan de kant 
gezet.  
 
Een dubbelslag van Jordan Meegdes en een 
doelpunt van Leon Wibbeke waren genoeg voor 
de 3-0 winst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathé Nab keerde onverrichter zaken terug naar 
Beesd, maar keek terug op een succesvol  
scoutingsweekend in Mallorca. Ook keeper van 
Beesd 4 Edwin Tuller was tevreden over het 
(voetballende) talent op Mallorca. 
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WEEKENDOVERZICHT 1 EN 2 OKTOBER 
Beesd zondag 2 
 
Voor Beesd zondag 2 stond afgelopen weekend de 
eerste competitiewedstrijd op het programma.  
 
Van gebrek aan wedstrijdritme was geen enkele sprake.  
Met vlot combinatievoetbal werd BZS 5 van het kastje  
naar de muur gestuurd en was men blij dat de  
scheidsrechter van dienst geen blessuretijd bijtrok  
vandaag.  
 
Na 90 minuten stond er een afgetekende 1-7 op het  
Scorebord. 
 
Met 3 doelpunten leverde Japie Verwolf een grote  
bijdrage aan de overwinning en hij is nu ook de  
topscorer van v.v. Beesd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overwinning tegen BZS met ruime cijfers werd  
goed gevierd door Zondag 2 
 
 
 
 
 
N.B. De wedstrijd van Beesd VR1 kon helaas geen doorgang vinden, omdat het hoofdveld afgekeurd werd en 
Beesd 1 moest uitwijken naar het kunstgras. Aankomende zaterdag komen zij wel in actie. Thuis om half 3 
tegen ASH VR2. 
 
 

SJO Linge Jeugd 
 
Ook bij de jeugd kwamen afgelopen weekend meerdere teams in actie. Een overzicht van de uitslagen: 
 
De JO19-1 won ook hun vierde wedstrijd van het seizoen en zij gaan soeverein aan kop in de competitie met 
een 100% score 
 
De SJO Linge jeugd JO16-1 verloor nipt in een spannende wedstrijd met 4-5 van HSSC’61 
 
In een doelpuntrijke wedstrijd in Beesd tegen de leeftijdsgenoten van Theole trok SJO Linge jeugd JO16-2 aan 
het langste eind, 6-5 winst 
 
Ook SJO Linge jeugd JO15-1 heeft na vier wedstrijden nog een 100% score. Ook GRC’14 werd aan de zegekar 
gebonden (1-3). Eerder werd ook al de oefenwedstrijd tegen Heukelum gewonnen. Lees het verslag van dit 
team op de website (https://vvbeesd.nl/5-uit-5-voor-sjo-lingejeugd-jo15-1/) 
 
De meiden van de MO15-1 verloren thuis met 0-3 van HSSC’61. 
 
JO12-1 en JO12-2 liepen afgelopen weekend beiden ook tegen een nederlaag aan. 
 
Voor de JO11-1 was er afgelopen weekend weer een overwinning te vieren.  
Het team won met 2-4 in Leerdam tegen LRC. 
 

Kinderbingo 

Ook staat er aankomende vrijdag een leuke kinderbingo op het programma in de kantine van v.v. Beesd. De 
kantine is om 18.30 open en de bingo begint om 19.00! 
 

https://vvbeesd.nl/5-uit-5-voor-sjo-lingejeugd-jo15-1/
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Vrijdag 7 oktober 2022 

KINDERBINGO 

 
Wat een geweldige opkomst tijdens de  
eerste Kinder Bingo van het seizoen.  
 

De hoofdprijs is gewonnen door Renzo van Mourik. 

  
De volgende bingo staat gepland op 2 december.  
 
Deze zal helemaal in het teken staan van Sinterklaas.  
 
Zien we jullie daar weer? 
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Zaterdag 8 oktober 2022  

Nivo Sparta 7 - Beesd  4 

 
Vandaag staat de wedstrijd in Zaltbommel op het programma om 15:00 uur.  
Waar de mannen het in Zaltbommel nog altijd zonder punten moeten doen, gaan wij Beesd voor de 3e 
overwinning op rij  
 
Deze 14 mannen gaan het vandaag doen! 
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Zaterdag 8 oktober 2022  

Nieuwe leider in klassement WKC 
 
De WKC is al weer enkele weken onderweg. Mark Boensma werd verrassend van de eerste plaats gestoten door 
Richard Polder, maar de competitie is nog lang. Henk Cunen zorgde voor een heerlijk biefstukje na de match. 
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Maandag 10 oktober 2022  

 
Nieuwe elftalfoto’s senioren  
De elftalfoto’s op de site werden geactualiseerd. Op de volgende pagina’s foto’s van de senioren elftallen en 

daarna van de SJO Linge Jeugd met hun trainers, leiders en spelersnamen. 

Dank aan de commissie Communicatie voor het aanpassen van de site en Jochem van der Blom voor het nemen 

van de elftalfoto’s. 

 

Team: Beesd 1  
Technische staf: Ben Frehe, Ed Tuller, Arjan van den Bosch, Wim van de Werken, Jan-Kees Groot, Cees v Loon. 

Spelers: Lucas de Bruin, Indy Markus, Robbie van der Haar, Jarno van de Water, Kevin Spronk, Jorn van den 

Broek, Joery Pippel, Guus van der Leije, Sven van den Broek, Jens Kroeze, Stefan van den Bosch, Jelle van 

Soelen, Hidde Schooneveld, Kevin Kruissen, Nick van der Burg, Daan Pellicaan, Bram Kroeze, Nick v. Gameren 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Team: Beesd 2  
Technische staf: Carl Kroeze, Ferdy van de Werken en Niels Nieuwenbroek 

Spelers: Bart van Lith, Jeroen van Gameren, Hans Kroeze. Rik van Zandwijk, Mels van den Bosch, Rik Spronk, 

Dyon van Bremen, Koen Vissenberg, Jesse van Lith, Damien den Braber, Frank Vissenberg, Stan Schaap, 

Sven de Goei, Igor Bassa, Vincent Peek, Rick Smits, Bram Wakker, Xem van Dijk, Rik van Mourik. 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s senioren  

Team: Beesd 4  
Technische staf: Mark Tuller 

Spelers: Edwin Tuller, Julian van Bruggen, Danny Hanegraaf, Mark Tuller, Dion Hol, Sander van Keulen, Jeroen 

Beelen, Nick Kruissen, Jeffrey Hanegraaf, Marcel van Schenkhof, Raimond van der Burg, Marc de Keijzer. 

Mathé Nab, Sven van Heeswijk, Jordan Meegdes, Leon Wibbeke, Jeremy van Breemen en Patrick Verwolf 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team: Beesd 2 zondag  
Technische staf: Peter Uyen, Rens Bronk 

Spelers: Bertus Bronk, Dennis van Bremen, Edwin van Ewijk, Gijsbert Spronk, Hans van Panwijk, Hans Bats 

Henk Cunen, Iwan Bender, Johan Bronk, Joost de Bruijn, Jordi van de Water, Jurgen Gordijn, Jurgen Gremie, 

Wessel Bronk, Marco Kroeze, Martijn Kroeze, Michel van Alphen, Niels Jonker, Otto van Verschuer, Pascal 

Middelkoop, Randy den Hartog, Rens Bronk, Ron v. Leerdam, Ronald van Mourik, Sanne Krijnen, Tim Geerlings 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s senioren  

Team: Vrouwen 1  
Technische staf: Ellis de Vries, Jeroen van Stappershoef en Coos van Lith, Speelsters: Fleur van Kilsdonk, Ellis 

de Vries, Sam Grieser, Lotte van den Broek, Melanie van Stappershoef, Carlijn Grieser, Mandy de Ruiter, 

Madelon Verschoor. Tessie van Lith, Emma van de Hoef, Mirjam Blijleven, Lynn Houterman, Renske van 

Soelen, Noa Jansen, Femke van de Heuvel, Anouk van Eggelen, Fleur van Breemen, Sam Kroeze, Fleur Bolenius 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Team: Beesd WKC Heren  
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s senioren  

Onderstaande foto’s werden niet vernieuwd, maar staan ook bij de senioren op de site: 

 

Team: Beesd WKC Dames  

Technische staf: Bas Vos 

Speelsters: Marieke van Haarlem, Lisette de Keijzer-van Eijk, Yvonne Pelicaan, Jolanda Voet, Doortje de Snoo, 

Erica van Kilsdonk, Hester Kemker, Bas Vos, Nettie van Eijk, Astrid van Dijk, Anita de Bijl, Yvonne Smits, 

Geraldine van den Heuvel, Monique van Stappershoef, Ilona van Lith, Francis van den Heuvel, José Brouwer en 

Anke van den Bosch 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Team: Beesd Walking Football  
Contactpersoon: George Wakkermans 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s SJO Linge Jeugd  
 
 

Op de volgende pagina’s de SJO Linge Jeugd elftallen met hun trainers, leiders en spelersnamen: 

 

Team: SJO LINGE JEUGD O19  

Technische staf: Robert Hendriks, Saman Hamid, Jan van Lith en Bas van den Bosch 

Spelers: Jens van Bremen, Martijn Blitz, Bas van Rhoden, Sebastiaan van Zanten, Luke van den Broek 

Julian de Weijer, Jasper van de Water, Bas de Jong, Ruben van Lent, Boyd van den Bosch, Wouter  

Hendriks, Jayden den Braber, Thijs van Lith, Timon Versteegh, Deacon Kemker en Sem Dijkhuizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Team: SJO LINGE JEUGD O17  

Technische staf: Brian Heijkoop, Bjorn Jansen, Bart van Lith en Bo van Bremen en Nick van der Burg.  

Spelers: Micha in den Eng, Carter Joosse, Milan Versteegh. Pepijn van Doorn, Timo Torsy, Lars van den Broek, 

Gidion van der Haar, Cas Jansen, Marijn Kaldenberg, Sander Goedhart, Biko van Mook, Bas van Schip, Luuk 

Heijkoop, Roef Corbijn, Nick van Dijk en Stefan Klijnsmit. 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s SJO Linge Jeugd  
 

Team: SJO LINGE JEUGD O16-1  
Technische staf: Anton Oorschot, Henk Versteegh, Sam Smits en Nico de Bruijn Spelers: Luuk Versteegh, 

Tijmen van Oostrum, Nino Amann, Kayden de Boer, Tim Stembert, Darrel Niemans, Raffeal van Leeuwen,  

Job Oorschot, Sem Vos, Jarno Brasjen, Job Everse, Thijs ’t Lam, Raj Tjikoeri, Wilbert van Gellicum,  

Thijn van der Blom, Stan Uebersezig en Martijn Bommerson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Team: SJO LINGE JEUGD O16-2  

Technische staf: Sebastiaan van Zanten, Peter Versteegh, Reamon van Brakel en Jesse van Lith 

Spelers: Owen van Rijswijk, Julian van Kranenburg, Larz Verschoor, Luuk Bertels, Rens Kool. Pepijn Versteegh, 

Rick Aalten, Sam Zhu, Niek van Tetrode, Daan van Bremen, Luka Rijnbeek, Job Stijlaart, Luke de Boer,  

Art-jan Mulder, Jaimy Versteegh en Tara van Lith. 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s SJO Linge Jeugd  
 

Team: SJO LINGE JEUGD JO15  
Technische staf: Jeroen van Breemen, Ellen in den Eng en Marcel Ouwekerk 

Spelers: Lars van Lith, Stijn Lenters, Igor Ouwekerk, Lars van Breemen, Conner van Rijswijk, Jamie Coenmans, 

Daan Smid, Sem van der Burg, Mathijs van der Path, Rocco van Lith, Jack Huisman, Hendrik van den Heuvel, 

Bram Dokman, Brent Dekker en Collin van Wijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Team: SJO LINGE JEUGD MO15  

Technische staf: Marcel van Haarlem, Bas van den Bosch, Lotte Groot, Ivy Kielenstein en Ellen in den Eng 

Spelers: Amber de Bruin, Danique den Otter, Lisa van Brakel, Faith van den Bosch, Kyra den Hartog, Felicia 

Bron, Coco Joosse, Tessa Kuil, Lieke van Haarlem, Jaylin Wellner, Amy Aalten, Evy de Bruin, Sophie van Doorn, 

Eva Kroeze, Imke Spronk en Kiki Cunen. 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s SJO Linge Jeugd  
 

Team: SJO LINGE JEUGD JO13-1  
Technische staf: Sam Smits, Ron van Roden en Biko van Mook 

Spelers: Max Scholten, Dayton Budiansyah, Sjeelan Almjo, Joep Versteegh, Floris van der Blom, Tijn Piek, 

Mete Akgong, Ruben Stijlaart, Kovan Almjo, Diederik van Dieren, Mats van Roden, Jens de Jong, 

Jan van Gellicum, Teun van der Baar, Lars Voskuilen en Jens Heijsteeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Team: SJO LINGE JEUGD JO13-2  

Technische staf: Tim Bambacht, Sander van Vuuren en Niels Koudijs 

Spelers: Daisy Frederiks, Rosalie den Otter, Jayson Hol, Julia Piek, Bas Coenmans, Daan van Vuuren,  

Kris Waltjen, Emily van den Heuvel, Mads Bambacht, Jurre Versteegh, Eloine van Kranenburgh en Anouk 

Aalten. 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s SJO Linge Jeugd  
 

Team: SJO LINGE JEUGD JO12-2  
Technische staf: Rene Scheper, Luuk Versteegh, Kayden de Boer, Thijmen van Oostrum, 

Luuk Heijkoop en Pepijn van Doorn 

Spelers: Quinten van Santen, Alexandra Schroot, Jay Enkelaar, Joep Huisman, Ties Blaauw, Finn Blom,  

Carmen Scheper, Jens ’t Lam, Youp van den Brom, Maarten van Doesburg, Stan Verbeek en Sem Satter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Team: SJO LINGE JEUGD JO11-1  

Technische staf: Bert van Niejenhuis, Remco Dokman en Rick Bertels 

Spelers: Bram van Niejenhuis, Daan Huijgen, Renzo van Mourik, Tess Rijnbeek, Lucas Oorsouw, 

Dyon de Heus, Senne Coenmans, Benthe Blaauw, Wende Lingeman, Benjamin Lingeman en Thom Dokman. 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s SJO Linge Jeugd  
 

Team: SJO LINGE JEUGD JO10-1  

Technische staf: Ron van Leerdam, Evelien Woerdenbach, Tara van Lith en Wouter Hendriks 

Spelers: Flynn van Leerdam, Jamie Nuij, Raissa Moszkowicz, Bram Broekx, Timo van Meeuwen, 

Karel van Dieren, Seth Zondag, Johan Blom, Femke Versteegh en Suus Piek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Team: SJO LINGE JEUGD JO10-2  

Technische staf: Mark Boensma, Mark Kroeze en Daphnin Spronk 

Spelers: Ryan Hol, Thijn Coenmans, Dee Waltjen, Dirk Cunen, Maas Kroeze, Willem Kroeze 

Sam Boensma, Alexandru Dimitrie Ursachi en Noud Spronk. 
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s SJO Linge Jeugd  
 

Team: SJO LINGE JEUGD JO9-1  
Technische staf: André Huijgen, Poul den Hartog, Job Oorschot, Marijn Kaldenberg en Darrel Niemans. 

Spelers: Willem den Hartog, Senn Huijgen, Lucas Vos, Michael van Leeuwen, Joey Spronk, 

Jaylen van der Gun, Jayden Kool, Riley van Bremen, Tim Schuffelers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Team: SJO LINGE JEUGD JO9-2  

Technische staf: Erwin van Mook, Remco van der Meer, Sebastiaan van Zanten en Julian de Weijer 

Spelers: Veerle van der Meer, Zoë Baljet, Max Vos, Sil van Beusekom, Sef Kahmann, Stijn van Mook, 

Nout van Meeuwen, Noa Koemans, Melle Hoek, Vincent Brouwer.  
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Maandag 10 oktober 2022  

Nieuwe elftalfoto’s SJO Linge Jeugd  
 

Team: SJO LINGE JEUGD JO8  
Technische staf: Maurice van Gameren, Bram Haartsen en Olivier Kahmann 

Spelers: Djaivy Hol, Joris Versteegh, Luuk Prijs, Tiemen Smits, Mats Weernekers, Tymen van Gameren, 

Figo Haartsen, Thom Vos, Melle Kahmann, Cayden van Bremen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team: SJO LINGE JEUGD JO7-1  
Technische staf: Oliver Kahmann, Serge Bertens en Jan Kroezen. Spelers: Mustafa Al Haji, Thijs Bertens, Thom 

Vos, Melle Kahmann, Fleur Koemans, Levi Baljet, Dex Grandia en Cayden van Bremen. 
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Dinsdag 11 oktober 2022  

Beesd 2 – Nico Sparta 3 

 
Trainer Kroeze begint met een 0-3 achterstand voor aanvang van de wedstrijd…. 

 

Nadat zijn dochter het zwarte goud was vergeten voor Carl. Was 

het maken van een opstelling zonder shaggie een stuk lastiger. 

Echter begonnen de mannen van het grote 2e goed aan de 

wedstrijd, zo kreeg Mels na een goede voorzet een kopkans die 

werd gemist. Echter kwam Beesd met de schrik vrij nadat een 

speler van Nivo Sparta een niet te missen kans mis schoot. Jelle 

was op het verkeerde been gezet, maar gelukkig werd er vanaf 

twee meter ov  er geschoten. Na een half uur spelen kreeg Rik 

Smits nog de kans op 1-0 echter werd deze weer goed gestopt en 

bleef het 0-0. Voor rust was er nog een flipperkast aanval. Bijna heel Beesd heeft de 1-0 op zijn schoenen 

gehad maar niemand wist het netje te vinden. Mede door een aantal katachtige reddingen van Jelle en een 

hoop gemiste kansen gingen de mannen van Carl Kroeze rusten met een 0-0 tussenstand. 

 

Na de rust was er weinig meer over van het goede voetbal van het tweede. Nadat Rick Smits de gouden kans 

op 1-0 misten werd er kort daarna de 0-1 voor Nivo Sparta gescoord. De bal werd enigszins simpel door de 

verdediging gestoken waardoor er een 1 tegen 1  

situatie ontstond die werd afgerond. Kort daarna  

kreeg Beesd uit de corner de 0-2 tegen. Het  

dieptepunt moest helaas nog komen. Mike van  

Niks die helaas geblesseerd is zorgde voor veel  

onrust langs de lijn. Niet op dat het voetbal zo  

goed was, maar doordat zijn kapsalon niet goed  

viel. Verder viel er weinig meer te beleven en  

eindigde de wedstrijd in een 0-2 nederlaag.  

Een teleurstellend resultaat waar zeker meer in  

had gezeten. Na het succes van vorige week,  

heeft het rubriekje van Mels en Guus een vaste  

naam gekregen binnen de wedstrijd verslagen.  

Volgens hun onder de naam:  

‘de wekelijkse vieze analyse’. 

 

Mels van den Broek: 

Gelukkig is Carl sinds vorige wedstrijd een  

stuk slimmer geworden en heeft hij mij een  

verdiend basisplekje gegeven. Eerste 5 minuten  

aan het slapen maar daar na begonnen we lekker  

te voetballen. Tot mijn schrik mocht ik na de rust  

de rest van de kraker vanaf de bank meemaken.  

0 punten na 3 wedstrijden is niet echt iets om naar  

huis te schrijven maar ik ben overtuigd dat we voor de winterstop de eerste paar punten binnen hebben. 

Guus van der Leije: Al met al een vermoeiende wedstrijd. Betere ploeg, maar toch zonder punten aan het 

einde. Had de 3 punten beloofd, die worden wegens succes een week verlengt. Dus; volgende week 3 punten 

in het tassie. Wij verkiezen dan ook als wekelijke Man of the Match niemand minder dan…..  Bram Wakker! 

Bram speelde vandaag als rechtshalf een erg stabiele wedstrijd. Terwijl we allemaal uitwaren op een goal, 

stond Bram met z’n nieuwe Dyson even het middenveld vakkundig te stofzuigen. Ondanks de vermoeidheid 

bleef Bram deze week trouw en heeft de 90 minuten uitgespeeld. Dit maakt hem de man of the match van 

deze week.  

 

Op 15 oktober zal de volgende uitdaging voor Beesd staan te wachten. Om 12:30 zal er gevoetbald worden 

tegen GVV'63 2. De mannen uit Gameren staan momenteel op 4 punten, waar Beesd nog wacht op de eerste 

punten. 

 

https://www.facebook.com/bram.wakker.1?__cft__%5b0%5d=AZUnkZGJ4-fHBdZ8Vit47plZxPDAAbVTxPFT9e2FzN0Its8irs_ZG00NkN46HUAQXhRNjAbJZKhNLm2Ie-vfwByOc8yZo3wwhc89m1UHnr4E2VXzbnFWLbZ7zwGw9pwf4RM&__tn__=-%5dK-R
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Dinsdag 11 oktober 2022  

Beesd 2 zondag:  

𝗢𝗽𝗻𝗶𝗲혂현 𝗵𝗮혁혁𝗿𝗶𝗰𝗸 혃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 "𝗕𝗲혁혂현혀𝗲 𝗘𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗿𝗮혂혁 𝗛𝗮 𝗹𝗮𝗻𝗱"  
 

Even leek Anouk van Eggelen (4 doelpunten) van Dames 1 VV Beesd de koppositie over te nemen in het 

topscorersklassement. Maar bij V.V. Beesd 2 zondag wist Japie Verwolf weer een hattrick te maken.  

Hiermee verstevigd Verwolf zijn nummer 1 positie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065288331988&__cft__%5b0%5d=AZWK0uEagnTVgRpl_rK107SYvqJOA0iQRXFv2G9KtYCHpnDXiV9of-iL7UiijythuPWA62FX9bisHD7H0uFz6QBQFOAsoInIPhELpwMS60viMuIsq6WrYDYbBOu_itzQwN1vT6A-V3qOH0kJpnDttEYeW3FlMDzQ0eEKGeDzfkzbGYLEimqGmLbz-AiQNPHeBGQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vvbeesd2zondag?__cft__%5b0%5d=AZWK0uEagnTVgRpl_rK107SYvqJOA0iQRXFv2G9KtYCHpnDXiV9of-iL7UiijythuPWA62FX9bisHD7H0uFz6QBQFOAsoInIPhELpwMS60viMuIsq6WrYDYbBOu_itzQwN1vT6A-V3qOH0kJpnDttEYeW3FlMDzQ0eEKGeDzfkzbGYLEimqGmLbz-AiQNPHeBGQ&__tn__=-%5dK-R
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Dinsdag 11 oktober 2022  

Aankondiging….   
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Woensdag 12 oktober 2022  

Weekoverzicht van 8 en 9 oktober  
 
De competities zijn al een aantal weken aan de gang en enkele teams zijn uit de startblokken gevlogen.  
Waar het vaak gaat over hoe goed het met een team gaat in de competitie gaat het bij v.v. Beesd ondertussen 
veelvuldig over de topscorerslijst. Afgelopen weekend waren een aantal teams weer goed op schot en ook 
enkele spelers drukten nadrukkelijk hun stempel. Ook werd er afgelopen weekend niet alleen maar gevoetbald 
bij Beesd, maar was er ook een gezellig en leuke bingo op vrijdagavond. Lees gauw verder voor een 
samenvatting van het afgelopen voetbalweekend! 
 

Beesd 1 
 
Beesd 1 was afgelopen weekend vrij. 
 
 
 

Beesd 2 
 

Voor Beesd 2 is na drie 
competitiewedstrijden duidelijk dat  
het dit seizoen over tegenstand niet te 
klagen heeft.  
 
Hoewel het team van Carl Kroeze goed 
meedoet in de 2e klasse blijft het helaas 
puntloos.  
 
Ook afgelopen weekend leek men lang 
zicht te hebben op een resultaat en 
kreeg het hier ook kansen voor, maar 
tegenstander Nivo Sparta bleek 
doeltreffender en slagvaardiger voor de 
goal. De gasten uit Zaltbommel gingen er 
dan ook met de volle buit vandoor, 
uitslag 0-2.  
 
Aankomend weekend kan men strijden 
voor het eerste resultaat in Gameren 
tegen GVV’63. 
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Weekoverzicht van 8 en 9 oktober  
Beesd 4 
 
Waar Beesd 2 moeite heeft om te scoren en resultaten voorlopig uitblijven, is Beesd 4 overtuigend begonnen 
aan het seizoen. Na overwinningen op GVV en MEC’07 ging ook Nivo Sparta de bietenbrug op. Het team van 
Mark Tuller had aan een doelpunt van Sven van Heesewijk genoeg om de drie punten mee naar Beesd te 
nemen. Credits hiervoor verdient ook zeker de defensie, aangezien Beesd 4 nog geen enkele tegentreffer  
hoeft incasseren. Het zal interessant worden om te zien wie als eerste de Beesdse Muur weet te slechten. 
 

Beesd VR1 
 
Waar de meeste teams al meerdere wedstrijden gespeeld hebben, stond voor Beesd VR1 de vuurdoop 
afgelopen weekend op het programma. Naar 90 minuten bleken de dames met verve geslaagd, want ASH  
kwam er geen moment deze middag aan te pas en de uitslag van 5-0 was dan ook dik verdiend. Absolute 
uitblinker was Anouk van Eggelen met vier treffers waarmee ze zich gelijk manifesteert bij de bovenste 
plekken in het topscorersklassement. 
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Weekoverzicht van 8 en 9 oktober  
Beesd zondag 2 
 

Na een tweede plek vorig jaar achter GVV is het duidelijk dat Beesd 2 zondag dit jaar maar een positie 

ambieert aan het einde van het seizoen en dat is de koppositie. Na een zeer gemakkelijke overwinning op BZS 

vorige week (7-1 winst) leek men vandaag te stuiten op een betere tegenstander, want Theole ging aan kop 

met zes punten uit twee wedstrijden. In een tumultueuze eerste helft werd duidelijk dat Theole hier zich 

zeker niet zomaar naar de slachtbank zou laten leiden. Even werd de wedstrijd zelfs gestaakt naar een 

akkefietje op het veld, maar na enig oponthoud werd deze weer hervat. De doelpunten vielen, zoals wel vaker 

bij Beesd zondag 2, als rijpe appelen en er werd afgefloten met een 7-4 winst voor Beesd. Net als een week 

eerder liep Michaël “Japie” Verwolf zich weer gelden met zijn tweede hattrick op rij. Met zes doelpunten gaat 

hij fier aan kop in het topscorersklassement en heeft men op Molenzicht het al over de “Betuwse Haaland”. 
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Weekoverzicht van 8 en 9 oktober  
SJO Linge jeugd 
 

Al enkele weken is duidelijk dat het qua talent wel goed zit bij de SJO Linge jeugd. Menig team gaat aan kop 

en elke week worden er mooie resultaten geboekt. Al moet niet vergeten worden dat spelplezier minstens zo 

belangrijk is! 

Het hoogste jeugdteam, O19, won ook dit weekend weer. Nivo Sparta werd met groots gemak aan de kant 

gezet (8-0) 

Ook de JO17-1 blijft in de winning mood. Weliswaar waren doelpunten hier schaarser, maar de 4-1 winst was 

overtuigend genoeg 

De SJO Linge jeugd O16-1 liep in een doelpuntrijke wedstrijd in Rosmalen tegen een 6-3 nederlaag aan 

De JO16-2 wist wel de volle drie punten te halen met een nipte 3-2 overwinning uit in Kerk-Avezaath tegen 

Teisterbanders 

De talenten van de JO13-1 bleken gewaagd aan hun leeftijdsgenoten van LRC en de punten werden dan ook 

gedeeld (2-2) 

Bij het gelijkspel van de JO12-1 was het publiek de grote winnaar met maar liefst 10 doelpunten (5-5) 

Ook bij de SJO Linge jeugd JO12-2 waren tien doelpunten noteren, maar moest het team de punten laten aan 

de gasten uit Haaften (4-6) 

Minder doelpunten waren er bij de JO-11. Deze speelden gelijk met 1-1 

De meiden O15 liepen in een spannende wedstrijd tegen een kleine nederlaag aan, 1-0 verlies. 

Er wordt niet alleen gevoetbald op Sportpark Molenzicht, maar regelmatig zijn er ook leuke activiteiten.  

Zo was er voorafgaand aan het weekend een leuke kinderbingo in de kantine. Er waren mooie prijzen te 

winnen en menig geluksvogel nam een prijs mee naar huis. 

Uiteraard vinden we het altijd leuk om content te ontvangen van het wel en wee rond v.v. Beesd of de SJO 

Linge jeugd. Dit kan via de mail (communicatie@vvbeesd.nl), maar ook via onze social mediakanalen: 

  



156 
 

Zaterdag 15 oktober 2022  

Groot Ammers maakt er 6…. 

GROOT-AMMERS • Luuk Kuylenburg was andermaal de grote man op sportpark Gelkenes.  

Met drie goals leverde de aanvaller een stevige bijdrage aan de 6-1 zege op Beesd.  

 

“Van deze tegenstander moesten we in principe winnen en dat deden we ook”, grijnsde Ammers-trainer Bertus 

van Schaik. “We zijn nu twee weekenden vrij en kunnen ons volledig opladen voor de topper tegen Peursum”. 

Naast Luuk Kuylenburg, waren ook Sem van der Grijn (2x) en Stefan Ros trefzeker. 
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Zaterdag 15 oktober 2022  

Ruime nederlaag Beesd 1 tegen Groot Ammers 

Na een week rust door het oneven aantal teams in de competitie kon Beesd deze zaterdag vol aan de bak 

tegen Groot-Ammers. Een onbekende tegenstander, maar aangezien de ploeg vorig jaar na een spannende 

nacompetitie degradeerde, mocht duidelijk zijn dat er vandaag waarschijnlijk tegen een van de 

titelkandidaten gespeeld zou worden. 

 

Dat er vandaag een sterke tegenstander staat, wordt dan ook al snel duidelijk. Met veel dynamiek en 

positiewisselingen maakt Groot-Ammers het Beesd vanaf minuut 1 moeilijk en hebben de gastheren veelvuldig 

balbezit. Waar Groot-Ammers de rust aan de bal houdt en makkelijk combineert, heeft Beesd in de eerste 

helft alle moeite om de bal meer dan vijf keer naar dezelfde kleur te spelen. De elf van Ben Frehe grossieren 

dan ook in balverlies, ogen ongeïnspireerd en mat en komen er dan ook logischerwijs amper aan te pas.  

 

Al enkele keren is Groot-Ammers gevaarlijk geweest, voordat ze verdiend de scoren openen. Een vrije trap 

vanaf 25 meter kan in eerste instantie nog gekeerd worden door keeper Stan Schaap, maar in de rebound is 

topschutter Luuk Kuylenburg alert en kan eenvoudig de 1-0 binnen tikken. Vlak hiervoor had Beesd de enige 

kans van de eerste helft, maar een volley van Kevin Spronk na een goede counter gaat langs de verkeerde  

kant van de paal. Na de openingstreffer komen er al gauw mogelijkheden voor Groot-Ammers om de marge  

te vergroten en dit gebeurt dan ook niet veel later. Deze keer is het Sem van der Grijn die gemakkelijk kan 

scoren. Nog voor de rust is de wedstrijd gespeeld als Luuk Kuylenburg met zijn tweede van de middag de 3-0 

op het scorebord zet. Een ruststand waar werkelijk niks op af te dingen is. Extra domper voor Beesd in de 

eerste helft is het uitvallen van aanvoerder Kevin Kruissen.  
 
Hoewel de wedstrijd gespeeld is door de ruime voorsprong van Groot-Ammers tapt Beesd gelukkig in de 

tweede helft uit een heel ander vaatje. Waar in de eerste helft Beesd niet alleen zeer slecht voetbalde,  

maar ook nog eens mat en laconiek oogde, toont het elftal vanaf de hervatting strijdlust en legt men veel 

meer energie in de wedstrijd. Dit leidt dan ook al snel tot grote kansen. Binnen vijf minuten lijkt Jens Kroeze 

de eerste treffer van Beesd te gaan maken als hij zijn tegenstander te snel af is en 1 op 1 met de keeper kan. 

Echter trekt de verdediger van Groot-Ammers aan de noodrem, maar waar iedereen overduidelijk ziet dat hier 

een rode kaart op zijn plaats is, trekt, de verder prima leidende, scheidsrechter een gele kaart.  

Een onbegrijpelijke beslissing. Vervolgens worden meerdere kansen door Beesd om zeep geholpen.  

Waar Beesd al sinds de start van het seizoen moeite heeft met scoren, blijkt Groot-Ammers daar geen enkele 

last van te hebben. De eerste twee goede uitbraken van de gastheren na de rust zijn allebei raak en zo staat 

er na 65 minuten een veelzeggende 5-0 op het scorebord. Na 70 minuten krijgt Beesd een grote kans om ook 

op het scorebord te komen. Een goede actie van Jens Kroeze op de rechterflank en een perfecte voorzet 

wordt bij de tweede paal door Jarno van de Water helaas recht op de keeper gekopt.  

 

Uiteindelijk krijgt Beesd alsnog de verdiende eretreffer in de tweede helft. Na een kopbal in de 16 constateert 

de scheidsrechter een handsbal van Groot-Ammers en legt de bal op de stip. Het buitenkansje wordt verzilverd 

door aanvaller Nick van der Burg, 5-1. In de slotfase van de sportieve wedstrijd komt Groot-Ammers nog een 

keer tot scoren. Stefan Ros kan vogelvrij uithalen in de 16 en doet dit feilloos met een schot in de 

linkerbovenhoek. Noemenswaardig is nog dat de JO19-spelers Deacon Kemker en Thijs van Lith deze middag 

hun debuut maakten voor Beesd 1 en dit meer dan verdienstelijk deden in een lastige wedstrijd. 

 

Zo vertoeft Beesd na drie wedstrijden in de onderste regionen met slechts een punt. Gelukkig is het seizoen 

nog lang en bood de tweede helft genoeg positieve aanknopingspunten. De eerste helft toonde alleen dat er 

ook minstens zoveel verbeterpunten zijn. Met slechts drie doelpunten in drie wedstrijden, waarvan slechts  

1 uit open spel is duidelijk dat de doelpuntenproductie omhoog moet om resultaten te gaan halen.  

De komende twee weken kan daar mooi aan gewerkt worden, want ook aankomende week is een voetbalvrij 

weekend.  

 

Op 29 augustus staat er een thuiswedstrijd tegen Peursum op het programma, waarschijnlijk ook een goede 

ploeg. Aftrap is om 14.30 op Sportpark Molenzicht!   
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Zaterdag 15 oktober 2022  

Xem van Dijk bewijst zonder minuten  

maar weer eens zijn waarde voor het team  !!!!  

 
Voor de mannen van het tweede stond vandaag een  

belangrijke wedstrijd te wachten. Na 3 wedstrijden,  

waar de punten voor het grijpen lagen. Was het dan echt 

een keer de noodzaak om meer doelpunten te scoren dan 

de tegenstander. Tegen het snelle GVV'63 begon Beesd  

dan ook goed. Al vroeg in de wedstrijd kwam Beesd  

meteen al met dreiging uit een corner die helaas werd  

gepareerd door de keeper. Zo wist Beesd ook verdedigend  

goed zijn mannetje te staan. Met het snelle spel van  

GVV'63 werd er een aantal goed doorheen gevoetbald  

maar Beesd zat er fel op waardoor GVV'63 tot weinig  

doelpogingen kwam. Igor was nog wel een keer gevaarlijk  

in de eerste helft nadat de bal uit een indraaiende voorzet  

ineens op de lat belande. Echter bleef het niet helemaal  

vriendelijk tot de rust zowel Sven(🐂) als een speler van  

Gameren ging de kleedkamer in bij rust met geel. Vlak  

voor het rust signaal kreeg Beesd via Hans nog een goede  

kans via een vrijetrap, welke helaas in de muur belanden.  

Na rust was het spelbeeld anders. De mannen uit Gameren  

kwamen goed uit de thee en hadden dan ook een niet te  

missen kans op 1-0. Gelukkig voor van Zoelen zag hij deze  

bal die twee meter voor het doel werd in geschoten over  

gaan. Kort daarna werd de 1-0 gemaakt. Door goed  

oplettendheid werd deze afgevlagd door Xem, waardoor  

Beesd goed weg kwam en de score 0-0 bleef. Dit tot onvrede van meerdere spelers van GVV'63, waardoor 

eentje met geel werd bestraft. Kort daarna deed Beesd wat het moest doen. Een perfecte voorzet van Bram 

Kroeze werd in het eigendoel gewerkt waardoor Beesd de wedstrijd met 0-1 leidde. Beesd diende enkel nog de 

pot dicht te houden, wat gebeurde. Mede door goed verdedigend werk en een aantal merkwaardige reddingen 

van Jelle wist Beesd met 0-1 te winnen in Gameren.   

 

Opmerkelijk was nog dat Mels bang was om in te vallen, Rik van Zandwijk voor de wedstrijd geblesseerd uitviel 

en ook nog is zijn shine wou door vice-aanvoerder genoemd te worden op de social media accounts van VV 

Beesd. Het wekelijkse rubriekje van Mels en Guus kan ook niet uitblijven in dit verslag. Met een scherpe 

analyse kwam er een terechte MOTM uit. 

 

Mels: Het is dan eindelijk zover!! Het lange wachten is voorbij. Ons Carl heeft met zijn tactisch brein de 3 

punten in de tas gestopt en mee terug naar sportpark Molenzicht gebracht. Mijn wedstrijd was wel alleen de 

laatste  5 minuten maar wel genoten van de pot. Nu kijken of we dit volgende wedstrijd door kunnen zetten! 

 

Guus: Na al het lange wachten zijn daar toch de 3 punten binnen gesleept. Een hele hoop opluchting bij 

iedereen nu we van de 0 afzijn. De wedstrijd op zich was in balans, beide teams lieten verschillende kansen 

liggen. Toen bij GVV de eigen goal viel, gingen ze voorin forceren. Dit is goed opgepakt als team. Nu 

doorpakken en op naar het kampioenschap. 

Man of the match:  Xem van Dijk 🐐🐐 

Door een scherpe blik van de slimme grensrechter Xem van Dijk werd een correct doelpunt van GVV afgekeurd, 

hij heeft deze wedstrijd niet gespeeld maar alsnog de man of the match 🏆! 

Volgend weekend is er een weekendje vrij voor de mannen van het grote 2. Daarna volgt een lastig schema 

voor het grote 2e met als eerste twee tegenstanders Desk 2 en OJC Rosmalen 2. Gelukkig hebben de scouts al 

genoeg info over deze tegenstanders achterhaald 👀.   

https://www.facebook.com/x.v.dijk?__cft__%5b0%5d=AZUw0Lvp1GyfzvzYOGgRxc0oT7koZpqVDGlf2I2Xp_aWvVqQXFUVG43yFcUkjfq75PY2vsgZB6tWrQYrsNlLmVmD39JFEbuIIVxLDaZHiIVrqN4rCDHiiHn90ElN6454U-Y&__tn__=-%5dK-R
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Zaterdag 15 oktober 2022  

Beesd 4 pakt weer de punten 
 

Beesd 4 ging voor 4 uit 4 !  

Mark, Sander en Jeremy kregen een weekje vrij i.v.m. een teveel  

aan spelers, maar met de rest werd de klus vrij simpel geklaard. 

 

Beesd 4 en Mathé pakten 3 punten tegen Meteren met weer  

0 doelpunten tegen. 

2 x onze topschutter Jordan, 1 x Marc de Keijzer 

Toeschouwers : 19  

Volgende week heb en we een week trainingskamp in petto,  

tot over 2 weken! 
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Zaterdag 15 oktober 2022  

Toegankelijk West Betuwe 
Zaterdagmiddag heeft Voetbal Vereniging Beesd de sticker in  
ontvangst genomen van de werkgroep  'Iedere WC telt' West Betuwe. 
Niels Koudijs samen met de Wethouder inclusief Jan M. de Geus.  
 
Daarmee wordt de eerste voetbalclub in West Betuwe opgenomen in  
De Hoge Nood app. Hier zijn wij als platform Toegankelijk West Betuwe 
blij mee, en trots op! 
 
De toiletten zijn beschikbaar tijdens de openstelling van de kantine. 

(de app geeft de tijden aan). 

 

 

  

https://www.facebook.com/toegankelijkwestbetuwe?__cft__%5b0%5d=AZWcQ31eW17xZ6W3te5qO6vATsOnDKSlw8ZyO7iYKaHsAzRheuk9KoPBbS0Sy2MFI_SRNgQZCWZfbadtVLozfKskR6PKx55X-tDGO7jc4biFGhnMPSz5Zp9cQmkPtQ7JuzKI_eWwPHJxhqlqwQ24gcB84cVnqkvXPaPVFYdZKrDbt2sMMx1Sq_7VD08IQAErTLUteAN46nR4U4sZ5BwhoF09&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/VVBeesd?__cft__%5b0%5d=AZWcQ31eW17xZ6W3te5qO6vATsOnDKSlw8ZyO7iYKaHsAzRheuk9KoPBbS0Sy2MFI_SRNgQZCWZfbadtVLozfKskR6PKx55X-tDGO7jc4biFGhnMPSz5Zp9cQmkPtQ7JuzKI_eWwPHJxhqlqwQ24gcB84cVnqkvXPaPVFYdZKrDbt2sMMx1Sq_7VD08IQAErTLUteAN46nR4U4sZ5BwhoF09&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/IedereWCteltWestBetuwe?__cft__%5b0%5d=AZWcQ31eW17xZ6W3te5qO6vATsOnDKSlw8ZyO7iYKaHsAzRheuk9KoPBbS0Sy2MFI_SRNgQZCWZfbadtVLozfKskR6PKx55X-tDGO7jc4biFGhnMPSz5Zp9cQmkPtQ7JuzKI_eWwPHJxhqlqwQ24gcB84cVnqkvXPaPVFYdZKrDbt2sMMx1Sq_7VD08IQAErTLUteAN46nR4U4sZ5BwhoF09&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/niels.koudijs?__cft__%5b0%5d=AZWcQ31eW17xZ6W3te5qO6vATsOnDKSlw8ZyO7iYKaHsAzRheuk9KoPBbS0Sy2MFI_SRNgQZCWZfbadtVLozfKskR6PKx55X-tDGO7jc4biFGhnMPSz5Zp9cQmkPtQ7JuzKI_eWwPHJxhqlqwQ24gcB84cVnqkvXPaPVFYdZKrDbt2sMMx1Sq_7VD08IQAErTLUteAN46nR4U4sZ5BwhoF09&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/westbetuwe?__cft__%5b0%5d=AZWcQ31eW17xZ6W3te5qO6vATsOnDKSlw8ZyO7iYKaHsAzRheuk9KoPBbS0Sy2MFI_SRNgQZCWZfbadtVLozfKskR6PKx55X-tDGO7jc4biFGhnMPSz5Zp9cQmkPtQ7JuzKI_eWwPHJxhqlqwQ24gcB84cVnqkvXPaPVFYdZKrDbt2sMMx1Sq_7VD08IQAErTLUteAN46nR4U4sZ5BwhoF09&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/HogeNood?__cft__%5b0%5d=AZWcQ31eW17xZ6W3te5qO6vATsOnDKSlw8ZyO7iYKaHsAzRheuk9KoPBbS0Sy2MFI_SRNgQZCWZfbadtVLozfKskR6PKx55X-tDGO7jc4biFGhnMPSz5Zp9cQmkPtQ7JuzKI_eWwPHJxhqlqwQ24gcB84cVnqkvXPaPVFYdZKrDbt2sMMx1Sq_7VD08IQAErTLUteAN46nR4U4sZ5BwhoF09&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/toegankelijkwestbetuwe?__cft__%5b0%5d=AZWcQ31eW17xZ6W3te5qO6vATsOnDKSlw8ZyO7iYKaHsAzRheuk9KoPBbS0Sy2MFI_SRNgQZCWZfbadtVLozfKskR6PKx55X-tDGO7jc4biFGhnMPSz5Zp9cQmkPtQ7JuzKI_eWwPHJxhqlqwQ24gcB84cVnqkvXPaPVFYdZKrDbt2sMMx1Sq_7VD08IQAErTLUteAN46nR4U4sZ5BwhoF09&__tn__=-%5dK-y-R
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Zaterdag 15 oktober 2022  

Beesd 2 zondag on fire,,,, 3 gespeeld 9 punten !!!! 
 
Beesd wint lastige uitwedstrijd in Den Bosch. Wilhelmina 7 - Beesd 0-2 

Jordi van de Water  Joost de Bruijn 
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Zaterdag 15 oktober 2022  

Van Alphen AGF & De firma Vogelaar-Vredehof  

houden spelers van Beesd gezond 

 
Mark van Alphen, mede eigenaar van ‘Van Alphen AGF’,  
en Emiel Vogelaar, vestigingsmanager van ‘de firma 
Vogelaar-Vredehof’ zitten beiden al hun hele leven in  
het fruit. 
 
Mark doet dit samen met zijn  
vader en een team van  
enthousiaste medewerksters.  
 
Op menige markt kom je  
Van Alphen AGF tegen.  
 
Zoals bijv. op woensdag op het  
dorpsplein in Beesd van  
07:30 tot 18:00 uur en op 

vrijdag op de weekmarkt van Geldermalsen van 07:30-13:30 uur. 
 
Altijd goed gehumeurd en met de beste producten.  
Een bewijs hiervan laat onderstaand artikel zien van enkele jaren geleden: 
 
************************************************************************************************************************************** 
 

Groenteman Van Alphen beste van Nederland 
 
RUMPT – Van Alphen groente & fruit uit Rumpt heeft de titel Beste 
Groenteman van Nederland gewonnen. De prijs werd deze week 
toegekend tijdens de AGF Detailbeurs in Houten. Van Alphen bleek 
bij diverse bedrijfsbezoeken en bij de laatste opdrachten tijdens 
de beurs de meeste punten te hebben verzameld in de categorie 
markthandel.* 
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Van Alphen AGF & De firma Vogelaar-Vredehof  

houden spelers van Beesd gezond 

 
Vogelaar Vredehof  kennen jullie wellicht van het pand langs de A2.  
Zij hebben zich 11 jaar geleden daar gevestigd en werken sindsdien  
met een team van 100 medewerkers hard om het beste hardfruit  
bij de consumenten te krijgen. Ze hopen aankomende tijd wat  
meer betrokken te raken bij de omgeving. 
 

HISTORIE  
 
Al in 1932 startten de broers Theodoor en Leendert Vogelaar de cultuuronderneming Vredehof. Na de tweede 
wereldoorlog specialiseerden zij zich in hardfruit en plantten het hele bedrijf in met appel- en perenbomen. 
Eind jaren zestig werden de eerste contacten met de supermarkt gelegd en sindsdien is het bedrijf gestaag 
gegroeid. De handel-, verpakkings- en distributieactiviteiten zijn in de loop der jaren sterk uitgebreid en over 
de hele wereld worden klanten bediend door Vogelaar. De wortels in de boomgaard maken Vogelaar een 
deskundige en betrouwbare partner. Daarnaast zijn ook inkoop en marketing de laatste jaren een grote 
toegevoegde waarde gebleken voor onze klanten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wekelijks ontvangt v.v. Beesd van beide 
bedrijven het nodige verse fruit.  
 
Niet alleen voor de junioren maar ook voor de 
senioren. Als bestuur van Beesd zijn wij hier zeer 
dankbaar voor en willen wij Emiel en Mark dan 
ook heel hartelijk danken. 
 
Voor meer info zie:  www.vogelaar.com 

  

http://www.vogelaar.com/
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Dinsdag 18 oktober 2022  

Aankondiging: Run Rondje Rhenoy 
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Dinsdag 18 oktober 2022  

GEVRAAGD: 30 LEDEN VOOR KNVB LEDENRAAD  
 
Maakt jouw hart een sprongetje wanneer je de pupillen ziet voetballen?  
Wanneer je het aantal vrouwelijke voetballers ziet groeien op jouw vereniging?  
Wil je meedenken en meebeslissen over de strategische koers van het amateur- 
voetbal? Dan is de ledenraad wellicht iets voor jou, of misschien ken je iemand  
die deze rol op het lijf geschreven is. Nu is het moment, want er komen 30  
plaatsen vrij voor de KNVB ledenraad! 
 
Wat is de ledenraad amateurvoetbal en wat doet een ledenraadslid? 
Het is de ledenraad amateurvoetbal die ervoor zorgt dat de sectie amateurvoetbal binnen de KNVB dicht bij de 
verenigingen en leden staat. De ledenraad bestaat uit 30 gekozen mensen en is vergelijkbaar met de algemene 
vergadering zoals elke vereniging die heeft. In de ledenraad praten we over de visie, focus en ambities van het 
Nederlandse amateurvoetbal en wat ervoor nodig is om de plannen te realiseren. Samen met de directeur-
bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad dus verantwoordelijk voor de 
strategische koers van het amateurvoetbal. 
 
Nieuwsgierig naar een verdere omschrijving van de taken en werkzaamheden van een ledenraadslid?  
Klik hier voor meer informatie en het profiel. 
 
Wat is de ledenraad amateurvoetbal en wat doet een ledenraadslid? 
Het is de ledenraad amateurvoetbal die ervoor zorgt dat de sectie amateurvoetbal binnen de KNVB dicht  
bij de verengingen en leden staat. De ledenraad, bestaande uit 30 vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal, 
is het belangrijkste bestuurlijke orgaan van het amateurvoetbal en bepaalt de visie, focus en ambities van het 
Nederlandse amateurvoetbal. Samen met de directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van 
Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal. 
 
Nieuwsgierig naar een verdere omschrijving van de taken en werkzaamheden van een ledenraadslid? Klik hier 
voor meer informatie en het profiel. 
 
Een ledenraadslid zit er namens de verenigingen én de leden in zijn of haar kieskring en denkt namens hen 
mee over en in het belang van het totale amateurvoetbal. 
 
Voetballen doen we met iedereen én voetballen is voor iedereen. Daarom is het noodzakelijk dat de ledenraad 
net zo divers is als de leden, fans en partners van de KNVB zijn. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we 
alle verschillende voetballiefhebbers nóg meer voetbalplezier bezorgen. 
 
Stel je kandidaat en doe mee aan  de verkiezingen! 
Voor wat betreft het amateurvoetbal is Nederland opgedeeld in 30 kieskringen. In elk van deze 30 kieskringen 
wordt door de leden van de KNVB iemand gekozen die op landelijk niveau namens haar of zijn kieskring in de 
ledenraad amateurvoetbal zit. De stem van de leden van de KNVB wordt uitgebracht door de verenigingen. 
 
Kandidaat stellen? 
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel? Stel je dan hier kandidaat voor de ledenraad. Dat kan tot 
uiterlijk 6 november a.s. 17.00 uur. Via (digitale) verkiezingen op 13, 14 en 15 december beslissen de leden 
van de KNVB wie het nieuwe ledenraadslid wordt. 
 
Wat verder nog belangrijk is: 
Om je kandidaat te stellen moet je in ieder geval lid zijn van de KNVB, meerderjarig zijn en een VOG kunnen 
overleggen. Ledenraadsleden wonen bij voorkeur in de eigen kieskring. Bekijk hier het overzicht van 
gemeenten per kieskring. Meer informatie over de eisen om je kandidaat te stellen vind je in het profiel. 
 
De termijn van een ledenraadschap is 4 jaar en de tijdinvestering is ongeveer 4 tot 6 uur per week met 
piekmomenten rondom vergaderingen. 
 
Ken je mensen die in jouw ogen (ook) geknipt zijn voor de rol van ledenraadslid? Breng dit dan onder de 
aandacht binnen je netwerk of bespreek de vacature binnen het bestuur. Je kan het op de website zetten van 
de vereniging of op sociale media.  
 
Uiteindelijk bepalen de leden van de KNVB via verkiezingen wie er zitting gaan nemen in de ledenraad, maar 
daarbij geldt: hoe meer keus, hoe beter! 
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Dinsdag 18 oktober 2022  

WEEKENDOVERZICHT 15 EN 16 OKTOBER 

Na enkele mooie weekenden was het zaterdagochtend aan het begin van het voetbalweekend typisch 

herfstweer. Gelukkig zat voor verschillende jeugdteams de eerste fase van de competitie er al op en 

waren ze vrij vandaag. De senioren hoefden pas grotendeels later op de dag aan de bak en niet alleen  

klaarde het weer op, maar ging voor menig team ook het zonnetje schijnen qua resultaat.  

Nieuwsgierig naar de resultaten van v.v. Beesd en de SJO Linge jeugd? Lees dan gauw verder! 

 

Beesd 1 
 

Na een week vrijaf kon Beesd 1 afgelopen zaterdag aan de bak tegen titelkandidaat Groot-Ammers.  

De week rust had Beesd 1 duidelijk geen goed gedaan, want met name de eerste helft was Beesd ver 

ondermaats. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 6-1 voor Groot-Ammers. Positieve noot is dat Beesd 1  

sinds tijden weer eens een penalty wist te verzilveren. Het buitenkansje werd benut door aanvaller  

Nick van der Burg. 
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Dinsdag 18 oktober 2022  

WEEKENDOVERZICHT 15 EN 16 OKTOBER 

Beesd 2 
 

Zoals bekend speelt Beesd 2 dit seizoen in een sterke competitie en had men ondanks enkele goede 

wedstrijden nog geen punten. Daar kwam deze zaterdag een einde aan. In een spannende wedstrijd 

zegevierde het elftal van Carl Kroeze nipt met 0-1 (eigen doelpunt) uit bij GVV’63 in Gameren.  

Dik verdiende punten voor Beesd 2. 
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Dinsdag 18 oktober 2022  

WEEKENDOVERZICHT 15 EN 16 OKTOBER 

Beesd 4 
 

Ook deze zaterdag kon niemand de muur van Beesd 4 breken en hield men voor de vierde keer op rij de ‘0’.  

In aanvallend opzicht gaat het ook voortvarend, mede door de scoringsdrift van Jordan Meegdes. Met 2 

doelpunten bracht hij zijn totaal op 4 dit seizoen en had hij een groot aandeel in de 3-0 winst van Beesd 4. 

Het andere doelpunt kwam op naam van Marc de Keijzer. Beesd 4 behoudt hierdoor de 100% score na vier 

wedstrijden 

 

Beesd Zondag 2 
 

Ook Beesd Zondag 2 blijft in de winning mood. Na 2 makkelijke overwinningen stond vandaag de lastige 

uitwedstrijd in Den Bosch tegen Wilhelmina 7 op het programma. Het duurde lang voordat Beesd 2 het verzet 

van de Bosschenaren wist te breken, maar in 2e helft pakte men toch de volle drie punten door doelpunten 

van Jordi van de Water en Joost de Bruin. 
 

N.B. Beesd VR1 kwam afgelopen weekend niet in actie. 
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Dinsdag 18 oktober 2022  

WEEKENDOVERZICHT 15 EN 16 OKTOBER 

 
SJO Linge jeugd 
 

Bij de SJO Linge jeugd kwam afgelopen weekend een klein aantal teams in actie.  

Er werden wisselende resultaten geboekt. 

De SJO Linge jeugd O17 ging nipt onderuit in Kerkdriel tegen DSC (2-0) 

Voor de JO12-1 was SCZ uit Zoelen een maatje te groot, 2-8 nederlaag 

Ook de JO12-2 bleek vandaag tegen een pittige tegenstander te moeten. In Waardenburg werd er veelvuldig 

gescoord (18-2 verlies) 

De JO11-1 was in vorm afgelopen zaterdag en boekte een mooie en overtuigende 7-0 overwinning tegen Vuren 

De MO15 waren gewaagd aa tegenstander SCG’18 uit Sint-Michielsgestel. Na afloop stond de paalstand op het 

bord (1-1) 

Voor JO7-1 stond er een oefenwedstrijd gepland en deze werd met dubbele cijfers gewonnen van Heukelum 

(10-0) 

Aankomend weekend staat er een beker/inhaalprogramma gepland. Bijna alle teams van Beesd zijn vrij. 

Alleen de cupfighters van Beesd Zondag 2 komen in actie. Zij mogen op de vroege zondagmorgen strijden om 

een plek in de volgende ronde in Kerkdriel tegen DSC 5. Aftrap 10.00 
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Maandag 24 oktober 2022  

Extra klusochtend groot succes  
 
Zaterdag 22 oktober 2022 

 

Ruud de Lang informeerde bij het wedstrijdsecretariaat wanneer er een ‘voetballoze’ zaterdag op het 

programma stond. En dat was 22 oktober en dus werd snel die datum gekozen om nog vóór de winter de extra 

kleedunits en de laatste zijde van de accommodatie te schilderen. Geen spelers of bezoekers die per ongeluk 

tegen de geschilderde muur aan stoten dus een geschikte zaterdag. 

 

Op maandag waren de weersvoorspellingen nog niet om te juichen, maar in de loop van de week zag het er 

beter uit. En jawel, de weergoden waren ons goed gezind. Hele dag droog en een klein beetje zon.  

 

De complete schilderploeg was aanwezig. Inmiddels goed op elkaar ingespeeld. De afplakkers, de 

‘bokkenpootjes’ die de randjes en hoekjes doen en de rollers die met grote halen in korte tijd meters maken. 

En het ging als een speer.  

 

De extra kleedunits waren in rap tempo omgetoverd van de kleur ‘vergeeld’ naar warm donker grijs. 
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Maandag 24 oktober 2022  

Extra klusochtend groot succes (vervolg)  

 
Na de koffie met de traditionele saucijzenbroodjes werd de laatste zijde van de accommodatie die nog gedaan  

moest worden ingesopt en daarmee zat alles  lekker in de verf voordat koning winter ons komt bezoeken. Poul 

en Ko schroefden de rode daklijsten netjes op zijn plaats, Hans en Jan trokken de lijnen op de velden en Ruud 

en Goof werkten de kleine klusjes af.  

 

Al met al zoals opperklusser Ruud na afloop aangaf: ‘Allen bedankt voor de werkzaamheden die weer 

voortvarend verlopen zijn vanmorgen’. En daarmee sloeg hij de spijker op de kop.  

Ruud, Hans, Jan, Poul, Ko, Arno, Goof, Antoon, Bert, Rick, Rinus en Bram de complimenten en heel veel dank 

namens het bestuur en leden. Met z'n allen komen we ver. 
  



172 
 

Donderdag 27 oktober 2022  

Super Saturday 29 oktober 
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Vrijdag 28 oktober 2022  

 

 

 

 

Het heeft 8 jaar geduurd, maar eindelijk is het weer zover:  Oranje in actie  

op het WK voetbal! In de verzengende hitte in Qatar hoopt Nederland de 3de 

plek uit 2014 minstens te evenaren toen Duitsland na een winnende treffer  

van Götze in de finale zich Weltmeister mocht kronen.  

 

Met zowel Götze als Oranje ging het na dit WK bergafwaarts en bij het WK in 2018 schitterden ze dan ook 

allebei in afwezigheid. Frankrijk maakte dat jaar zijn favorietenrol  waar en pakte zo weer eens de WK-winst 

20 jaar na het fameuze WK van 1998 (Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp!!). 

 

Vorig jaar werd het uitgestelde Europees 

Kampioenschap gespeeld, waarin de 

Oranje Leeuwen roemloos ten onder 

gingen in de achtste finale tegen 

Tsjechië. Frank de Boer kon zijn spullen 

pakken en de KNVB greep terug naar de 

succescoach van 2014, Louis van Gaal. 

Kan hij ook dit jaar met Nederland hoge 

ogen gooien? Dat is de grote vraag. 

 

 

 

De andere grote vraag is wie zich deze editie Koning Toto van Beesd en omstreken mag noemen. Vorig jaar 

was Edwin Tuller een van de weinige Nederlanders die wat te juichen had tijdens het EK, want hij ging er met 

de eerste plaats en bijbehorende hoofdprijs vandoor. Weet hij zijn titel te prolongeren of grijpt iemand anders 

dit jaar de winst? 

 

Voetbal Vereniging Beesd en Uitspanning de Notenboom organiseren daarom ook dit jaar een mooie WK poule 

waarin uiteraard weer mooie prijzen te winnen zijn. Het inschrijfgeld is €10,-. 
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Maandag 31 oktober 2022  

Beesd 2 zondag pakt 4e competitie zege op rij: 6-0 
 

  Rick Bambacht 

  Marco Kroeze 

      Jordi van de Water 

      Joost de Bruijn 
 
Wedstrijd werd opengebroken door Dusan Bender met een geniale assist.  
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Maandag 31 oktober 2022  

Techniektraining trainers/leiders SJO Lingejeugd 

Bij veel amateurclubs worden de jeugdtrainingen en dan met name van de lagere jeugdteams gegeven door 

ouders of bekende van de teams zo ook bij onze SJO Lingejeugd. Deze trainers hebben het beste voor met de 

teams en staan dag en nacht voor de jongens en meisjes klaar. Veel van hen hebben vroeger zelf ooit 

gevoetbald of voetballen nog en sommigen hebben nog nooit een bal aangeraakt maar willen toch graag het 

team van hun zoon of dochter trainen. Wat uiteraard super is, deze mensen zijn erg waardevol voor onze 

vereniging Helaas ontbreekt het bij veel van hen vaak aan structuur in de training en beschikt de club ook niet 

altijd over de juiste begeleiding en oefenstof hierin. Aan ervaring, structuur en oefenstof geen gebrek bij onze 

SJO Lingejeugd, maar toch waren Ben Frehe en Michael Schooneveld van mening dat het mogelijk moet zijn 

om deze ervaren krachten toch nog iets bij te kunnen brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag is er een avond georganiseerd voor de leergierigen onder ons. Na het welkomstwoord en een 

korte introductie is Ben begonnen met het minst zware gedeelte van de avond…een stukje theorie.  

Na 3 kwartier was het tijd om e.e.a. in de praktijk te brengen. 
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Na 2 minuten op het veld werd het pijnlijk duidelijk dat Ben en Michael toch gelijk hadden en deze avond toch 

niet voor niets georganiseerd was. 😉  

Trainingsjassen gingen uit en de pareltjes op het voorhoofd weerkaatsten in het Led licht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ca. 1,5 uur vond Ben het welletjes en strompelden de deelnemers naar de kantine 

om onder het genot van een “gezonde” snack de vochtbalans te herstellen. 

Al met al een zeer geslaagde avond welke zeker een vervolg zal krijgen. 

Ben, Michael enorm bedankt voor het organiseren van deze avond.  

VVBeesd bedankt voor de gastvrijheid, de hapjes en de drankjes.  

Deelnemers bedankt voor jullie enthousiasme en inzet en een spoedig herstel gewenst. 😉 
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Maandag 31 oktober 2022  

Aankondiging Algemene ledenvergadering  

 
Maandag 28 november 2022 zal er een reguliere algemene 

ledenvergadering worden gehouden in de kantine van V.V. Beesd,  

aanvang 19.30 uur. De agenda voor deze vergadering is als volgt:. 

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

Datum:  Maandag 28 november 2022 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie:  Kantine v.v. Beesd  

 

 

AGENDA: 
 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken (door Max). 

3. Toekomstvisie. (door Max). 

Stand van zaken : 

• Samenwerking jeugd SJO (door Peter Versteegh) 

• Intentie fusie / samenwerking gemeente 

• Nieuwbouw accommodatie 

 

4. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2021 (door Goof). 

De notulen stonden gepubliceerd op de site en er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. 

5. Verkort jaarverslag secretaris (door Goof). 

6. Bestuursverkiezing. (door Max). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar.  

Max, Jan, Goof en Cees stellen hun functie beschikbaar, maar hebben aangegeven aan te blijven tot 

de eventuele nieuwbouw en fusie gereed zijn. Richard heeft aangegeven door te willen gaan. 

 

7. Ledenontwikkeling (door Cees). 

8. Bedanken vrijwilligers. (door Cees). 

9. Financiën (door Jan) 

a. Financieel overzicht 2021-2022 door penningmeester Jan Kroeze 

b. Bevindingen kascommissie Erick de Greef en Bas Vos over seizoen 2021-2022 

c. Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Erick de Greef 

d. Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2021-2022, begroting 2022-2023). 

10. Rondvraag. (door Max). 

11. Afsluiting. (door Max).  
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Maandag 31 oktober 2022  

Beesd laat zich aftroeven door Peursum 

Na een weekend rust kon Beesd vandaag weer aan de bak tegen hoogvlieger Peursum. Een ploeg die niet 

alleen veel punten pakt en regelmatig scoort, maar ook pas 1 tegendoelpunt hoefde te incasseren.  

Hoe anders is dat bij Beesd. Twee ruime nederlagen en tussendoor een puntje tegen Rhelico was de niet  

al te fraaie balans na drie wedstrijden. 

 
 

 

          

     

 

 

 

 

 

 

 

Met prachtig voetbalweer begint Beesd sterk aan de wedstrijd en heeft het betere van het spel. De 

tegenstander wordt flink en vroeg onder druk gezet en heeft daar zichtbaar moeite mee. Bij vlagen proberen 

ze met lange ballen onder de druk uit te komen, maar in het grootste deel van de eerste helft heeft Beesd de 

controle. Grote kansen blijven aan beide kanten lange tijd uit, daarvoor speelt ook Beesd te onzuiver in de 

eindfase en mist het duidelijk ook enig vertrouwen. Onnodig, want voetballen kan de ploeg van Ben Frehe wel 

degelijk. Uiteindelijk is het Beesd dat als eerste dichtbij een treffer komt. Na een scherpe indraaiende vrije 

trap torent aanvaller Nick van der Burg boven alles en iedereen uit, maar hij kan de bal niet genoeg drukken, 

waardoor deze over de dwarsligger vliegt. Vlak voor rust laat Peursum zien waarom het bovenin meedoet.  

Men heeft slechts een moment nodig om de score te openen. De spits van Peursum kan te gemakkelijk 

wegdraaien in de 16 en behoudt het overzicht. Vanaf 7 meter is het afronden voor Martijn Rietveld een 

formaliteit, 0-1. 
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Maandag 31 oktober 2022  

Beesd laat zich aftroeven door Peursum (vervolg) 

 
Met de minieme achterstand hoopt Beesd in de tweede helft nog in ieder geval een resultaat te halen, maar 

de overtuiging lijkt toch te ontbreken. Er zijn over en weer wat kleine kansen in het eerste kwartier na rust, 

maar echt gevaar blijft uit. De eerste echte kans is voor Peursum en dit is gelijk een gigantische, maar de 

speler van Peursum krijgt het voor elkaar om vanaf vijf meter de bal kiezelhard op de lat te kegelen. In plaats 

van dat dit Beesd wakker schudt, kan de afvallende bal opgeraapt worden door Martijn Rietveld en hij haalt 

loepzuiver uit in de verre hoek en tekent zo voor zijn tweede treffer van de middag en dus de 0-2. In het 

vervolg loopt Peursum te makkelijk verder weg van Beesd, iets wat Beesd zichzelf mag verwijten. Twee 

treffers van Sjoerd den Boer brengen de stand op een duidelijke 0-4. In de slotfase komt Beesd nog wel tot 

een eretreffer. Na een goedlopende aanval heeft Sven van den Broek een keurige bal in huis op Jarno van de 

Water en in de 1 op 1 met de keeper rondt hij rustig af. Helaas slechts een doelpunt voor de statistieken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo gaat Beesd voor de derde keer in vier wedstrijden met duidelijke cijfers onderuit. Vertrouwen kan  

men putten uit het bij vlagen goede voetbal. Echter blijven het creëren van echt grote kansen en scoren  

een zorgelijk punt, evenals het te makkelijk weggeven van tegendoelpunten. Aankomende zaterdag mag  

Beesd aantreden tegen de nog ongeslagen koploper Herovina. De ploeg uit Herwijnen heeft alle duels nog 

gewonnen, dus het zal loodzwaar worden. Aftrap is om 14.30 op Sportpark de Kol in Herwijnen!  

Alle support is welkom en nodig.  
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Dinsdag 1 november 2022  

Beesd 2 verliest kansloos van de marathonlopers uit Kaatsheuvel 

Na de vorige wedstrijd met 0-3 gewonnen te hebben en nog weinig tegendoelpunten te hebben geïncasseerd. 

was er voor aanvang van de wedstrijd eigenlijk genoeg vertrouwen op een goed resultaat. Dit uitte zich ook in 

het spelbeeld. In de eerste tien minuten had Beesd dan ook de overhand en wist het Desk erg lastig te maken. 

Jesse kwam een aantal keer goed over de rechter kant heen, maar kwam Beesd tot weinig pogingen op doel. 

Echter kwam Desk steeds meer in de wedstrijd en kwamen zij een paar keer goed 1 op 1 waar Stan goed 

antwoord op wist te geven. Helaas wisten de mannen uit Kaatsheuvel na 25 minuut wel het netje te vinden 

wat in een 0-1 achterstand resulteerde. Voor rust kreeg Beesd nog een enorme kans op de 1-1. Bart zette Sven 

keurig 1 op 1, maar El Torro miste door op de keeper te schieten. 

In de tweede helft wist Beesd dat het uit en ander vaatje moest gaan tappen. Echter deed Desk dit ook en 

kwamen zij veel beter de kleedkamers uit. Een schot laag in de hoek was Stan te machtig wat resulteerde in 

een 0-2 achterstand. Dit spelbeeld bleef in de tweede helft hetzelfde, Beesd kwam tot weinig kansen. Aan het 

eind van de wedstrijd kreeg Beesd de 0-3 nog tegen. De spits van Desk kon vanaf de middenlijn doorlopen en 

werkte de bal prima af. Verder werd en nog een doelpunt van Desk afgevlagd en eindigde de wedstrijd in een 

0-3 nederlaag. 

Het wekelijkse rubriekje van Mels en Guus dit 

keer zonder Guus. Na een aantal goede 

wedstrijden bij het tweede had hij zich weer 

goed op de kaart gezet en mocht hij weer eens 

met het eerste van Beesd mee voetballen. 

Analyse Mels: Carl is toch overstag gegaan en 

heeft de wel verdiende basis plek aan mij 

gegeven! Eerste 10 minuten wisten die 

Brabanders het niet meer te vinden. Veel slechte 

ballen van de kant van de kaatsheuvelse ploeg 

maar we konden daar niet kansen uit creëren. 

Daarna ging het minder bij ons en werden de 

Brabanders sterker. Toch nog een paar kansen 

gekregen maar niet afgemaakt. Na 1 helft was ik 

wel uitgeput door het druk zetten op die lelijke 

verdedigers. Daardoor was er voor deze blonde 

spits wel een wissel nodig. 2de helft ging 

voetballend erg slecht. Veel lange ballen die op 

niks uitkwamen. 

 

 

Kort gezegd matige wedstrijd… Man of the match: Stan Schaap 

Met een aantal goede reddingen hield Stan Beesd goed op de been en bleef de wedstrijd nog lang spannend. 

Volgende week staat er op papier alweer een lastige wedstrijd op het schema. Op 15:00 zal er tegen OJC 

Rosmalen 2 uit gespeeld worden. Velen uit het elftal van Beesd zijn niet verder gekomen dan tegen het 

zevende van Rosmalen te spelen. 

 

 

 Kort gezegd…. Winnen in  Kaatsheuvel is een sprookje… 
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Woensdag 2 november 2022  

Beesd 4 het ‘’ballenteam’’  
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Woensdag 2 november 2022  

Achtervolging ingezet op Betuwse Haaland !!! 

De achtervolging is ingezet op Japie Verwolf.  

 

Afgelopen weekend tekende  

Anouk van Eggelen voor haar  

5e van het seizoen, waardoor  

haar achterstand op de 

koploper tot slechts 1 treffer  

is geslonken. 

 

Ook     Marco Kroeze (2 doelpunten)  

en Jordi van de Water  

(1 doelpunt) deden goede  

zaken en komen  

allebei op 4 doelpunten.  

 

Op gelijke hoogte met Jordan  

Meegdes die niet tot scoren  

kwam. 

 

Verder was er een knappe  

dubbelslag voor Rick Bambacht  

bij Beesd Zondag 2! 
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Donderdag 3 november 2022  

Activiteiten in november:  

o.a. WK Poule Beesd en Feestdagen 16+ ladies bingo 

 

Beste sportliefhebber, 

In de maand november worden er weer veel leuke activiteiten georganiseerd  

bij of door v.v. Beesd. 

 

Vorige week is het startschot gegeven aan de WK Poule Beesd.  

Ben jij de meestervoorspeller van Beesd?  

Inschrijven kan op https://vvbeesd.nl/wkpoule.  

Schrijf je snel in en maak kans op €225,- of een van de andere mooie prijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk vooral ook even naar de volgende activiteiten: 

 

vrijdag 18 november:  Ladies 16+ Feestdagenbingo  

(kaarten te koop bij Ellen of Anke) 

vrijdag 25 november:  Klaverjassen speelronde 3 

zondag 27 november:  Start en Finish van Run Rondje Rhenoy 

 

Hopelijk tot op één van deze activiteiten. 

 

Sportieve groet, 

v.v. Beesd 

 

  

https://vvbeesd.nl/wkpoule
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Donderdag 3 november 2022  

Weekendoverzicht 29 en 30 OKTOBER 

Na een inhaal-/bekerweekend, waarin alleen Beesd Zondag 2 in actie kwam, konden alle teams van Beesd 

weer fris en fruitig aan de bak op een prachtige herfstdag. Voor de SJO Linge jeugd waren er enkel 

oefenwedstrijden, omdat de tweede fase van de competitie pas aankomend weekend begint. Helaas 

resulteerde het heerlijke najaarszonnetje niet in net zulke mooie resultaten, hieronder het overzicht: 

 
Beesd 1 
 

Het vlaggenschip van Beesd beleeft een moeilijke competitiestart met lastige tegenstanders en is nog 

zoekende naar de juiste formatie en chemie. Met Peursum kwam er ook deze keer een sterk team naar 

Molenzicht. Zeker in de eerste helft deed het team van Ben Frehe meer dan prima mee en was het misschien 

zelfs beter. Helaas scoorde Peursum vlak voor rust. De tweede helft was van een minder niveau en Peursum 

liep te makkelijk uit naar een ruime voorsprong van 0-4. Beesd maakte nog wel een eretreffer uit een mooie 

aanval, afgerond door Jarno van de Water. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beesd 2 
 

Na een knappe overwinning twee weken geleden tegen GVV’63 kwam vandaag kampioenskandidaat DESK uit 

Kaatsheuvel op bezoek. Al gauw werd duidelijk waarom deze ploeg bovenaan staat, want het was duidelijk de 

bovenliggende partij. Lang kon Beesd goed weerstand bieden, maar uiteindelijk gingen de gasten uit 

Kaatsheuvel met een verdiende 0-3 overwinning huiswaarts naar het Volk van Laaf. 

 

Beesd 4 
 

Was het dan het ongeslagen Beesd 4 dat vandaag de eer hoog kon houden? Het antwoord is nee. Zelfs de 

Beesdse Muur van het Vierde met 0 tegendoelpunten tot nu toe werd vandaag geslecht door HSSC’61. De 

fysieke tegenstander, die ook ambities heeft voor het kampioenschap, bleek vandaag te sterk voor de mannen 

van Mark Tuller. Het doelpunt van Sven van Heeswijk bleek helaas niet genoeg voor een punt en er werd 

verloren met 2-1. 
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Weekendoverzicht 29 en 30 OKTOBER 

Beesd VR1 
 

Voor de vrouwen van Beesd was de vorige competitiewedstrijd zelfs al drie weken geleden. Het was dus lastig 

te bepalen waar de ploeg nu staat, vergeleken met de andere teams. In een spannende wedstrijd ging het 

gelijk op tussen Beesd VR1 en Well VR1, maar uiteindelijk trokken de vrouwen uit Well aan het langste eind. 

Uitslag 1-3. Doelpunt werd gemaakt door een van de topschutters dit jaar bij Beesd Anouk van Eggelen. Zou de 

Betuwse Haaland, Japie Verwolf, al zenuwachtig worden? 
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Weekendoverzicht 29 en 30 OKTOBER 

Beesd VR1 (vervolg)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beesd Zondag 2 
Waar bijna alle teams vrij waren vorige week kwam Beesd Zondag 2 wel in actie voor de beker. Hierin bleek 

DSC 5 toch wel een klasse beter en ging men met 9-1 hard onderuit. Op zondag werd er weer gespeeld tegen 

een team uit Kerkdriel, maar deze keer was het DSC 6 dat afreisde naar Sportpark Molenzicht. Deze ploeg 

bleek beduidend minder, want het had niets in de melk te brokkelen vandaag tegen een sterk spelend Beesd. 

De ruime 6-0 winst was dan ook allerminst geflatteerd. Doelpunten werden gemaakt door Rick Bambacht (2), 

Marco Kroeze (2), Joost de Bruijn en Jordi van de Water. Beesd Zondag 2 is door deze overtuigende 

overwinning goed op weg naar de koppositie met 12 punten uit 4 wedstrijden. 

 
SJO Linge jeugd 
 

Officiële wedstrijden werden er afgelopen zaterdag niet gespeeld door de jeugd, maar het spelletje is 

natuurlijk zo leuk dat menig team besloot om een oefenwedstrijd in te plannen. Twee teams uit de jeugd 

kwamen in actie. De MO15 oefenden uit in Leerdam tegen LRC en dat bleek prijsschieten. De MO-15 won 

uiteindelijk met 15-0. Ook de JO15-1 van de SJO Linge Jeugd kwam in actie en dit team wist ook overtuigend 

te winnen met 5-1 van Buren. 

 

Techniektraining voor trainers en leiders SJO Linge jeugd op vrijdagavond 
 

Niet alleen op zaterdag en zondag werd er gevoetbald, maar ook al op de vrijdagavond. Door Ben Frehe en 

Michael Schooneveld was er voor de trainers een avond techniektraining gepland met aandacht voor de theorie 

en de praktijk. Deelnemers werden flink aan het werk gezet op deze leuke en leerzame avond. Ben en Michael 

hartelijk dank! 

  

Afgelopen zaterdag werden de laatste teamfoto’s geschoten door Jochem van der Blom en hij had hierna nog 

tijd om een aantal mooie wedstrijdfoto’s te maken van Beesd 1, 2 en VR1 zoals te zien was op bovenstaande 

pagina’s, waarvoor we hem hartelijk willen danken.  
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Zaterdag 5 november 2022  

  

 

 

 
Alweer een kraker!  
Vandaag staat Waardenburg op het programma, de huidige  
nummer 1 met een doelsaldo waar je u tegen zeg!  
De coach heeft hard ingegrepen en gaat een ander systeem  
hanteren vandaag 4-4-2  
Yilmaz Nab is het slachtoffer geworden en mag gezellig naast  
de coach gaan zitten straks om 14:30 uur 
We zien jullie straks , en uit betrouwbare bron hebben we  
gehoord dat de Ballen juffrouw van Rhelico weer achter de 
bar staat SMULLEN geblazen dus! 

 
Beesd verliest op het nippertje van Waardenburg met 0-6  
Waar het vorige week een schoppartij was, is dit vandaag  
niet het geval op een tackle van Danny na … 
 

Gefeliciteerd 

Waardenburg en tot bij jullie  
 

Man van de match : juul 
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Zaterdag 5 november 2022  

Herovina blijft koploper na overwinning op goed spelend Beesd 

HERWIJNEN • Herovina stuurde Beesd met 6-2 naar huis. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit.  

Herovina kwam vroeg op voorsprong, maar Beesd was voor rust zeker niet minder dan de thuisclub. 

In de tweede helft stelde Herovina orde op zaken. Door deze overwinning blijft Herovina koploper in  

de vierde klasse E. Herovina misten twee belangrijke spelers. Coen de Ridder is geblesseerd aan zijn 

kniebanden en Senna Zwamborn heeft zijn hand in het gips. Daarentegen was Jesse van Vliet er gewoon ‘ 

weer bij. Zijn rode kaart van de wedstrijd tegen SVS’65 is geseponeerd. 

 

Na vijf minuten scoorde Herovina al 1-0. De snelle Jesse van Vliet kwam op rechts goed door en zijn 

afgemeten voorzet werd mooi ingeschoten door Kevin Steenbruggen. Hierna speelde de thuisclub slordig. 

Beesd kreeg enkele grote kansen. Zo was rechtsback Indy Markus na een mooie combinatie dicht bij een 

doelpunt, maar keeper Rick Verploegh redde goed. Ook bij een schot van Nick van Gameren was Verploegh 

een sta in de weg. 

 

Toch kwam Herovina op 2-0. Met buitenkant rechts zette Van Vliet Marthijn Hobo alleen voor de keeper.  

Hij faalde niet al kreeg hij wel hulp van de doelman Jelle van Soelen, die de bal onder zich heen zag glippen. 

 

Hierna kopte Jesse van Vliet een voorzet van Rick Bakker net naast. En Bakker zelf miste toen hij alleen voor 

de keeper kwam te staan. Maar Beesd kwam steeds meer uit zijn schulp en het was dan ook geen verrassing 

dat Nick van der Burg met een snoeihard schot de 2-1 binnen schoot. 
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Herovina blijft koploper na overwinning op goed spelend Beesd 

Fout afgestraft 
 
De tweede helft was amper begonnen toen een fout in de verdediging van Beesd werd afgestraft. Keeper  

Van Soelen kwam goed uit en onderschepte de bal op dertig meter van zijn doel. Maar de bal belandde via  

een verdediger van Beesd voor de voeten van Van Vliet. Die wist hier wel raad mee en schoot de bal over  

de keeper in het doel. 

 

Hierna was Herovina de bovenliggende partij. Toch kwam Beesd nog op 3-2 na een schitterende knal in de 

linkerbovenhoek van Nick van Gameren. Jarno van de Water was zelfs nog dicht bij de gelijkmaker toen  

hij na een mooie actie net naast schoot. 

Maar de Herwijnense invaller Arno van Noord maakte aan alle onzekerheid een eind. Hij scoorde met een  

mooi schot de 4-2 en vijf minuten later dwarrelde een voorzet van hem in het doel. Het slotakkoord was v 

oor Steenbruggen. Hij zette 6-2 op het scorebord na goed doorkomen van linksback Mark de Joode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitblinker 
Jesse van Vliet was de uitblinker aan de kant van de thuisploeg. Toch was hij niet tevreden over de eerste 

helft. “Ook van mijn kant niet. Ondanks mijn twee assists zat ik niet lekker in de wedstrijd. In de tweede helft 

zakte ik weer een linie terug en ging ik op het middenveld spelen. Na rust hadden we weer grip op het spel en 

kwam ik weer meer in mijn kracht.” 

 

Daar was zijn trainer Marcel de Groot het wel mee eens. “In de eerste helft was Beesd gewoon beter.  

Zij hebben een goed voetballende ploeg. We kwamen met wat geluk op 2-0 en daarna geven we makkelijk de 

2-1 weg. In de tweede helft hebben we het anders neergezet en zie je dat we levensgevaarlijk kunnen zijn. 

Het zit ook mee dat je meteen na rust scoort. En met Arno van Noord brengen we nog meer scorend vermogen 

in.” 

 

Dodelijk wapen 
De trainer van Beesd Ben Frehe was ondanks de nederlaag tevreden over het spel van zijn ploeg. “Ik denk dat 

de uitslag geflatteerd is. We deden niet onder voor Herovina. Alleen scoren we niet. Met Van Vliet en 

Steenbruggen heeft Herovina een dodelijk wapen. Maar wij hebben een jonge ploeg en zijn bezig met een 

proces. Langzamerhand gaan we steeds beter voetballen.” 

 

Herovina is nog steeds koploper van de vierde klasse en heeft vijf punten meer en een wedstrijd meer dan de 

nummer twee Groot-Ammers. Volgende week spelen deze ploegen tegen elkaar. Beesd speelt dan tegen 

Unitas, dat verrassend gelijk speelde tegen Rhelico.  
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Maandag 7 november 2022  

Pijnlijke nederlaag Beesd 2. 

De mannen van Carl Kroeze reisden dit weekend af naar Rosmalen om OJC Rosmalen voetbal les te geven. 

Helaas werd dit de omgedraaide werkelijkheid. 

Nadat het fluitsignaal had geklonken gingen de mannen uit Rosmalen op een genadeloos tempo voetballen. 

Met als gevolg dat de doelpunten om de oren vlogen van Hidde Schooneveld.  

Na een pijnlijke eerste helft, gingen de koppen omhoog richting de 2e helft en ging de schroom eraf bij Beesd. 

Alhoewel OJC het ook voor gezien hield, liet Beesd toch nog even aantrekkelijk voetbal zien. De ploeg uit de 

Betuwe gingen verder naar voren voetballen, en druk uitoefenen op OJC. Hierdoor werd er in de 2e helft 

slechts 2x gescoord door OJC. Beesd kon met een glimlach het veld verlaten na deze les en ervaring.  

Op naar volgende week! 

 

 

 

De analisten Mels en Guus waren 

vandaag wederom niet compleet;  

Mels moest wegens andere 

verplichtingen op werk af laten weten. 

Guus:  

Eerste helft gaan we het niet te lang 

over hebben, 2e helft was een 

hoogtepunt in een diep dal.  

Prima gevoetbald nog op het einde.  

Wij verkiezen dan ook gelijk Frank 

Vissenberg als Man of the Match: 

Klasse invalbeurt, lekker aanwezig en 

fel. Er was veel meer diepte en gevaar. 

Oh ja vergeten te benoemen, de 

eindstand was 9-2.... 

Volgende week mag Beesd 2 zich 

revancheren op sportpark Molenzicht 

tegen NOAD’32 om 13.30 uur. 
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Dinsdag 8 november 2022  

Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 28 november 2022 

Beste leden, 

In een eerder bericht werd aangegeven dat de ALV plaats zou vinden op maandag 21 november. Er kwamen 

veel reacties van leden om de vergadering te verzetten in verband met de wedstrijd van het Nederlands elftal 

om 17.00 uur die dag. Er is besloten om hier gehoor aan te geven. Daarom wordt de vergadering verplaatst 

naar maandag 28 november in de kantine van V.V. Beesd, aanvang 19.30 uur. 

Bestuur v.v. Beesd 
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Woensdag 9 november 2022  

ℛ𝓊𝓃 ℛo𝓃𝒹𝒿ℯ ℛ𝒽ℯ𝓃ℴ𝓎   
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Donderdag 10 november 2022  

Topscorer  

𝐾𝑤𝑎𝑟𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡  

𝐴𝑛𝑜𝑢𝑘 𝑣𝑎𝑛 𝐸𝑔𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑝! 

 

Met vier doelpunten had Anouk van Eggelen  

een groot aandeel in de ruime 7-1 overwinning 

van VVB Dames1 

 

Hiermee pakt ze de koppositie in het 

topscorersklassement. Sam Grieser wist  

ook tweemaal te scoren in deze wedstrijd. 

 

Hans Kroeze was eveneens op schot dit  

weekend. Hij produceerde een hattrick  

voor Beesd Zondag 2 en komt nu op vijf  

treffers in totaal. 

 

Drie spelers scoorden dit weekend voor  

het eerst dit seizoen: Dennis van Bremen, 

Lynn Houterman en Bram Wakker! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rik van Zandwijk komt, later dan verwacht, nieuw binnen in het kaartenklassement.  
 

🔴⚫  
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Donderdag 10 november 2022  

WEEKENDOVERZICHT 5 EN 6 NOVEMBER 

Na een niet al te best vorig weekend voor de teams van Beesd kon het afgelopen weekend eigenlijk alleen 

maar beter gaan. Voor twee teams ging het inderdaad voortvarend afgelopen weekend, maar daar is ook alles 

mee gezegd. Het bleek een zwaar weekend voor menig ploeg bij Beesd. Lees gauw verder voor hoe het teams 

van v.v. Beesd verging en ook een kort overzicht van de SJO Linge Jeugd die weer in actie kwam voor de 

tweede fase van het seizoen. 

 

Beesd 1 
 

Zoals bekend kent Beesd 1 een moeizame start van het seizoen met enkele sterke tegenstanders. Misschien 

reisde men vandaag wel af naar de titelfavoriet, want Herovina had nog een 100% score dit seizoen. Daar 

kwam voor Beesd helaas geen verandering in, want het elftal ging met duidelijke cijfers onderuit, 6-2.  

Die score kreeg vooral in de tweede helft gestalte. Twee keer wist Beesd nog een aansluitingstreffer te 

fabriceren. Nick van der Burg haalde in de eerste helft snoeihard uit voor de 2-1 en zijn naamgenoot, Nick van 

Gameren, schoot in de tweede helft weergaloos raak vanaf 25 meter. 

 

N.B. Aankomende weekend staat voor Beesd een thuiswedstrijd gepland tegen Unitas. Op verzoek van Unitas 

wordt deze wedstrijd gespeeld in Gorinchem. Beesd 1 speelt dus uit in Gorinchem. Aftrap is om 14.30. 

 

Beesd 2 
 

Na een moeilijke wedstrijd tegen titelkandidaat DESK vorige week stond vandaag waarschijnlijk een nog 

betere ploeg aan de aftrap, OJC Rosmalen 2. Dat dit team een aardig potje kan ballen, werd al snel duidelijk, 

want bij de rust stond het al 8-0. Het elftal van Carl Kroeze rechtte de rug in de tweede helft en ging lekker 

voetballen. Hierdoor scoorde Beesd 2 nog twee keer in de tweede helft. Waar bij Beesd 1 Nick & Nick voor de 

doelpunten zorgden, deden bij Beesd 2 Bram & Bram dit (Bram Kroeze en Bram Wakker). Benieuwd welke 

dubbele namen we nog meer dit seizoen samen op het scoreformulier gaan zien. 

 

Beesd 4 
 

Na een voortvarende start aan de competitie met vier winstpartijen op rij zit er nu wat zand in de motor van 

Beesd 4. Na een verliespartij tegen HSSC’61 bleek deze zaterdag WNC 3 een maatje te groot. In een sportieve 

wedstrijd scoorden de Waardenburgers zes keer en namen de punten verdiend mee naar huis. Voor het elftal 

van Mark Tuller kan er rustig toegewerkt worden naar de volgende wedstrijd, want de komende twee weken is 

Beesd 4 vrij. 

 

Beesd VR1 
 

Na een nipte nederlaag tegen Well een week eerder gingen de vrouwen op zaterdag in alle vroegte richting 

Hei- en Boeicop. Beesd VR1 bleek uitgeslapen en bij de les, want binnen no time stond de ploeg op een 2-0 

voorsprong. Wie anders dan Anouk van Eggelen tekende voor beide treffers. Na een kleine opleving van 

HSSC’61 waarin het team de aansluitingstreffer maakte, was het Beesd VR1 dat de dienst weer uitmaakte. 

Door nogmaals twee doelpunten van Anouk, twee doelpunten van Sam Grieser en een doelpunt van Lynn 

Houterman werd er ruim en dik verdiend gewonnen, eindstand 1-7. 

 

Beesd Zondag 2 
 

De titelaspiraties kregen zondag opnieuw gestalte, want ook Wadenoijen werd aan de zegekar gebonden. Voor 

Beesd Zondag 2 bleek vooral Hans Kroeze op schot, want hij nam met een hattrick de helft van de treffers 

voor zijn rekening van de ruime 6-0 overwinning. De andere doelpunten werden gemaakt door Rick Bambacht, 

Joost de Bruijn en Dennis van Bremen. 
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Donderdag 10 november 2022  

WEEKENDOVERZICHT 5 EN 6 NOVEMBER 

SJO Linge Jeugd 
 

Bij de jeugd is de tweede fase van de competitie begonnen, waardoor de teams te  

maken krijgen met nieuwe tegenstanders. Er werden wisselende resultaten geboekt: 

 

Het vlaggenschip van de jeugd, de JO19, stuitte op een sterke tegenstander met RKKSV 

en ging met 0-7 onderuit. De JO17 boekte in een spannende wedstrijd een nipte 4-3 overwinning op RKTVC 

Met dezelfde cijfers won de JO16-1 van Arkel 

De JO16-2 had een lastige uitwedstrijd in en tegen Schelluinen en verloor met 6-1 

In een doelpuntrijke wedstrijd wist SJO Linge Jeugd JO15-1 met 7-4 te winnen van Tricht 

De SJO Linge Jeugd JO13 reisde af naar Schelluinen en verloor nipt met 4-3 

Voor de JO13-2 bleek MVV’58 een maatje te groot. Het team uit Meteren ging er met een 10-2 winst vandoor 

De uitslag 4-3 was vandaag in trek, want ook de JO12-2 won met deze cijfers van Theole 

In een gelijk opgaande wedstrijd tegen BZC’14 deelde de SJO Linge Jeugd JO11-1 de punten 

De MO15 won al vaker dit seizoen met ruime cijfers en ook vandaag was het raak. De teller stopte pas bij 8-0 

Binnenkort staat het WK voor de deur.  

 

Heb jij je al ingeschreven voor de  
enige echte Beesdse WK-poule? 
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Donderdag 10 november 2022  

Aankondiging:  

Donderdag 1 december senioren Sinterklaas  

Sinterklaas vergeet ook dit jaar de Senioren van V.V. Beesd niet, 

Zijn pieten hebben jullie ook weer het afgelopen jaar bespied. 

 

Het boek van de Sint is nog leeg voor dit jaar, 

Dus heb jij nog een leuk nieuwtje? Schrijven maar!  

 

Stuur dan een e-mail naar activiteiten@vvbeesd.nl 

De Sint dankt je hartelijk en tot snel 
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Zaterdag 12 november 2022  

Beesd verliest van sterk Unitas 

 

 

GORICNHEM • Tegen Unitas leed Beesd een 0-2 nederlaag. De Gorkummers waren duidelijk de bovenliggende 

partij en het was aan keeper Jelle van Soelen te danken dat het zo lang spannend bleef. 

Van Soelen had in de eerste helft al zeker drie goede reddingen verricht toen Unitas in de 43e minuut 1-0 

scoorde. In de tweede helft was hetzelfde beeld. Unitas was aan het aanvallen en Van Soelen hield tegen. 

Uiteindelijk maakte Unitas laat in de tweede helft 2-0. 

Trainer Ben Frehe was realistisch. “Als ik zeg dat de keeper de man van de wedstrijd was, zegt dat genoeg. 

Toch werd er niet slecht gevoetbald, maar we hadden een goede tegenstander en eigenlijk was Unitas nog een 

maatje te groot. Maar wanneer we met deze inzet blijven voetballen, heb ik er vertrouwen in.” 
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Zaterdag 12 november 2022  

Beesd komt er geen oment aan te pas tegen Unitas 

Na een lastige uitwedstrijd tegen Herovina (6-2 nederlaag) kon Beesd vandaag weer een sterke tegenstander 

verwachten in de vorm van Unitas. Op verzoek van Unitas werd vandaag in Gorinchem gespeeld. Dat de 

aanvangstijd van 14.30 blijkbaar intern niet bekend was, betekende uitstel van bijna een halfuur van de 

wedstrijd. 

Vanaf minuut 1 laat Unitas zien een prima voetballende ploeg te zijn. Met veel durf en beweging staat Beesd 

bijna 90 minuten lang onder druk. Dat het lange tijd nog 0-0 blijft, mogen de voorwaartsen van Unitas zich 

zelf aanrekenen. Al keepte Jelle van Soelen vandaag zeer verdienstelijk en behoedde hij Beesd lange tijd voor 

een achterstand en ook voor een grotere nederlaag. Bij vier 1 op 1 situaties brengt Jelle twee keer goed 

redding en twee keer krijgt Unitas het voor elkaar de bal naast het doel te schuiven. Beesd zet hier sporadisch 

wat tegenover bij balverovering, maar tot grote kansen komt men niet. Nick van der Burg heeft een fraaie 

actie in huis door van rechts helemaal naar binnen te trekken, maar zijn schot is een gemakkelijke prooi voor 

de keeper van Unitas. Beesd denkt zelfs nog met de brilstand de rust te halen, maar helaas gaat het in de 41e 

minuut alsnog mis. Thijs van der Wal kan na binnentrekken en zijn schot van rand 16 vliegt in de 

linkerbenedenhoek. Dat hij uit ogenschijnlijk buitenspelpositie vertrok en hiervoor ook gevlagd wordt, is aan 

dovemans oren gericht. 

In de tweede helft verandert er weinig aan het spelbeeld, maar het aantal grote kansen is minder dan in de 

eerste helft voor Unitas. Na slordig balverlies van Beesd voorin profiteert Unitas gelijk. Na een snelle counter 

is het in twee instanties raak en zo staat er 2-0 op het scorebord. In het vervolg probeert Unitas de marge te 

vergroten en Beesd met man en macht de schade te beperken. Jelle van Soelen houdt Beesd met enige 

regelmaat op de been. Aanvallend w  eet Beesd nog wat speldenprikjes uit te delen, maar daarmee is ook wel 

alles gezegd. Het zit er vandaag simpelweg niet in tegen een betere ploeg. Na enkele minuten blessuretijd 

heeft de scheidsrechter van dienst ook wel genoeg gezien en fluit hij af. 

Zo loopt Beesd tegen de vierde nederlaag op rij aan. Het aantal tegendoelpunten bleef deze keer wel beperkt, 

maar aanvallend bleek Beesd onmachtig. Voor de ploeg van Ben Frehe komen er nu cruciale weken aan, 

aangezien men eerst aantreedt tegen hekkensluiter Leerdam Sport en een week later de derby speelt tegen 

GVV. Beesd heeft slechts 1 punt meer dan Leerdam Sport, dus een ware kraker onderin aanstaande zaterdag.  

 Om half 3 wordt er afgetrapt in Leerdam!   
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Zaterdag 12 november 2022  

Ladies bingo uitverkocht  

 
Wij zijn blij om jullie te vertellen dat onze eerste  
ladies bingo is uitverkocht.  
 
Dit betekend dat er GEEN kaarten aan de deur beschikbaar zijn.  
 
Ook hebben we een leuke verloting tijdens de bingo! Vergeet geen contant geld.  
 
Wij hebben er zin in!  
 
Tot vrijdag. 
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Zaterdag 12 november 2022  

SJO LINGEJEUGD JO15-1 – TRICHT JO15-1 

Afgelopen zaterdag stond onze eerste wedstrijd in de 2e fase op het programma.  

Gezien het feit dat de jongens geen wedstrijd verloren hebben in de 1e fase, komen 

zij nu uit in de 3e i.p.v. 4e klasse. (eigen schuld, dikke…. )   

Onze eerste tegenstander in deze klasse was Tricht. Hendrik, Matthijs en Collin konden helaas niet aanwezig 

zijn. Daan en Brent zijn nog herstellende, dus werd een beroep gedaan op Raffael, Sem en Luuk. Omdat 

betreffende heren ook zelf een wedstrijd moesten spelen was het de intentie van de coach om hen niet al te 

veel speelminuten te geven. Echter na een enorm zwak begin van Beesd, vol met “Froetyloop(je)s”, vond de 

coach het toch nodig om drastisch in te grijpen. Met resultaat: Lars van Lith en 2 x Raffael zorgden ervoor dat 

we met een gelijke stand aan de ranja konden.   

In de kleedkamer heeft de coach, op een zo positief mogelijke manier proberen uit te leggen waar het aan 

schort. Toch kon hij zijn ongenoegen niet onder stoelen of (kleedkamer)banken steken en heeft de boys een 

duidelijke opdracht gegeven voor de 2 helft.   

De betreffende opdracht/boodschap is daadwerkelijk overgekomen aangezien de boys met een compleet 

andere instelling/inzet aan de 2e helft begonnen. Binnen 10 minuten stond er 5-3 op het scorebord, 2 x 

Raffael en vervolgens was het echt tijd om onze “huurlingen” hun welverdiende rust te geven.   

Al vrij snel volgde de 6-3 door Lars van Breemen en de 7-3 door Igor en was het tijd om de boel op slot te 

gooien. Het slot functioneerde niet helemaal zoals gehoopt, deur stond blijkbaar nog op een kiertje en daar 

wist Tricht dankbaar gebruik van te maken. Eindstand 7-4. Maar eerlijk is eerlijk, zonder onze “huurlingen” 

die we nodig hadden om alle ogen te openen en de rug te rechten, hadden de jongens wellicht voor het eerst 

dit seizoen zonder punten onder de douche gestapt. Dus Raffael, Sem en Luuk…enorm bedankt voor jullie 

bijdrage en inzet.   

Volgende week mogen wij het opnemen tegen SC Everstein welke hun 1e wedstrijd meer dan overtuigend 

gewonnen hebben tegen Theole.  We trappen om 09.45 uur af in Everdingen. Gelukkig zijn Collin, Matthijs en 

Hendrik dan wel van de partij en belangrijker nog is er geen programma in de Rodenburg voor deze 

leeftijdscategorie 😉  

 

Everstein JO15-1 – SJO Lingejeugd JO15-1  

Afgelopen dinsdag zijn Bobby, Lars (Lars nr. 3 om het makkelijk te maken 😉 ) en Leike komen “proeftrainen” 

wat blijkbaar goed bevallen is. Tegen Everstein was de bank namelijk dermate goed gevuld dat er zelfs geen 

ruimte meer was voor onze coach om zo nu en dan even te kunnen zitten.  

Welkom boys! 17 spelers is rijkelijk veel, maar hier weten we binnenkort vast wel een mouw aan te passen.   

Everstein heeft  hun eerste wedstrijd overtuigend weten te winnen, dus dat we aan de bak konden was 

bekend. Beide teams waren enorm aan elkaar gewaagd en wisten bij vlagen oogstrelend voetbal op de mat te 

leggen. Uiteindelijk was het Lars van Lith die de score wist te openen in het voordeel van onze jongens.  

Schot van ca. 18 meter, welke van richting werd veranderd waardoor de keeper op het verkeerde been stond.  

Heel lang hebben we niet kunnen genieten van de voorsprong. Na een in eerste instantie uitstekende redding 

van Sem wist Everdingen via de rebound de 1-1 te maken.   

Vervolgens was het de beurt aan Bobby en Lars om hun debuut te maken. Uiteraard even wennen, maar na 10 

minuten hebben zij hun draai weten te vinden.   

Met nog 20 minuten op de klok was het de beurt aan Leike om de eerste speelminuten te maken in zijn nieuwe 

team. Na een overtreding mocht hij aanleggen voor een vrije trap van ca. 22 meter. Helaas voor Leike raakte 

de bal de paal, maar was het Matthijs die accuraat reageerde door de bal tegen de touwen te werken. 

Wederom konden we niet lang van onze voorsprong genieten en niet meer dan terecht overigens. Na wat 

miscommunicatie <- lees “geklungel” mocht Sem voor de 2e keer graaien. Deze zelfde Sem wist 2 minuten 

later met een “handbalachtige” redding de 3-2 te voorkomen. (had wellicht het kantelpunt kunnen zijn…dus 

super redding Sem) Uiteindelijk was het Leike die zichzelf netjes vrij speelde om vervolgens met een 

snoeihard afstandsschot de 3 punten veilig wist te stellen. 

 

Komende zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Theole JO15-2 op het programma. We trappen om 10.30 uur 

af en hopen uiteraard deze ongeslagen reeks nog even door te kunnen trekken.  
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Maandag 14 november 2022  

𝘏𝘢𝘵𝘳𝘳𝘪𝘤𝘬𝘩𝘦𝘳𝘰'𝘴 𝘣𝘪𝘫 𝘉𝘦𝘦𝘴𝘥 𝟤 𝘦𝘯 𝘉𝘦𝘦𝘴𝘥 𝘝𝘙𝟣💯 

 

Het was een geweldige zaterdag voor Beesd 2 en @dames_vvbeesd.  

Beide ploegen wonnen afgetekend met 5-1 en beide ploegen leverden een weekendtopscorer met  

3 doelpunten. Voor Beesd 2 was het Jeroen van Gameren die liet zien het scoren nog niet verleerd  

te zijn met een fraaie hattrick. 

Dit kunstje deed Lynn Houterman even zo knap voor Beesd VR1. Na haar eerste doelpunt vorige week  

stijgt ze bovendien naar de bovenste plekken met nu 4 treffers. 
Hans Bats kon met zijn dubbelslag niet voorkomen dat Beesd Zondag 2 voor het eerst dit seizoen verloor. 

Igor Bassa en Fleur van Breemen scoorden afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen. 

Beesd 1 kwam helemaal niet tot scoren, maar zag wel twee binnenkomers in het kaartenklassement.  

Lucas de Bruin en Indy Markus liepen allebei tegen een gele kaart aan. 

 
  

https://www.instagram.com/dames_vvbeesd/
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Woensdag 16 november 2022  

Beesd 2 klimt een aantal plekken op de ranglijst  

Beesd 2 klimt een aantal plekken op de ranglijst en kan daarmee nog dromen van een plekje in de beste 6 van 

de tweede klasse. De mannen van Beesd 2 speelde dit weekend op papier een wedstrijd die gewonnen moest 

worden. Met nog een 9-2 nederlaag tegen OJC Rosmalen 2 in het geheugen, moest er afgelopen zaterdag om 

13:30 tegen Noad'32 opgenomen worden.   

Dat er gewonnen moest worden was dan 

ook zeker te zien in het spelbeeld.  

Er werd sterk begonnen en de kansen op 

1-0 volgden al snel. Na een mooie actie 

en voorzet van Bram wist Jeroen al snel 

met een volley van dichtbij het netje te 

vinden, waardoor de 1-0 op het 

scorebord stond. Vlak daarna wisten 

deze twee elkaar weer goed te vinden. 

Door een goed genomen corner wist 

Jeroen nogmaals het netje te vinden. 

Wie na een half uur zijn hattrick kon 

maken en de 3-0 op het scorebord 

zetten. Vlak voor rust wist Bram na een 

mooie aanname de bal goed mee te 

nemen waardoor hij 1 op 1 kwam met de 

keeper en rustig de 4-0 binnen kon 

schieten en Beesd met deze uitslag de 

kleedkamer in kon.  

 

Na rust schakelde Beesd echter een 

tandje terug. Igor kon uit een Corner nog 

wel de 5-0 binnen schieten maar verder 

werd er eigenlijk weinig meer gecreëerd. 

Zo gaf Beesd ook steeds meer ruimtes 

weg en stond het soms achterin wat te 

slapen. Helaas kon de nul hierdoor niet 

gehouden worden.  

 

Na een aanval vanaf de middenlijn was een schot in de korte hoek te machtig voor Hidde. Helaas kon deze 

jarige job dus niet  beloond worden met de nul. De wedstrijd eindigde hiermee dan ook met een 5-1 

eindstand.  

 

De wekelijkse analyse van Mels kon deze week ook niet onderbreken: 

Wat een dag, na net openen van het carnavals seizoen zat de kater er goed in bij sommige en vooral bij mij. 

Ook waarschijnlijk om die reden een plekje op de bank. 

De wedstrijd begon erg goed en na een half uur zorgt buik ervoor dat Bram en ik wel kunnen fluiten naar de 

spits positie. De eerste helft mooi afgesloten met een 4-0 voorsprong, Zwaar verdiend! 

2de helft zag je dat we minder gingen spelen en de kansen werden schaars. Nadat Igor de 5-0 erin pompte 

vond Carl de kust veilig genoeg om mij erin te zetten. 

Nog geen 5 minuten in het veld en we krijgen er een tegen maar ja dat hoort er ook bij. 

Verder echt goede pot gespeeld en wij zijn trots op onze jongens. 

Man of the match: Jeroen van Gameren 👴🏼 

Soms moeten ik en Guus echt uren rond de tafel zitten om de man of the match te bepalen. Deze week is dat 

toch iets makkelijker. Door de hattrick na 30 minuten heeft Jeroen niet alleen de bal mee naar huis mogen 

nemen maar ook de titel van man of the match. Ga zo door Jeroen 👍🏻. 

Volgende week spelen de mannen van Beesd 2 op papier weer een lastige uit wedstrijd tegen Sparta'30 2.  

Om 12:00 zal er in Andel afgetrapt worden.  
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Woensdag 16 november 2022  

Weekendoverzicht 12 en 13 november 

Menig speler had een vrije dag genomen voor de 11e van de 11e om fit te zijn voor de zaterdag en dat betaalde 

zich gezien de resultaten van Beesd 2 en Beesd VR1 zeker uit. Beide ploegen boekten een ruime overwinning. 

Helaas waren er ook minder resultaten. Zo ging Beesd 1 voor de vierde keer op rij onderuit en leed Beesd 

Zondag 2 zijn eerste nederlaag deze competitie. Lees gauw verder voor het complete overzicht! 

 

Beesd 1 
Vorige week werd er ruim verloren van koploper Herovina en ook vandaag kon het elftal van Ben Frehe aan de 

bak. Ook Unitas heeft de ambitie om te promoveren. Dat was terug te zien aan de wedstrijd. Beesd kwam er 

geen moment aan te pas en leed een terechte nederlaag. 

 

Beesd 2 
Na de smadelijke nederlaag tegen OJC Rosmalen kwam vandaag NOAD’32 op bezoek. Deze ploeg stond onder 

Beesd op de ranglijst, dus men zou goede zaken doen bij een overwinning. In die opdracht slaagde het team 

van Carl Kroeze met verve, want het boekte een afgetekende 5-1 overwinning. Grote man was goalgetter van 

weleer Jeroen van Gameren met een hattrick. Ook zijn neefje Bram Kroeze kwam tot scoren en Igor Bassa 

scoorde zijn eerste van het jaar uit een hoekschop. 

 

Beesd VR1 
De vrouwen van Beesd zijn op stoom de laatste weken. Nadat vorige week HSSC’61 met duidelijke cijfers aan 

de kant werd gezet (7-1 winst voor Beesd), moesten vandaag de vrouwen van SVS’65 eraan geloven. Net als 

Beesd 2 won Beesd VR1 met 5-1. Ook hier kon een hattrick genoteerd worden. De oplettende lezer zou 

misschien de naam van Anouk van Eggelen hier verwachten, maar zij kwam vandaag 1 keer tot scoren. Nee, 

vandaag was de topschutter van Beesd VR1 Lynn Houterman met een fraaie hattrick. De andere treffer kwam 

op naam van Fleur van Breemen uit een mooie vrije trap. 

 

Beesd Zondag 2 
Na twee opeenvolgende nederlagen van Beesd 4 was alle hoop gevestigd op Beesd Zondag 2 voor het behouden 

van een ongeslagen status, maar helaas vond het zondagteam zijn Waterloo tegen SCZ 4. In een zeer matige 

pot hoopte men in de slotfase nog op een punt door twee treffers van Hans Bats, maar gezien het 

wedstrijdbeeld was dat teveel van het goede geweest. De punten gingen dan ook mee terug naar Zoelen, 

waardoor ook Beesd Zondag 2 geen 100% score meer kan overleggen. 

N.B. Beesd 4 was vrij afgelopen weekend en ook aankomend weekend kunnen de voetjes van het team van 

Mark Tuller omhoog, want ook dan zijn ze vrij. 

 

SJO Linge Jeugd 
Ook door de jeugd werd er afgelopen weekend volop gevoetbald: 

Het publiek bij de JO16-1 kon het telraam erbij pakken in Ammers, want er werd gewonnen met 8-4 door de 

SJO Linge Jeugd 

De JO16-2 bleek een meer gelijkwaardige tegenstander te treffen vandaag, want de punten werden gedeeld 

met Jan van Arckel (3-3) 

Na een 100% score in eerste competitiefase gaat de JO15-1 door met waar ze gebleven waren: winnen!  

Ook SC Everstein moest er vandaag aan geloven al was het zeer spannend (3-2 winst). 

De SJO Linge Jeugd JO13 had er zin in vandaag, want men haalde de dubbele cijfers tegen Sliedrecht, 10-1! 

In een doelpuntrijke wedstrijd speelde de JO12-2JM gelijk tegen de leeftijdsgenoten van MVV’58 (4-4) 

De JO-11 stuitte vandaag op een sterke tegenstander in de vorm van Asperen ging met 6-1 onderuit 

De meiden onder 15 zijn aan een sterk seizoen bezig en trokken die lijn vandaag door. Wadenoijen werd met 

7-1 verslagen 

 

Aankomend weekend wordt er niet alleen gevoetbald, maar staat er ook een heuse Ladies Bingo op het 

programma aankomende vrijdagavond. De bingokaarten blijken populair, want het is helemaal uitverkocht! 

Het belooft dus een leuke en gezellige avond te worden. 
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Woensdag 16 november 2022  

Uitstekend werk van de commissie velden levert goede beoordeling op 

van Gemeente West Betuwe (en dat willen we graag zo houden). 
  
Periodieke beoordeling sportvelden   
Gemeente West Betuwe voert periodiek controle uit op de Sportparken in Meteren, Rumpt, Beesd, Tricht, 

Geldermalsen, Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk, Vuren, Hellouw, Varik-Heesselt, Haaften, Waardenburg 

en Ophemert. Hiervan ontvangen de verenigingen een uitgebreide beoordeling en volgt er indien nodig ook 

advies. Hier volgt een samenvatting van de laatste controle in oktober 2022:    

   

Sportpark Beesd    

Op het sportpark van VV Beesd zijn vier natuurgras voetbalvelden en een kunstgras voetbalveld bezocht. De 

vertegenwoordiger vanuit de vereniging (Jan van Alphen) was bij het bezoek aanwezig. Het sportpark ziet er 

verzorgd uit. De aangetroffen mollenschade is al aanzienlijk minder dan de afgelopen jaren. De firma Kroeze 

is intensief bezig om klemmen te zetten en mollen te vangen voordat schade kan worden aangericht. De 

velden worden intensief gebruikt.    

 

Veld 1 is een kunstgrasveld aangelegd in 2017. Slijtage is er nog nauwelijks opgetreden en ook op dit veld is er 

voldoende aandacht voor het onderhoud door de plaatselijke aannemer. De schade naast de penaltystip, zijde 

parkeerterrein is nog steeds niet hersteld en geadviseerd wordt om dit z.s.m. te laten herstellen (schade is 

inmiddels gerepareerd).    

Op veld 2 zijn de wedstrijden, het weekend voorafgaand aan het bezoek afgelast vanwege de extreme 

neerslag en de conditie van het veld. Veld 3 is een kwalitatief goed bespeelbaar Wetra veld. De trainingsstrook 

wordt zeer intensief gebruikt, met name voor training maar ook wedstrijden voor de pupillen. Deze 

trainingsstrook houdt zich erg goed ondanks de intensieve bespeling. Spreiden van trainingsactiviteiten is 

gewenst.   

Veld 4 wordt vanaf dit jaar intensiever gebruikt met name door het samengaan van de jeugdafdelingen van 

RVV Rhelico en VV Beesd. Het veld kan een hogere bespelingsgraad goed aan, dit komt voornamelijk door een 

goed ontwaterende ondergrond. Tijdens het bezoek was men bezig een geheel nieuwe LED-

verlichtingsinstallatie aan te leggen.    

  

Kortom een goede beoordeling, en dus een compliment voor de commissie velden (Jan van Alphen, Hans van 

Bremen en Arie den Hartog).  

Hun harde werken, vaak op momenten dat er niemand aanwezig is op het sportpark, is niet voor niets 

geweest.   

   

Maar......    

In de laatste weken van het jaar neemt de kans 

op schade aan de (kunstgras-) velden toe door het 

afsteken van vuurwerk.    

   

Een oplossing zou kunnen zijn om het gehele 

sportpark af te sluiten en te handhaven, maar 

dan zijn anderen die van goede wil zijn de dupe, 

zij kunnen dan niet lekker een balletje trappen 

met elkaar.   

   

 
Daarom het dringende verzoek: STEEK GEEN VUURWERK AF OP HET 
SPORTPARK en gooi je afval in de afvalbakken.   
   
Spreek elkaar hierop aan,    
Het Bestuur   
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Woensdag 16 november 2022  

Ladies bingo  

 
Wat een geslaagde avond! Wij hebben er van genoten, bedankt voor jullie opkomst. 
 
Met veel dank aan!  
Aalten Security 

Parcel B.V. 
Slijterij B  

Brauer Food 
Nita van de Betuwse Gebakskraam 

VMS Events & more 
 

Travestiegezelschap The Fancy sisters 
 

  

https://www.facebook.com/TheFancySisters?__cft__%5b0%5d=AZUu_NzQEW5toO1SCI-K6JgOfJ3SDqz_oETrBDA_7pOfNuDQEUvjT_NfrzoD_xjZHFO5p5DMMH4DU2h2sQBHgehg948yVkVwjR2VcdthYScFMaJ65LmRd9Sw7ppsJ8S80_yTxeQdvXs35AU1p-UAR-IdEEqCetYQgmQa2oTgpzKBdSfo30FIYjjedr_dpwNOfiE&__tn__=-%5dK-R
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Ladies bingo  
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Ladies bingo  
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Woensdag 16 november 2022  

Beesd 1 eerste overwinning !!! 
 
 
 
LEERDAM • Beesd boekte zijn eerste overwinning dit 
seizoen. In Leerdam werd met 1-4 gewonnen. 
 
Door de veel blessures moest trainer Ben Frehe wat  
omzettingen doen. Kevin Spronk ging linksback  
spelen en Nick van Gameren centraal achterin. 
 
In het eerste kwartier voetbalde Beesd goed.  
Het kwam verdiend op een 0-1 voorsprong door een  
doelpunt van Stefan van de Bosch. Na het doelpunt  
speelde Beesd slordig en kwam Leerdam Sport zelfs  
langszij. 
 
In de tweede helft herstelde Beesd zich. Jarno van  
de Water scoorde 2x. Dezelfde van de Water gaf de  
assist bij de 4-1. Nick van der Burg scoorde uit zijn  
voorzet. 
 
Trainer Frehe was ontevreden over het laatste  
halfuur van de eerste helft. “In het eerste kwartier 
deden we het erg goed, maar daarna speelden we  
alleen maar de lange bal.  
 
Ik ben niet snel boos maar in de rust heb ik behoorlijk mijn zegje gedaan. Dat heeft geholpen want in de 
tweede helft was het veel beter.” 

 

 

Eerste driepunter voor Beesd 1 

 
Na een zware seizoensstart hoopte Beesd vandaag in het staartduel tegen Leerdam Sport eindelijk de eerste 
overwinning binnen te halen. Deze gedachte zal ook geheerst hebben bij de Leerdammers, want Beesd stond 
met slechts 1 punt meer ook maar 1 plek erboven. Uiteindelijk nam Beesd met enige moeite, maar verdiend 
de drie punten mee naar huis. 
 
Op deze koude herfstdag zou het aan de inzet niet kunnen liggen, want bewegen was nodig om het enigszins 
warm te hebben. Het is Beesd dat in de openingsfase de bovenliggende partij is en het balbezit heeft. Al snel 
pakt het elftal van Ben Frehe de leiding. Na een scherpe voorzet van gelegenheidslinksback Kevin Spronk en 
mistasten van de Leerdamse sluitpost is het Stefan van den Bosch die bij de tweede paal de bal het 
beslissende zetje geeft, 0-1. Beesd gaat hierna op zoek naar mogelijkheden om de score te vergroten, maar 
het is Leerdam Sport dat op gelijke hoogte komt. Nick van Gameren laat een vrije trap lopen met de 
verwachting dat Jelle van Soelen deze kan oprapen, maar de alerte Juarth Leihitu plukt de bal voor zijn neus 
weg en schuift deze in het lege doel, 1-1. Hierna is er in de eerste helft van goed voetbal geen sprake meer en 
gaat Beesd te veel mee in het fysieke spel van de Leerdammers. Beesd mag echter allerminst klagen dat de 
scheidsrechter na een handsbal besluit de bal niet op de stip te leggen voor Leerdam Sport, ondanks hevig 
protest van Leerdammers. 1-1 is dan ook de ruststand. 
 
In de rust wordt erop gehamerd dat Beesd minder de lange bal moet hanteren en meer moet durven 
voetballen over de grond. Die boodschap blijkt aan te komen. Hoewel er soms nog gegrepen wordt na de lange 
bal in de openingsfase is het Beesd dat de boventoon voert in de tweede helft. De enige poging van Leerdam 
Sport is een opportunistische trap vanaf 50 meter, maar deze mist kracht om Jelle van Soelen te verschalken. 
Het is Beesd dat na twintig minuten verdiend op voorsprong komt. Na een goede individuele actie van Jens 
Kroeze op linksbuiten behoudt hij het overzicht. Zijn pass bij de tweede paal is precies op maat voor Jarno 
van de Water en deze hoeft de bal enkel in het lege doel te schuiven, 1-2. Het verzet lijkt na deze treffer 
gebroken bij Leerdam Sport en het is Beesd dat het spel bepaalt. Met goed voetbal is men de hele tweede 
helft de betere partij en zo een twaalf minuten voor tijd vergroot men de marge.  
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Woensdag 16 november 2022  

 

 

 
Na een mooie aanval over verschillende schijven na een balverovering op eigen helft is het de sterk spelende 
Stefan van den Bosch die met een goede actie en dito pass Jarno van de Water bedient.  

 
Deze is eerder bij de bal dan de Leerdamse 
doelverdediger en puntert de bal in de verre hoek, 1-3. 
Het slotakkoord is voor Nick van der Burg. Na een snelle 
uitbraak van Beesd kan Jarno van de Water opkomen 
richting de vijandelijke doel. Met een hakbal geeft hij 
Nick van der Burg de mogelijkheid tot een doelpoging en 
deze faalt niet met een harde en zuivere schuiver, 1-4. 
Niet veel later besluit de prima leidende scheidsrechter 
een einde aan de wedstrijd te maken. 

 

 

 

 

 

Zo pakt Beesd eindelijk een overwinning en hoopt men hierop voort te kunnen borduren.  

 

Aankomende zaterdag kan het team gelijk aan de bak, want buurman G.V.V. uit Geldermalsen komt op bezoek 

voor de West Betuwse derby. Aftrap is om 15.30. 

 

 

Beesd 2 wint in Andel met 1-2 

 

Sparta'30 trakteert in de kou  

op pepernoten en 3 punten! 

 
Afgelopen zaterdag moest er op papier een lastige  

uitwedstrijd gespeeld worden tegen de mannen uit  

Andel.  

 

De wedstrijd begon een half uur later doordat de KNVB  

scheidsrechter niet op kwam dagen... Om half 1 kon er  

dan toch afgetrapt worden. De grensrechter van het  

eerste die overigens een prima wedstrijd floot was dan  

toch zo ver gekregen om te fluiten.  
 
Vanaf de eerste minuut ging het er spannend aan toe  
en waren er al veel kansen. Helaas schoot in de 20e 
minuut een speler van Sparta'30 de bal mooi over  
Hidde heen na een dubieuze handsbal. Echter zag de  
scheids dit niet waardoor het doelpunt bleef staan.  
Kort daarna dribbelde Mels, die goed in de wedstrijd  
zat mooi de 16 binnen, wat ook meteen zijn laatste  
actie was. 
 
De rechtsbuiten werd namelijk wat lomp onderuit getrapt in de zestien waardoor hij geblesseerd uit viel, maar 
wel een penalty kreeg. Deze werd goed afgerond door Hans waardoor de 1-1 op het scorebord stond.  
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Vlak na de aftrap kreeg Sparta'30 meteen een goede kans maar gelukkig hield de kruising het scoren tegen. In 
de 44e minuut kwam Beesd via Jeroen van Gameren op een 1-2 voorsprong. Door een mooi actie van Frank die 
de voorzet uitstelde tot dat hij langs de man was gesprint kon Jeroen een niet te missen kans tegen de touwen 
aan schieten. Echter moest Hidde met een katachtige redding op de lijn nog in actie komen om zo in de 48e 
minuut de stand op 1-2 te houden.  
 
Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Er werd goed gevoetbald en hard gewerkt. Dit resulteerde in een hoop 
kansen over en weer waar Hidde vaak in actie diende te komen. Koen kon de score nog vergroten maar 
bedacht op het laatste moment dat een stiftje niet zo handig was waardoor die een niet te missen kans om  
zee hielp, maakt niet uit Koen kan de beste overkomen. Tot het laatste moment moest er hard gewerkt 
worden, maar uiteindelijk werden de drie punten over de streep getrokken en was het een zwaar bevochten 
overwinning! 
 

Wekelijkse analyse van Mels: 
 
GEZOCHT:  
 
PLATTE KAR VOOR BEESD 2!!! 
 
Het is tijd dat de technische staf een 
mooie platte kar gaat uitzoeken voor ons 
teampje. Deze koude zaterdag begonnen 
we een ruim half uur later omdat de 
scheids zich verslapen had.  
 
Na ongeveer 15 minuten op achterstand, 
maar een goede mooie knappe blonde 
buitenspeler dribbelde de bal de 16 in en 
kreeg daar toch een doodschop van een 
lelijke dikke verdediger. Hans schoot de 
penalty die erop volgde goed in. En dan 
vlak voor de rust een 1000% kans voor 
buik, 2-1 rust. 
 
Na de rust veel kansen aan beide kanten 
maar de stand bleef staan. Goede pot, 3 
punten mee naar ons clubje! 
 
Man of the match: Wat een moeilijk pot 
om een best speler eruit te halen. Zeker 
Sven AKA el torro maakte alle vuile 
meters goed. Maar de strijd om de prijs 
ging tussen Damian en Hidde maar toch 
de keeper ging er met de ‘motm’ status 
er vandoor. Mooie reddingen en goeie 
uitstraling hebben het voor meneer 
Schooneveld toch over de streep 
getrokken.  
 
Aankomende zaterdag staat er een thuis 
wedstrijd tegen Zwaluw VFC. Beesd 2 zal 
het bij afwezigheid van Carl Kroeze om 
13.30 moeten doen met interim coach 
van der Werken voor de frisse jeugdige 
blik van deze interim coaches. 
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Maandag 21 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 1   

 
Na lang wachten is het meest omstreden WK tot nu toe  
dan eindelijk begonnen. Qatar en Ecuador wisten de 
kijkers niet echt te amuseren met de eerste wedstrijd  
van het wereld kampioenschap. Door deze wedstrijd is  
ook de WK Poule Beesd echt van start gegaan.  

 
156 deelnemers hebben zich ingeschreven en gaan de 
strijd met elkaar aan voor de felbegeerde hoofdprijs  
van € 250,-- 

 
De openingswedstrijd eindige in een 0-2 overwinning  
voor Ecuador. Maar liefst 33 deelnemers voorspelde  
de correcte uitslag en dus is de lat direct hoog gelegd  
in de poule! Van deze 33 deelnemers waren er 2 zo slim 
om het kroontje in te zetten. In plaats van 24 punten 
scoorden zij ook de extra 15 bonuspunten.  

 
 
 
Dit betekent een gedeelde eerste plaats voor Jos van de Water en Lucas de Bruin op dit moment. Bij een 
gelijke dagwinnaar wordt er geloot. Vele van jullie hebben het verzoek ingediend voor de live loting van 
2 jaar geleden, misschien later in het WK. 
 

Het rad van v.v. Beesd heeft gedraaid en de eerste dag winnaar is geworden: 𝗟혂𝗰𝗮혀 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗻.  

Geniet van je welverdiende Pitcher Bier! Vandaag 3 wedstrijden op het programma waaronder natuurlijk 
Senegal – Nederland. Zien we je vanmiddag in Uitspanning de Notenboom? 
 

Dinsdag 22 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 2   

 
Cody Gakpo wist in de 84ste minuut met een kopbal een moeilijke wedstrijd open te breken voor het 
Nederlands elftal. Uiteindelijk gooide Davy Klaassen de wedstrijd op slot en zijn de eerste 3 punten voor  
het elftal van Louis van Gaal een feit. Engeland maakte er 6 tegen Iran en ging er met de volle buit vandoor, 
waar Wales en Amerika de punten deelden. 
 
In de WK Poule is het klassement op de schop gegaan. Lucas de Bruin en Jos van Zelst konden niet lang 
genieten van de eerste positie in de ranglijst en zijn teruggezakt naar de 8ste plaats.  
De nieuwe nummer 1 in het klassement is Michel van Alphen. Hij voorspelde de uitslagen van Senegal – 
Nederland en USA – Wales precies goed en met het kroontje op de wedstrijd van Engeland scoorde hij  
maar liefst 73 punten.  
Hiermee dacht Michel van Alphen na de nummer 1 positie ook voor de dag winst op te gaan maar hiermee 
kwam van Alphen bedrogen uit. Want ook Hans Orlemans, Danique van de Water, Patrick van den Hurk en 
Pieter van der Wyck scoorden 73 punten. 
 
Vanavond rond 19.30 zullen deze 5 namen in de koker gaan en zal special guest  
Bram Wakker de dagwinnaar loten. Dit gebeurd live via onze Instagram pagina. 
 
Bram liet het rad draaien en de tweede dag winnaar is geworden:  

Patrick van de Hurk.  

Geniet van je welverdiende Pitcher Bier!  
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Woensdag 23 november 2022  

Meubelfabriek De Toekomst sponsort heren Beesd 2 

Dit rasechte familiebedrijf kent een rijke geschiedenis. Al vanaf het begin van de vorige eeuw was men 
werkzaam in de houtindustrie waarna in 1955 officieel Meubelfabriek de Toekomst werd opgericht.  
 
Vanaf dat moment heeft men zich toegelegd op het produceren en verkopen van meubelen, voornamelijk 
zitmeubelen. Een zeer sterk punt vanaf het begin was de eigen ontwikkeling. Tot op de dag van vandaag 
worden alle ontwikkelingen binnen het eigen bedrijf gedaan. Zodoende blijft Meubelfabriek de Toekomst 
toonaangevend en is men zeker van een product dat aan eisen van de huidige consument voldoet. 
Als bestuur van v.v. Beesd zijn wij dan ook trots op deze trouwe sponsor. 
Namens het bedrijf overhandigde Henri Kriesels het nieuwe tenue aan de heren 2 van v.v. Beesd.  
Waarvoor heel hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 23 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 3   

 
Waar iedereen maandag lekker scoorden in de WK Poule was het gisteren een taaie dag voor velen. Menig 
voorspeller kwam van een koude kermis thuis met een ingezet kroontje op het verrassende verlies van 
Argentinië tegen Saudi-Arabië. Michel van Alphen kon maar kort genieten van zijn nummer één positie in het 
klassement, samen met Choco bekleed hij op dit moment de tweede plaats in het klassement.  
De nieuwe leider in het klassement is Hans Orlemans-van Amstel. Gisteren greep Hans net naast de dag winst 
door de loting, maar deze nummer 1 positie doet vast een hoop goed! 
De dag winst van dinsdag 22 november gaat naar de nieuwe nummer 3 in het klassement en dat is Julian van 
Bruggen. Hij wist op deze moeilijke dag toch een respectabele 63 punten binnen te halen. Julian voorspelde 
een correcte uitslag bij Mexico – Polen en ook het kroontje op Frankrijk – Australië pakte goed uit.  
De Pitcher Bier staat voor je koud in Uitspanning de Notenboom. 
 

De derde dag winnaar is geworden:  

Julian van Bruggen.  

 

Geniet van je welverdiende Pitcher Bier!  
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Woensdag 23 november 2022  

Weekendoverzicht 19 en 20 november 

Veel teams trotseerden afgelopen weekend de winterse kou voor een (hopelijk) leuk potje voetbal. Voor de 

senioren van Beesd viel er in ieder geval genoeg te juichen. Beesd 1 (eerste overwinning), Beesd 2 en Beesd 

Zondag 2 pakten allen de drie punten en zo was het een zeer succesvol weekend. Beesd 4 en Beesd VR1 waren 

vrij. Ook bij de SJO Linge Jeugd werd er vandaag veel gevoetbald, al stond de JO15 voor niks op het veld, 

want hun tegenstander was in geen velden of wegen te bekennen. 

 

Beesd 1 
 
Na vier verliespartijen op rij hoopte Beesd 1 tegen hekkensluiter Leerdam Sport eindelijk eens de zo gehoopte 

drie punten binnen te halen. In die opdracht slaagde het elftal, al had men het in de eerste helft nog lastig 

genoeg. Stefan van den Bosch zette Beesd vroeg op voorsprong, maar al snel kwam Leerdam Sport langszij.  

In tweede helft liep Beesd uit naar een ruime en verdiende 4-1 overwinning door twee doelpunten van Jarno 

van de Water en een doelpunt van Nick van der Burg. 

 

Beesd 2 
 
Beesd 2 laat al weken zien goed mee te kunnen in de zware tweede klasse. Menig team werd verslagen en ook 

Sparta’30 moest eraan geloven. Beide teams waren vandaag ondanks het vroege tijdstip van 12.00 klaar voor 

de wedstrijd, maar de leidsman van de KNVB lag waarschijnlijk nog lekker onder de wol. Gelukkig werd de 

assistent-scheidsrechter van Sparta’30 bereid gevonden om te fluiten, waarvoor hartelijk dank, en kon er met 

een halfuur vertraging gespeeld worden. Na een vroege voorsprong voor Sparta’30 boog het team van Carl 

Kroeze dit nog voor de rust om naar een voorsprong. Hans Kroeze benutte een penalty en Jeroen van Gameren 

tekende voor de 1-2. Dit was ook eindstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



214 
 

Beesd Zondag 2 
 

Na de enigszins teleurstellende nederlaag een week eerder tegen SCZ 5 rechtte het zondagteam vandaag de 

rug. Heerewaarden kwam op bezoek op Sportpark Molenzicht en verweerde zich kranig. Toch bleek Beesd 

Zondag 2 vandaag de betere en won men met 4-2 door twee doelpunten van Jasper van Bremen, een doelpunt 

van Rick Bambacht en een doelpunt van Jordi van de Water. Het zondagteam blijft hierdoor goed meedoen 

voor de bovenste plekken en het kampioenschap is dan ook zeker nog in zicht. 

 

SJO Linge Jeugd 
 

Bij de jeugd kwamen vandaag zeven teams in actie, een overzicht van de resultaten 

De JO17 ging gelijk op in de derby met de leeftijdsgenoten van Tricht. Doelpunten waren schaars en de 

wedstrijd eindigde in 1-1 

Het publiek bij de JO16-1 kreeg meer doelpunten voorgeschoteld, maar zag de SJO Linge Jeugd wel verliezen 

met 4-7 tegen Ameide 

In een doelpuntrijk gelijkspel deelde de JO16-2 de punten in Tiel met RKTVC (3-3) 

Voor de SJO Linge Jeugd JO13 bleek ASH een maatje te groot (1-5) 

Bij de JO12-2 konden de meegereisde supporters naar Achilles Veen achtmaal juichen (2-8 winst) 

Ook voor de supporters bij de JO11-1 viel er genoeg te juichen, want dit team won met 5-3 thuis van 

Ophemert 

In een spannende wedstrijd trok de MO15-1 van de SJO Linge Jeugd aan het langste eind tegen GJS met een 2-

1 overwinning 

 

 

Ladies Bingo groot succes! 
 

Ook was er afgelopen vrijdagavond een heuse Ladies Bingo georganiseerd door de activiteitencommissie. De 

animo was groot, want al vroeg waren de kaarten uitverkocht en de avond was dan ook een groot succes. 

Activiteitencommissie en betrokken sponsoren hartelijk dank voor het organiseren van deze geslaagde avond! 

 

Volop beweging in het topscorersklassement  🏆 

Het was een topweekend, want alle teams van Beesd pakten de volle buit. Daarbij werd er veel gescoord en 

schuift het klassement steeds meer in elkaar. 

 

Twee spelers maakten twee doelpunten 

dit weekend. Jarno van de Water deed 

dit voor Beesd 1 in de 1-4 overwinning  

op Leerdam Sport en Jasper van Bremen 

scoorde twee keer voor Beesd Zondag 2 

bij de 4-2 winst op Heerewaarden. 

 

Verder kwamen in het klassement Hans 

Kroeze, Jordi van de Water, Rick 

Bambacht, Jeroen van Gameren en  

Nick van der Burg allen tot scoren. 

Stefan van den Bosch maakte afgelopen 

weekend zijn eerste doelpunt van het 

seizoen. 

 

Anouk van Eggelen kwam niet in actie, 

maar blijft met 10 doelpunten soeverein 

aan kop.  
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Donderdag 24 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 4   

 
Een iets verlate WK Poule update vandaag... 
 
Gisteren kwamen de voorspellers met een ingezet kroontje op Duitsland van een koude kermis thuis.  
Ook dag 4 van het WK zat weer vol verassingen. 
 
Voor vele was het een dag om snel te vergeten in de poule, maar sommige profiteerde.  
Zo ook Kevin Kruisen die met 58 punten de dag winst binnen hengelt. Mede door deze goede dag kwam 
Kruissen terecht in de top 3, maar na 2 wedstrijden vandaag is hij uit de top 10 geknikkerd. 
 
Wie is dan de nieuwe nummer één van de ranglijst? Na 2 dagen aan kop heeft Hans Orlemans-van Amstel de 
koppositie uit handen moeten geven. Op dit moment gloort Jordi van de Water aka Choco bovenaan het 
klassement. Kan Choco met een goede dag te positie vasthouden en een gooi doen naar de dag winst? 
 
Let op! Morgen begint ronde 2 van de WK Poule! Vergeet niet te voorspellen! 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 5   

 
 
Alle landen op het WK zijn inmiddels in actie gekomen, dan is het automatisch tijd om de balans op te maken 
in de WK Poule. Waar Michel van Alphen sterk begon, staat hij op dit moment nog maar net in de top 10. De 
vrije val van Hans Orlemans-van Amstel is merkwaardig te noemen, hem vinden we terug op een 15de plaats. 
Ook Choco wist de koppositie niet lang te behouden, het verschil is maar één punt, maar hij is de nummer 2 
van de ranglijst. 
 
Als een duveltje uit een doosje is Collin Magis aka Paus omhoog geklommen en de nieuwe koploper van de WK 
Poule. Gister pakte Collin 65 punten, mede door het correct voorspellen van de uitslag van Zwitserland - 
Kameroen en Brazilië - Servië. De nummer 1 positie na een ronde, daar koop je natuurlijk niks voor, maar een 
lekker begin is het zeker voor Paus. 
 
Zijn die 65 punten dan genoeg voor de dag winst? Gisteren wel, toen waren 58 punten voldoende voor de dag 
winst voor Kevin Kruissen, maar vandaag is dat anders. Namelijk 3 spelers wisten maar liefst 80 punten te 
scoren, de hoogste dag score tot nu toe.  

Vanavond gaan Ardy Huigen, Mathé "Yilmaz" Nab en Renske van Soelen in de koker voor de loting. Deze 

loting wordt eind middag rond 16.45 verricht door special guest Mathé Nab. Kan hij zichzelf de pitcher bier 

bezorgen of gaat deze naar een ander? 

 

Mathé Nab loot Renske van Soelen voor de dagwinst 

De meest enthousiaste loting tot nu bezorgd Renske van Soelen de dagwinst! Geniet van de pitcher bier!  

https://www.instagram.com/kevinkruissen/
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Zaterdag 26 november 2022  

Beesd stuurt GVV met 4-0 naar huis 

 
BEESD • GVV had weinig te vertellen tegen Beesd.  
Na een 1-0 ruststand won Beesd met 4-0 van de gasten 
uit Geldermalsen. Grote man bij de thuisclub was 
linksback Kevin Spronk. Hij was bij drie van de vier  
doelpunten betrokken. 

 

Beesd kwam op slag van rust op  

voorsprong door een doelpunt van  

Jens Kroeze op aangeven van Kevin  

Spronk. De tweede helft was amper  

een paar minuten oud toen Beesd  

op 2-0 kwam. Sven van den Broek  

schoot een strakke voorzet van  

Kevin Spronk. 

binnen. 
Strafschop 
Een kwartier voor tijd kreeg Beesd  
een strafschop toen Jarno van de Water  
in het strafschopgebied onderuit werd  
gehaald. Nick van der Burg benutte deze  
penalty. Het werd 4-0 toen Stefan van  
den Bosch na een assist van Spronk de  
bal in de verre hoek schoof.  

 
 
 
In de slotfase miste Van der Burg nog een strafschop. 
 De trainer van Beesd, Ben Frehe, was tevreden met deze uitslag maar ook over de houding van zijn spelers. 
”Het doet me goed dat een aantal spelers niet tevreden zijn met deze uitslag. Volgens hen hadden ze meer 
moeten scoren.” 
 
Freek Wittenrood van GVV heeft het moeilijk om een selectie op de been te brengen. “We misten vandaag 
weer vijf spelers in de toch al smalle selectie. Het verval in de tweede helft was groot. Dat heeft te maken 
met conditie.”   
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Zaterdag 26 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 6   

 

𝗜𝗗𝗢𝗟 𝗡𝗜𝗘𝗨𝗪𝗘 𝗞𝗢𝗣𝗟𝗢𝗣𝗘𝗥, 𝗘𝗥𝗪𝗜𝗡 𝗩𝗔𝗡 𝗠𝗢𝗢𝗞 𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗡𝗔𝗔𝗥 
 

Het Nederlands elftal stelde gisteren teleur in de wedstrijd tegen Ecuador. Vele zagen dit niet aankomen aan 

de ingezette kroontjes te zien op de oranje leeuwen. Ook de nummer 1 𝗣𝗮혂혀 (𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗴𝗶혀) maakte deze fout. 

Mede hierdoor wist hij maar 7 punten te scoren en is inmiddels afgezakt naar plek nummer 6. 

 

Wie profiteerde hiervan? 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 (𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗮혁𝗲𝗿) schuift een plekje op in het klassement en staat tweede 

en ook 𝗬𝗶𝗹𝗺𝗮𝘇 (𝗠𝗮혁𝗵�́� 𝗡𝗮𝗯) komt de top 3 binnen. 

Wie is dan de nieuwe koploper? Dat is 𝗜𝗱𝗼𝗹 (𝗥𝗼𝗻 혃𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺).  

Gisteren had Idol weliswaar maar één voorspelling goed, het leverde hem wel  

door een kroontje 39 punten op. Zijn kroontje is dus al gebruikt, dus hoe lang  

kan hij de koppositie vasthouden? 

Dan de dag winst, er waren ook dit keer weer meerdere winnaars. 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗛𝗼𝗻𝗸,  

𝗘𝗿현𝗶𝗻 혃𝗮𝗻 𝗠𝗼𝗼𝗸 en 𝗕𝗲𝗿혁𝗵𝗼 혃𝗮𝗻 𝗟𝗶혁𝗵 scoorden 56 punten. Vandaag geen live 

loting maar het rad bepaald wie de winnaar is. Na een slinger aan het rad mag  

𝗘𝗿현𝗶𝗻 혃𝗮𝗻 𝗠𝗼𝗼𝗸 zich opmaken voor de Pitcher Bier! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 27 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 7   

  
 

Een uniek staaltje voorspellen….. 

Zo kan de knappe prestatie van 𝗚𝗼𝗼𝗳 𝗗𝗼𝗸𝗺𝗮𝗻 genoemd worden.  

4 uitslagen van wedstrijden voorspellen is knap, maar ook de precieze score goed hebben is extreem knap.  

Zonder ingezet kroontje levert dit Goof Dokman maar liefst 96 punten op, een dag record.  

De Pitcher Bier is dan ook zeer verdiend. 

 

Wie misschien wel op de dagwinst gehoopt had was 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 (𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗮혁𝗲𝗿), 87 punten wist hij te scoren. 

Geen dagwinst voor Choco, wel de nummer 1 positie in het klassement.  

Op het leaderbord staat 𝗕𝗲𝗿혁𝗵𝗼 혃𝗮𝗻 𝗟𝗶혁𝗵 bovenaan, maar dit foutje in het systeem wordt gecorrigeerd. 
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Zondag 27 november 2022  

Run Rondje Rhenoy 

Zondag 27 november waren we gastheer voor het 

loopevenement Run Rondje Rhenoy. Vanwege corona  

werd de run de laatste twee jaar niet gehouden.  

Toch was de opkomst prima. Ruim 200 deelnemers  

liepen 5 of 10 km. De run begon om 13.00 uur.  

Het sportpark was voor korte tijd uitgesloten van  

autoverkeer.  
 
Het was wat fris buiten, maar daar hadden de lopers geen last van. We kunnen terug kijken op een goed 

georganiseerd evenement. Na de run was er erwtensoep en werd er volgens traditie een ijskoude versnapering 

gedronken op weer een sportieve prestatie. Het bleef nog lang gezellig in de kantine.  

 

Marinus de Keijzer maakte mooie foto’s bij de start en onderweg. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslagen: 
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Zondag 27 november 2022  

Beesd 2 zondag heroverd koppositie !! 
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Maandag 28 november 2022  

Notulen Algemene Ledenvergadering 
 
Datum:  Maandag 28 november 2022 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie:  Kantine v.v. Beesd  

Aantal leden:  47 
 
Agenda  
• Opening door Max Kroeze 

• Mededelingen / ingekomen stukken door Max Kroeze 

• Stand van zaken door Peter Versteegh en Max Kroeze 

• Goedkeuren notulen ALV 25-10-2021 door Goof Dokman 

• Verkort jaarverslag 2021-2022 door Goof Dokman 

• Bestuursverkiezing en commissies door Max Kroeze 

• Ledenontwikkeling door Cees Brouwer 

• Financieel overzicht 2021-2022 en begroting 2022-2023 door Jan Kroeze  

• Rondvraag door Max Kroeze 

 

1. Opening. 

Voorzitter Max Kroeze heet iedereen welkom en dankt de leden voor hun komst vanavond. Wel heeft hij 

het verzoek om bij vragen naar voren te komen om via de microfoon te communiceren i.v.m. minder 

gehoor van de ouderen. Gelukkig deze keer geen corona beperkingen en is de vereniging weer ’op dreef’ 

en er gebeurt veel o.a. Samenwerkende Jeugd Organisatie (SJO) Linge jeugd – en intentie fusie Rhelico. 

Daarbij nog komende festiviteiten zoals de komst van Sinterklaas en de bazaar met mooie prijzen op 

op 17 december a.s. Hou de website in de gaten. Door de SJO zijn er veel nieuwe leden en vrijwilligers 

bijgekomen en is in korte tijd veel gerealiseerd zoals uitbreiding kleedlokalen en led verlichting veld 4. 

Door de toegenomen drukte hebben we een verzoek gedaan bij de gemeente voor extra parkeerplaatsen. 

Speciale dank aan de jeugdcommissie voor hun tomeloze inzet voor het opstarten van de  SJO met  

Rhelico. Er zijn bijna 90 nieuwe jeugdleden bij gekomen! Daarnaast natuurlijk een dank aan alle 

vrijwilligers die deze vereniging laten zijn waar we trots op kunnen zijn en dat is ook de basis voor dit 

bestuur om nog aan te blijven in deze belangrijke fase m.b.t. fusie en nieuwbouw. Echter opvolging 

bestuursleden is van groot belang. Zoals het zich nu laat aanzien willen we dit jaar geen contributie  

verhoging doorvoeren aangezien iedereen thuis al voldoende te indexeren heeft, de kosten voor gas en 

stroom worden continu gemonitord en als we zuinig blijven douchen moet dit nog mogelijk blijven. Alle 

leden zijn de vereniging trouw gebleven in de moeilijke Corona periode en zijn we trots dat we het 

financieel aan kunnen momenteel, dit in tegenstelling tot veel andere verenigingen in het land. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken (door Max). 

Er zijn geen mededelingen of en geen ingekomen stukken. 

 

3. Toekomstvisie. 

Stand van zaken :  

Samenwerking jeugd SJO Lingejeugd (door Peter Versteegh) 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

 
Stand van zaken: Samenwerking jeugd SJO Lingejeugd (vervolg) 

Start en voorbereiding 

Nadat begin 2022 bij ons als jeugdcommissie van vv Beesd berichten doorsijpelden dat er  

op de achtergrond weer contacten waren tussen bestuursleden van vv Beesd en rvv Rhelico zijn wij als  

jeugdcommissie al gaan nadenken over hoe een eventuele samenwerking eruit zou kunnen zien.  

 

Op 8 juni van dit jaar werd er een bijzondere ledenvergadering uitgeschreven waarin een mogelijk  

fusietraject werd voorgelegd, inclusief stemming hierover. Ondanks een zeer positieve stemmingsuitkomst 

werd het noodzakelijke aantal aanwezigen niet gehaald, waardoor een tweede avond moest worden  

belegd. Dit werd woensdagavond 22 juni. Ook bij rvv Rhelico is gelijktijdig een dergelijke avond  

gehouden, daar werd de eerste avond al positief gestemd over een fusietraject. Voorafgaand aan een  

definitieve fusie zou een samenwerkende jeugdorganisatie moeten worden opgericht. 

 

Kort na 22 juni hebben wij de SJO Lingejeugd jeugdcommissie opgericht. Deze jeugdcommissie bestaat  

Uit Jeroen van Bremen, Peter Versteegh, Ardy Huigen, Mirjam de Keijzer, Martijn Rijnbeek, Niek de Jong 

en Brian Heijkoop. Een inventarisatie van de jeugdleden van beide verenigingen was het eerste werk. Bij 

de KNVB moest al snel worden aangegeven met hoeveel teams we het nieuwe seizoen wilden starten. 

 

Voorlopige- en definitieve indeling 

Gelijk was al duidelijk dat we door de samenwerking een veel bredere jeugdafdeling zouden krijgen.  

Omdat we voorgaande jaren het uitgangspunt hadden om op leeftijd in te delen, besloten we hier niet  

vanaf te wijken voor het nieuwe seizoen, met een uitzondering voor de JO16 teams. Deze twee teams 

konden we compleet laten en dus bestaat de JO16-1 uit louter voormalig Rhelico spelers en de JO16-2  

uit voormalig Beesd spelers. 

 

Tenue verdeling  

Om een goede start te kunnen maken moest er nog een oplossing komen voor het tenue gebruik.  

We hebben in overweging genomen om de jeugdteams te laten voetballen in compleet nieuwe (tijdelijke) 

tenues, maar vanwege te hoog oplopende kosten (voor de periode van 1, hooguit 2 jaar) hebben we hier 

niet toe besloten. 

In goed onderling overleg is besloten een deel van de teams te laten voetballen in vv Beesd tenues en een  

ander deel in de clubkleuren van rvv Rhelico. Als je op dit moment op zaterdag sportpark Molenzicht 

betreedt, zie je dan ook de jeugd in beide tenues actief op de velden. 

 

Goede start 

Voorafgaande aan het nieuwe seizoen werd er een introductieavond (22 augustus} gehouden voor leiders 

en trainers. Enerzijds om elkaar te leren kennen, anderzijds om de gewenste goede start te maken. 

 

Huidige teamsamenstellingen 

Begin september zijn we het nieuwe voetbalseizoen goed gestart en op dit moment zijn er 17 jeugdteams 

op papier met circa 215 jeugdspelers (m/v). Ook zijn er op dit moment nog circa 10 jeugdige spelers die 

proeftrainen bij SJO Lingejeugd. We hebben : 1x O19 , 1x O17, 2x O16, 1X O15, 2X O13, 1X 012, 1X O11,  

2X O10, 2X O9, 1X O8, 1X O7, 1X MO17 en 1X MO15. 

 

Aanpassingen accommodatie 

Om de 17 jeugdteams goed te kunnen laten voetballen op Molenzicht zijn al de nodige aanpassingen  

uitgevoerd. Een deel van de doelen zijn van Boutenstein naar Molenzicht getransporteerd. Er zijn  

gebruikte units (kleedkamers) aangekocht en geplaatst, opgeknapt en inmiddels ook al voorzien van 

een lik verf. Fantastisch werk door de klusploeg. Op veld 4 (Molenveld) is nieuwe veldverlichting  

aangelegd om alle trainingen doorgang te laten vinden. We zijn een flink aantal weken onderweg met  

de SJO Lingejeugd en de geluiden en reacties zijn uiterst positief. We zijn een gezellige dorpse regioclub 

met aantrekkingskracht van grofweg Acquoy tot en met Deil. 
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De komende maanden zijn er nog vele  

stappen (kleine en grote) te zetten, maar  

de SJO jeugdcommissie heeft er alle vertrouwen  

in dat dit goed gaat verlopen. 

       Peter Versteegh, Namens SJO Lingejeugd Jeugdcommissie. 

 

Toekomstvisie (door Max): 

Afronden fusie voor een toekomst bestendige vereniging voor zowel Beesd als de omringende dorpen en 

daardoor niet meer zo afhankelijk te blijven van de nieuwbouw in Beesd. VVB is stabiel qua leden maar 

vergrijst en is de SJO dan een welkome invulling. Er is een kassa met pinautomaat gekocht en wordt deze 

in januari 2023 geïnstalleerd. De muntenautomaat blijft gewoon in dienst. Oppakken en uitwerken van de 

nieuwbouwplannen accommodatie. Helaas is de termijn voor de invulling van de verkregen subsidie 

verlopen en wordt er een doorrekening gemaakt op basis van de te verwachten nieuwe leden en  

vervolgens weer subsidie aangevraagd op 1 januari 2023. Om het aantrekkelijker te maken voor het 

vervullen van een functie in het hoofdbestuur willen we het voorstel doen om een aparte bestuurslaag in 

te richten speciaal voor de taken op het voetbaltechnisch vlak. De administratieve en financiële zaken 

kunnen dan door de andere bestuurslaag worden vervuld. Misschien wel een betaalde kracht in toekomst  

die de hele vereniging stuurt. Op deze wijze functiescheiding waardoor invulling misschien makkelijker 

wordt en kunnen de twee besturen elkaar controleren. 

  

Fusie (door Max) 

Er is een intentieovereenkomst getekend inclusief gemeente West Betuwe. Op deze wijze verbind de 

gemeente zich aan de fusie en gaan zij zich faciliteren voor velden, parkeergelegenheid en inspanning 

voor nieuwbouw. Extra kunstgrasveld behoort ook al tot de mogelijkheden. Prioriteit is de nieuwbouw. 

De Gemeente gaat zorg dragen voor: voldoende speel en trainingscapaciteit, aanleggen kunstgrasveld, 

parkeervoorzieningen, borg staan voor de investeringen t.b.v. nieuwe accommodatie. 

De besturen van Beesd en Rhelico hebben besloten om een fusie commissie in te richten zodat er wat 

taken doorgeschoven kunnen worden. De fusie commissie bestaat uit Patrick Kemker, Peter Boskaljon, 

Peter Versteegh en Wendy de Wild. Zij zijn de eerstelijns vraagbaak voor alle leden, het begeleiden van 

de fusie, harmoniseren van regels en beleid, eenduidige communicatie en correspondentie richting leden 

en besturen en een visie bepalen voor de komende 5 jaar. We kunnen stellen dat twee financieel gezonde 

verenigingen bij elkaar komen, dit is inmiddels gecontroleerd door beide penningmeesters. 

  

Nieuwbouw accommodatie (door Max). 

Voor het bepalen van de nieuwe accommodatie moet er een herziene berekening gemaakt worden door de 

komst van SJO en fusie leden. Subsidie komt te vervallen vanwege de verstreken termijn en wordt er een 

nieuwe subsidie aangevraagd. Plannen blijven het zelfde. Pas als de financiering voor 90 % rond is dan 

definitief doorpakken met de bouwplannen. Rond die tijd zal er een ALV belegd worden. 

 

4. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2021 (door Goof). 

De notulen stonden gepubliceerd op de site en er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. 

 

5. Verkort jaarverslag secretaris (door Goof). 

Een voetbal jaar loopt niet van 1 januari t/m 31 december maar van 1 juli t/m 30 juni. Ik noem u de  

belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen voetbaljaar welke net als het jaar ervoor in het teken  

stond van corona, toch gebeurde er veel binnen de vereniging: 

 

Juli 2021 dus vorig jaar 

• In juli was het EK in Italië. Edwin Tuller won de Notenboom EK Poule. 

• Zaterdag 24 juli hield de jeu de boules een druk bezocht inlooptoernooi. 

• 75 (!) vrijwilligers bij de jeugd werden verrast met een kleinigheidje voor de vakantie. Zomaar een 

klein gebaar als dank en blijk van waardering voor hun geweldige inzet 

• Jelle van Soelen was op zoek naar ‘archiefstukken’ van v.v. Beesd. 
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Augustus 

• Van 16 tot 20 augustus waren we gastheer voor Vakantie Spelweek Beesd 

• Door de corona beperkingen ging het openingsfeest op zaterdag 28 augustus niet door.   

Ook de gemeente week niet af van de voorwaarden en gaf geen toestemming. 

 

      September 

• Zaterdag 11 september speelde Beesd 1 voor het eerst sinds bijna een jaar weer een officiële 

wedstrijd.  

• Na 1,5 jaar kwam er een einde aan de 1,5-meter-maatregel.  Echter met één belangrijke 

uitzondering: in voetbalkantines was een coronatoegangsbewijs nog wel verplicht. 

• Zaterdag 25 september won Beesd de derby tegen Rhelico voor de 3de keer op rij en scoorde Jarno 

van de Water zijn 75ste doelpunt voor v.v. Beesd 

 

Oktober 

• Vrijdag 8 oktober wonnen de WKC dames het Oktoberfest toernooi bij Focus in Culemborg 

• 15 oktober was er Glow in the Dark voetbal bij VVBeesd 

• Zaterdag 23 oktober werd Beesd JO-13 winterkampioen 

• Maandag 25 oktober was er een Algemene Leden Vergadering en werden Koos van Lith, Ivonne de 

Bruijn, Mark Kroeze en Diana Vissenberg bedankt voor hun inzet als vrijwilliger gedurende een lange 

periode. 

 

November 

• 2 november werd de Coronapas op veel plekken weer verplicht en kwam het dragen van mondkapjes 

weer terug.  

• Vrijdag 12 november waren Jan van Lith en Daphnin Spronk de beste klaverjassers. 

 

December 

• Vrijdagavond 3 december organiseerde de activiteiten commissie een leuke ‘online’ Pieten bingo voor 

de jeugd 

• Door het verlengen van de avondlockdown ging zaterdag 18 december de ‘Ouderwetse bazaar’ helaas 

ook niet door  

• In december werd bekend dat hoofdtrainer Dick Wammes aan het einde van het seizoen Beesd zou 

verlaten. Daarmee kwam een einde aan een mooie samenwerking in een lastige periode. 

 

Januari dit jaar 

• De Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari ging niet door. 

• Op 15 januari werden versoepelingen aangekondigd, kantine mocht niet open, kleedkamers wel, maar 

publiek was nog niet welkom. 

• Vanaf 26 januari waren er eindelijk verdere versoepelingen. Iedereen mocht overdag en ’s avonds 

binnen en buiten sporten, zonder tijdslimiet. 

 

Februari 

• Dinsdag 1 februari overleed Kees de Leur, Cees was naast speler ook een zeer gewaardeerd 

bestuurslid en klusjesman 

• Zaterdag 19 februari won Patrick van den Hurk de 1ste ‘’BEESD DART OPEN’’. 

 

Maart 

• Zaterdag 19 maart was Rhelico thuis met 4-1 eindelijk weer de sterkste in derby tegen Beesd 

 

April 

• Woensdag 6 april won Jayden Kool de kinderbingo en dezelfde dag ondertekende Ben Frehe zijn 

contract als hoofdtrainer van v.v. Beesd 

• 21 april overleed Gerard van Lith. Gerard was naast speler, jeugdleider, jeugdcoördinator en 

jeugdvoorzitter in de periode 1987 - 1991. 

https://www.facebook.com/vakantiespelweekbeesd/?__cft__%5b0%5d=AZU_RXgRygxfgWH7K9hgHe08t5op88caXkmqsxjcRneo5B-VPSXM1oPz9YNxqiWvwZChD-eDEkDWnSGp0Jddre1wSzpN5cYuyqsd9mcpg33z-VR2E1Gj49U_pWDe6dvLE8qFY4EFtYSWjw5KDLDMhL6f3XNKV1xUGfgsX2OKWWYu1NAbHc-btzuqNqwUT-iu7FcGanBx5_uO3zMkYw7ccfiz&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Robert-Mars-Toernooi-111986615635219/?__cft__%5b0%5d=AZVsDls2qbl0PDVEw4TdRnUkKz565OvxTHE02m0McI_mzZbnDhAI5N8loYLXJEYZydjr9A4J3OZUJ4MEyiu9ZdKl9peMm83363QbeLJvf1DAtAMi97HuOQG5p8hZOJeWbbhACIJPXOp7OjTSssv5SNZ23_HNKxRLd-UMSxwuMEc6Gx7xtUnX5xOdqXNK2BfSMdopVNeZvHZ6ne42qr3HmOOc&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Robert-Mars-Toernooi-111986615635219/?__cft__%5b0%5d=AZVsDls2qbl0PDVEw4TdRnUkKz565OvxTHE02m0McI_mzZbnDhAI5N8loYLXJEYZydjr9A4J3OZUJ4MEyiu9ZdKl9peMm83363QbeLJvf1DAtAMi97HuOQG5p8hZOJeWbbhACIJPXOp7OjTSssv5SNZ23_HNKxRLd-UMSxwuMEc6Gx7xtUnX5xOdqXNK2BfSMdopVNeZvHZ6ne42qr3HmOOc&__tn__=-UC%2CP-R
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Mei 

• Vrijdag 6 mei namen de WKC Dames deel aan het Voetbalmoeders Prosecco Toernooi bij SC ’t Goy 

• In mei was het een aantal keren feest bij de jeugd:  JO 11, MO 13-1 en JO 16-1 werden kampioen 

 

Juni  

• Zaterdag 4 juni was het laatste Robert Mars Toernooi voor KIKA en Make a Wish en daarmee kwam een 

einde aan een tijdperk, de 9de editie leverde uiteindelijk een bedrag van 36.000 euro op 

• Dinsdag 7 juni 2022 werd JO17 ongeslagen kampioen 

• Woensdag 8 juni was de 1ste bijzondere algemene ledenvergadering over samenwerkende jongeren 

organisatie SJO Beesd-Rhelico en intentie tot fusie Beesd en Rhelico. Er waren 140 leden aanwezig 

met in totaal 202 stemmen, 8 leden stemden tegen. 

• 2 weken later op woensdag 22 juni was de 2de bijzondere algemene ledenvergadering met 93 leden, 

153 stemmen en slechts 2 stemmen tegen. En dus een historisch moment in de geschiedenis van v.v. 

Beesd, een samenwerking met Rhelico met een intentie tot fusie. 

• In juni overleed baron Frans van Verschuer. Frans was sponsor van VV Beesd 

• Donderdag 23 juni werd er afscheid van hoofdtrainer Dick Wammes, Johan Bronk 12 jaar 

grensrechter, Edgar Brouwer, 9 jaar trainer en leider, Bertus Bronk en Ed Tuller die hun hele leven al 

betrokken zijn bij de vereniging en tenslotte Emiel Kroeze, hij was 2 jaar grensrechter. 

• Zaterdag 25 juni 2022 won Beesd de Cap du Croix cup bij het Dorpenvoetbal bij Rhelico 

• Zondag 26 juni 2022 nam de selectie afscheid van enkele spelers: Dion Hol, Mike van Wees en Coen 

Verwolf. Zij gingen in een lager elftal voetballen. 

• Dan nog een extra vermelding buiten dit voetbaljaar: Dinsdag 16 augustus overleed Jan Kroeze, ‘Jan 

van Willy’ werd 63 jaar. 

 

Dit waren in het kort de belangrijkste gebeurtenissen. 

Ik dank u voor uw aandacht en zoals gebruikelijk wil ik  u vragen te gaan staan voor een moment van stilte 

om de overledenen te gedenken.  

 

Dank u wel. 

 

6. Bestuursverkiezing. (door Max). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar.  

Max, Jan, Goof en Cees stellen hun functie beschikbaar, maar hebben aangegeven aan te blijven tot 

de eventuele nieuwbouw en fusie gereed zijn. Richard heeft aangegeven door te willen gaan. 

 

7. Ledenontwikkeling (door Cees). 

Totale ledenaantal:  570  

** Het aantal senioren heren is iets teruggelopen door: vertrek of stoppen spelers, terugtrekken O23 en  

Beesd 3. Er zijn wel een aantal spelende leden naar steunend/trainend lid overgegaan. 

 

Samenwerkende jeugd organisatie (SJO) 

VVB 143 leden RVV  78 leden 
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Ledenontwikkeling (vervolg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenaantal overig: 

Het aantal steunende leden ging van 93 naar 101, het aantal leden bij WKC heren (30 <> 26), WKC dames 

(19 <> 20), Petanque (35 <> 38 en Walking Football (27 <> 26) bleef nagenoeg gelijk. 

 

8. Financiën (door Jan) 

a. Financieel overzicht 2021-2022 door penningmeester Jan Kroeze 

    Jan Kroeze geeft een overzicht van de financiële lasten 2021-2022 en geeft uitleg bij afwijkingen in de 

    cijfers over de laatste 3 boekjaren. Veelal worden de afwijkingen veroorzaakt door corona (o.a. in de  

    personeels-, huisvestings- en bureaukosten c.q. kosten KNVB en de wedstrijdkosten KNVB. 

 

    In de financiële baten 2021-2022 is te zien dat het bedrag aan ontvangen contributie de laatste 3 jaren 

    ongeveer gelijk is gebleven. Inkomsten sponsoring was iets hoger dan vorig jaar. Inkoop kantine was  

    iets hoger en het bedrag verkoop kantine stijgt en gaat de goede kant op (na corona). 

 

b. Bevindingen kascommissie door Bert Tuithof (vervanger van Eric de Greef) en Bas Vos over seizoen  

    2021-2022. Namens de kascommissie spreekt Bert Tuithof zijn waardering uit voor het werk van de 

    penningmeester en stelt de ledenvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het 

    gevoerde financiële beleid.  

    Ps. Boekhouding is gehele seizoen onder controle van Quadrad Advies & Administratie B.V. geweest. 

 

c. Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Erick de Greef (aftredend) 

    Bert Tuithof en Bas Vos hebben aangegeven ook volgende jaar de kascontrole uit te willen voeren. 

 

d. Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2021-2022, begroting 2022-2023). 

    Vanaf januari 2023 is het mogelijk om naast het bestaande betaalsysteem met consumptiemunten 

    ook af te rekenen met een pinpas. Dit is een welkome aanvulling voor de gasten die op bezoek zijn bij 

    VVBeesd. Achter de bar komt een digitale prijslijst en gaat er bij een bestelling direct een bestelbon 

    naar de keuken. Hierna volgen de cijfers voor de begroting 2022-2023 welke niet veel afwijken met de 

    werkelijke cijfers 2021-2022. Wel is de verwachting dat de kantine inkomsten zullen stijgen door het  

    toenemen van het aantal (jeugd) leden.  
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9. Rondvraag. (door Max). 

Martijn Rijnbeek: Wat is de samenstelling van het bestuur in de ‘nieuwe’ vereniging? 

Antwoord: Huidige bestuursleden, maar ook nieuwe leden van beide verenigingen zijn  

van harte welkom in het ‘nieuwe’ bestuur. Zij kunnen zich verkiesbaar stellen, waarna  

er verkiezingen worden gehouden om een nieuw bestuur samen te stellen. 

  

Ben Frehe: Wat is de financiële situatie voor de toekomst door o.a. hogere inkomsten door komst leden 

Rhelico? Antwoord: Jan Kroeze (penningmeester VVBeesd) en Kylian Heemskerk (penningmeester rvv 

Rhelico) hebben de boekhouding van de laatste 3 jaren doorgenomen en aan de besturen gepresenteerd. 

Beide verenigingen zijn financieel gezond. 

 

Johan Bronk: Is de gemeente in de fusie meegenomen? Zijn er eisen gesteld? 

Antwoord: In de intentieverklaring is opgenomen dat de verklaring zal worden ontbonden als een van de 

partijen de verplichtingen niet nakomt. 

 

Rene Scheper: Is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de boekhoudkundige balans? Afspraak: Jan maakt 

een afspraak met Rene om een op een de balans door te hemen. 

 

Elmar Dokman: Wat is de termijn voor de fusie? Antwoord: Uiterlijk 2024/2025 gaan de senioren van de 

verenigingen samen. Wel zal worden getracht dit eerder te verwezenlijken. 

 

Bas Vos: Wachten we met de fusie op 25 senioren leden van Rhelico? Zijn hoop is dat de senioren snel het 

voorbeeld van de jeugd volgen zodat de fusie een feit is. Seizoen 2024/2025 is te laat. 

   

Frans de Weijer: Hoe kun je de pijnpunten bij de senioren van Rhelico wegnemen /verminderen? 

Antwoord: Er worden regelmatig sessies bij Rhelico gehouden om meer duidelijkheid te geven over de 

toekomst. Ook in de ALV bij Rhelico vanavond (met dezelfde agenda als bij VVBeesd) zullen de leden 

uitgebreid worden  geïnformeerd. 

 

Ben Frehe: Kan de EHBO koffer en verdere benodigdheden zoals icepacks enz. worden aangevuld? 

Antwoord: Dit zal z.s.m. worden opgepakt en tevens volgt er een up-to-date overzicht van alle BHV’ ers 

binnen onze vereniging 

 

 

10. Afsluiting. (door Max). 

Max bedankt de aanwezigen en wenst hen wel thuis. 
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Maandag 28 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 8   

 
𝗝𝗔𝗞𝗢𝗕 𝗣𝗔𝗕𝗢𝗡 𝗗𝗥𝗔𝗔𝗚𝗧 𝗥𝗢𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗡𝗧𝗔𝗔𝗥𝗡 

 
𝗝𝗔𝗡 𝗩𝗔𝗡 𝗟𝗜𝗧𝗛 𝗗𝗔𝗚 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗔𝗔𝗥 
Het was wederom weer geen makkelijke dag voor de voorspellers gisteren. Japan stond al  

met één baan in de volgende ronde maar Costa Rica was een sta in de weg.  

Ook de winstpartij van Marokko op België zagen weinig pouledeelnemers aankomen.  

𝗝𝗮𝗻 혃𝗮𝗻 𝗟𝗶혁𝗵 ging hier het beste mee om en wist toch 58 punten bij elkaar te verzamelen.  

Hierdoor stond Jan even in de top 3 van het klassement maar is hier inmiddels weer uitgevallen door het 

gelijkspel van Kameroen en Servië. 

 

Koploper 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 (𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗮혁𝗲𝗿) heeft een klein gat geslagen ten opzichte van de nummer 2. Op dit 

moment staat hij 32 punten voor de nummers 2 𝗜𝗱𝗼𝗹 (𝗥𝗼𝗻 혃𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺) en 𝗚𝗼𝗼𝗳 𝗗𝗼𝗸𝗺𝗮𝗻. 

 

Als we onderaan het klassement kijken vinden we daar op eenzame hoogte 𝗝𝗮𝗸𝗼𝗯 𝗣𝗮𝗯𝗼𝗻. Vele wisten al dat de 

kroegeigenaar weinig verstand heeft van voetbal, maar de positie op de ranglijst bevestigd dit maar weer 

eens. De rode lantaarn drager van de WK Poule Beesd kan het in het vervolg maar beter bij Formule 1 houden. 

 

 

 

 

Dinsdag 29 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 9   

 

𝗔𝗥𝗗𝗬 𝗛𝗨𝗜𝗚𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗞𝗧 𝗗𝗔𝗚 𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧, 𝗥𝗜𝗞 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗨𝗜𝗧 𝗕𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗩𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮 

 

Waar 𝗔𝗿𝗱𝘆 𝗛혂𝗶𝗴𝗲𝗻 de vorige dag winst net mis liep door een loting was het gisteren wel raak. Mede door een 

kroontje op Brazilië – Zwitserland en een correcte voorspelling van Portugal – Uruguay wist @ardyhuigen 66 

punten binnen te slepen. Hiermee is hij de terechte dag winnaar en is de pitcher bier dik verdiend. 

 

De beste van ronde 2 is 𝗥𝗶𝗸 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗿혂𝗶혁 geworden. Van de 16 wedstrijden voorspelde hij er 12 juist waarvan 

4 met de exacte score. Hiermee haalde Rik in deze ronde 206 punten, dat is 10 meer dan de nummers 2 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 

𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱, 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗮혁𝗲𝗿, 𝗘𝗹𝗺𝗮𝗿 𝗗𝗼𝗸𝗺𝗮𝗻 en 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮혀 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗻. 

 

In het algemeen klassement verschuift er veel, behalve bij de koppositie van de poule. Al drie dagen lang staat 

𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 (𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗮혁𝗲𝗿) op nummer 1. Choco heeft zijn voorsprong weer iets uitgebreid en staat 45 punten 

voor op nummer 2 𝗣𝗲혁𝗲r 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 welke 367 punten heeft. Op een gedeelde nummer 3 zien we 𝗞𝗮혁 

(@robinvanalphen ) en 𝗦혃𝗲𝗻 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗕𝗿𝗼𝗲𝗸 met 365 punten. 

 

𝗝𝗮𝗸𝗼𝗯 𝗣𝗮𝗯𝗼𝗻 heeft inmiddels de rode lantaarn weer overgedragen aan 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗙𝗿𝗲𝗵𝗲.  
 

 

  

https://www.instagram.com/ardyhuigen/
https://www.instagram.com/robinvanalphen/


228 
 

Dinsdag 29 november 2022  

Hij komt, hij komt …… donderdag 1 december 
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Nick van der Burg (vv Beesd):  

‘Het was even wennen aan de nieuwe speelwijze’ 

 
Vleugelaanvaller Nick van der Burg ziet wel toekomst in de nieuwe speelwijze van Beesd onder trainer Ben 

Frehe. Met de aanstelling van trainer Ben Frehe als hoofdtrainer lijkt Beesd een nieuwe weg in te zijn 

geslagen. Beesd nam vorig seizoen afscheid van trainer Dick Wammes. De Beusichemse trainer vertrok na vijf 

seizoenen door de voordeur. Hij liet een jeugdig elftal achter waar de nieuwe trainer Frehe op verder kan 

bouwen. 

 

Frehe legt dit seizoen de nadruk op het meevoetballen. Dat gaat met horten en stoten. Beesd is vaak 

voetballend niet minder dan de tegenstander, maar ‘vergeet’ te scoren. Ook krijgt de jonge ploeg regelmatig 

doelpunten tegen door persoonlijke fouten achterin. Maar Beesd lijkt de weg naar boven te hebben gevonden. 

De laatste twee wedstrijden werden gewonnen van laagvliegers Leerdam Sport’55 en GVV. 

 

Andere visie 

Volgens vleugelaanvaller Nick van der Burg moesten de spelers even wennen aan de nieuwe speelwijze. ”Onze 

trainer heeft een andere visie dan zijn voorganger. Het is meer tactisch dan vorig jaar. Hij vindt dat we minder 

de lange bal moeten spelen. Dat was even wennen. Bovendien zijn er nieuwe spelers bijgekomen en voetballen 

sommigen van ons op een andere positie.” Maar de vleugelaanvaller ziet toekomst in de nieuwe speelwijze. 

“We missen met de geblesseerde Jorn van de Broek, Joery Pippel en Kevin Kruissen nog drie basisspelers. 

Daardoor moeten we jeugdspelers inpassen. Maar we hebben een brede selectie en de trainingsopkomst is 

hoog. Ik denk dat het verder even tijd nodig heeft voordat alles in elkaar past.” 

 

Frustrerend 

Van der Burg speelde zich vorig seizoen na de winterstop in de Beesdse hoofdmacht en scoorde tienmaal. Nu 

staat de teller op vier. Van der Burg voelt zich dit seizoen echt verantwoordelijk voor de resultaten. 

 

”We maken de kansen niet af en onze fouten worden wel afgestraft. Dat reken ik mezelf ook aan. Het is af en 

toe frustrerend. Tegen Herovina spelen we een goede pot, maar je krijgt er wel zes om je oren.” 
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Nick van der Burg (vv Beesd):  

‘Het was even wennen aan de nieuwe speelwijze’ 
 

Fusie 

De 21-jarige hovenier voetbalt al heel zijn leven bij Beesd. “Ik voetbal hier al sinds de kaboutertjes. Ik heb de 

tijd nog meegemaakt dat we voor het eerst waren samengevoegd met de jeugd van Rhelico.” 

In 2014 wilden Beesd en Rhelico fuseren. Net als nu speelde de jeugd toen al samen. In 2015 klapte het 

fusieproces en gingen beide clubs weer hun eigen weg. 

 

Van der Burg heeft goede herinneringen aan die tijd. “We speelden toen best wel hoog. Ik zat onder anderen 

samen in een team met de huidige Rhelico-spelers Ferry van Asch, Stefan Peek en Sander van de Haar. Glenn 

van Gelderen en Maxim van Asch deden toen ook wel eens met ons mee.” 

 

Hij kijkt uit naar een mogelijke samenwerking tussen beide clubs. “We moeten het allemaal zien of de fusie 

doorgaat, maar ik hoop dat er een mooie fusieclub komt voor heel de regio. Er komt dan meer concurrentie en 

we kunnen dan een mooi elftal op de been brengen. Ik hoor dat er wat weerstand was, maar ik ben van mening 

dat je ook met elkaar kunt voetballen wanneer je met elkaar een biertje kunt drinken”, aldus Van der Burg.  

 

Jeugdtrainer 

De samenwerking tussen de jeugd van beide verenigingen lijkt soepel te verlopen. Onder de naam SJO Linge 

Jeugd zijn maar liefst zeventien jeugdteams actief. 

Van der Burg is trainer van één van de teams. “Ik train op de donderdagavond samen met een maatje het 

JO17-team. Dat is harstikke leuk om te doen. In het elftal voetballen spelers die vorig seizoen bij Beesd en 

Rhelico voetbalden. Er zitten wel talentjes in dat team en de resultaten zijn goed. Maar door de huidige 

competitieopzet met verschillende fases weet ik niet precies waar we nu staan.”  

 

Middenmoot 

Over de verwachtingen van het eerste elftal is Nick realistisch. “Ik denk dat we ons moeten richten op de 

middenmoot. We zijn op de goede weg. Behalve Asperen hebben we alle toppers gehad. Ik denk dat Groot-

Ammers samen met Unitas de favoriet voor de titel is.” 

Vorige week versloeg Beesd met 1-4 Leerdam Sport’55 en afgelopen zaterdag werd de derby tegen GVV met 

maar liefst 4-0 gewonnen. Nick van der Burg scoorde uit een strafschop, maar in de slotfase miste hij ook een 

penalty.  Daar baalde Van der Burg goed van. “Ik benutte de eerste strafschop, maar zat er niet lekker in. 

Eigenlijk ben ik niet tevreden over mijn inbreng tijdens deze wedstrijd. Maar we hebben vooral in de tweede 

helft een goede teamprestatie neergezet en dat is het belangrijkste.” 

 

Asperen 

Aanstaande zaterdag staat de wedstrijd tegen Asperen op het programma. Asperen won zaterdag nipt met 0-1 

van Rhelico. En in de laatste wedstrijd voor de winterstop ontvangt Beesd de nr.12  Lekvogels. 
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Drie punten en clean sheet voor Beesd 1 in derby tegen G.V.V.  

Na de eerste drie punten een week eerder tegen Leerdam Sport hoopte Beesd daar vandaag een goed vervolg 

aan te geven in de derby tegen G.V.V. Vooraf hadden beide ploegen evenveel punten, dus de verwachting was 

dat de ploegen aan elkaar gewaagd zouden zijn. 

Op een zwaar en drassig hoofdveld op Sportpark Molenzicht was de eerste helft er niet eentje om over naar 

huis te schrijven. G.V.V. blijkt een aardig jasje uitgedaan te hebben door het stoppen van enkele routiniers en 

doordat ook Beesd zeer slordig speelde, was er sprake van een nogal rommelige wedstrijd. In de openingsfase 

is het G.V.V. dat probeert met enkele afstandsschoten een snel doelpunt te forceren, maar keeper Jelle van 

Soelen is bij de les en verwerkt elke poging goed. Het balbezit is voornamelijk voor Beesd, maar de ploeg 

grossiert in balverlies, matige passes en gehaaste lange ballen. De keren dat Beesd wel zorgvuldig voetbalt, 

leidt dit vaak tot (kleine) kansen, maar het is te weinig om daadwerkelijk tot scoren te komen. Beesd komt 

toch voor rust tot scoren. Na goed doorzetten van linksback Kevin Spronk op nota bene de rechterflank weet 

hij spits Jens Kroeze te bereiken. De spits speelt gemakkelijk zijn directe tegenstander voorbij en zijn schot 

van binnen de 16 blijkt venijnig genoeg om de keeper van G.V.V. te verrassen. Zo pakt Beesd qua overwicht 

een verdiende voorsprong. 

Na de rust blijkt Beesd goed  

oog te hebben voor de 

verbeterpunten, want er is  

meer rust aan de bal en 

geduldig zoekt men naar 

kansen.  

 

Waar de gasten uit 

Geldermalsen in de eerste  

helft nog een paar 

speldenprikjes uitdeelden, is 

het elftal in de tweede helft 

conditioneel en voetballend niet 

bij machte om het Beesd ook 

maar enigszins moeilijk te 

maken.  

 

 

 

 

Het is Beesd dat dan ook verdiend de voorsprong uitbreidt na een kwartiertje spelen in de tweede helft. Kevin 

Spronk heeft een puntgave voorzet in huis en de gretige Sven van den Broek duwt de bal met zijn heup bij de 

tweede paal in het doel. 
 

In het restant van de wedstrijd kan Beesd rustig op zoek naar meer doelpunten en dit lukt uiteindelijk nog 

twee keer. Eerst is het Nick van der Burg die een penalty goed binnen pegelt. Luttele minuten later is het 

Stefan van den Bosch die met een zeer fraaie poging vanaf de linkerkant de bal over de keeper weet te 

schieten in de verre hoek. In de slotfase vergeet Nick van der Burg zijn tweede doelpunt te maken uit weer 

een penalty en blijkt een grote kans na slecht uittrappen van G.V.V. niet aan Jens Kroeze besteed. Met een 

zeer sterke tweede helft wint Beesd uiteindelijk met 4-0. 

Een mooie en verdiende overwinning voor Beesd die eigenlijk geen moment in gevaar is gekomen. Volgende 

week zal de tegenstand waarschijnlijk een stuk zwaarder zijn, want dan reist de ploeg van Ben Frehe af naar 

nummer 3 Asperen. Dit elftal heeft nog geen enkele keer verloren en mikt dan ook op promotie naar de derde 

klasse. Aftrap is, voorlopig, om 15.00 op Sportpark Asperen.    
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Woensdag 30 november 2022  

Weekendoverzicht 26 en 27 november 2022  

Een bomvol programma afgelopen weekend bij v.v. Beesd en de SJO Linge Jeugd. Alle seniorenteams  

speelden afgelopen weekend een wedstrijd en bij de jeugd kwamen er 10 teams in actie. De resultaten  

waren wisselend voor de senioren. Beesd 1 wist de tweede wedstrijd dit seizoen en op rij te winnen en  

Beesd Zondag 2 veroverde zelfs de koppositie. Nederlagen waren er helaas voor Beesd 2, 4 en VR1.  

Een beknopte samenvatting: 

 

Beesd 1 
Na de eerste competitieoverwinning een week eerder tegen Leerdam Sport was Beesd erop gebrand hierop  

een goed vervolg te geven in de derby tegen G.V.V. Het elftal van Ben Frehe wist in deze opdracht te slagen, 

want G.V.V. werd met afgetekende cijfers (4-0) terug naar Geldermalsen gestuurd. Doelpunten kwamen op 

naam van Jens Kroeze, Sven van den Broek, Nick van der Burg en Stefan van den Bosch. 

 

Beesd 2 
Beesd 2 kreeg een directe concurrent op bezoek in de vorm van Zwaluw VFC uit Vught. Na een sterke eerste 

helft, waarin Beesd de rug rechtte na een snelle achterstand pakte het team van invaltrainer Ferdy van der 

Werken een 3-1 voorsprong, maar vlak voor rust verkleinde Zwaluw al de marge tot 3-2. Na de rust pakte 

Zwaluw hierop door en scoorde nog vier keer, terwijl Beesd slechts kon toekijken. Hans Kroeze scoorde twee 

keer en het andere doelpunt kwam op naam van Jesse van Lith. De punten gingen mee naar Vught, want het 

werd 3-5. 

 

Beesd 4 
Na een vliegende start van de competitie met vier overwinningen op rij en 0 tegentreffers gaat het de laatste 

weken bijzonder stroef bij Beesd 4. Men komt moeizaam tot scoren en de solide defensie geeft ook niet thuis 

op het moment. Tegen Asperen werd er jammer genoeg met 4-1 verloren. Nick Kruissen tekende voor het 

enige doelpunt. 

 

Beesd VR1 
De vrouwen van Beesd 1 waren goed op dreef de laatste weken en kwamen veelvuldig tot scoren. Op zaterdag 

stond er een lastige wedstrijd op het programma tegen Lekvogels VR1. Dat deze tegenstander van goede 

huizen kwam, bleek al snel en zij namen de punten dan ook mee van Sportpark Molenzicht. Algeheel topscorer 

Anouk van Eggelen maakte het doelpunt voor de VR1 in de 1-4 nederlaag. 

 

Beesd Zondag 2 
Twee weken geleden liep Beesd Zondag 2 tegen de eerste nederlaag aan. Vervolgens heeft men de draad weer 

opgepakt en boekte het zondagteam weer eens een zege. RKTVC werd aan de kant gezet met 3-1. Good old 

Edwin van Ewijk scoorde twee keer en ook Jordi van de Water kwam tot scoren. 

 

SJO Linge Jeugd 
Thuis bleek tegenstander Helvoirt voor de vlaggenschip van de jeugd vandaag een maatje te groot. Er werd 

met 2-5 verloren. Afgelopen maandag wist de JO-19 wel te winnen van BMC met 3-1 

De SJO Linge Jeugd JO17 ging nipt onderuit tegen Ophemert (3-2) 

Ook de JO16-1 liep tegen een nederlaag aan. In Hei- en Boeicop werd met 2-0 verloren 

De JO16-2 wist thuis een puntje over te houden aan de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Theole (1-1) 

De SJO Linge Jeugd JO15-1 liep tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. Haaften bleek met 4-1 te 

sterk. (SJO Lingejeugd JO15-1 – Haaften JO15-1 = einde ongeslagen reeks ) 

Voor de JO13-1 bleek GJS een klasse beter, er werd met 1-7 verloren 

Winst was er voor de SJO Linge Jeugd JO12-2. Er werd met 4-1 gewonnen van SVS’6 

De JO11-1 haalde ook de volle drie punten. MVV’58 werd met 4-1 aan de zegekar gebonden 

De laatste weken is de MO15 op stoom en ook Jan van Arckel moest er vandaag aan geloven (2-5 voor de MO-15 

SJO Linge Jeugd) 

Afgelopen week stond er een groot artikel op Regio-Voetbal en in het Weekblad West Betuwe met Nick van der 

Burg van Beesd: Nick van der Burg (vv Beesd): ‘Het was even wennen aan de nieuwe speelwijze’  
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Beesd vergooit de drie punten in de tweede helft... 

Door afwezigheid van Carl Kroeze stond er voor interim coach van der Werken afgelopen zaterdag een leuke 

uitdaging op de planning. Op papier een spannende wedstrijd tegen Zwaluw VFC 2 die op dat moment onder 

ons stond. Echter was het voor de wedstrijd al flink puzzelen door een afmelding, maar ook door de blessure 

van Bram in de warming up.  

Beesd begon goed aan de wedstrijd. Zo dwong Mels na goed druk zetten in de derde minuut een schot af 

binnen de 16, die de keeper verwerkte in de voeten van Jesse. Helaas schoot Jesse deze rebound terug in de 

handen van de keeper. Zoals het oude voetbalgezegde luidt, als je hem zelf niet maakt de tegenstander hem. 

Zo kwam Beesd dus in de 5e minuut met 0-1 achter en werd Stan van dichtbij verschalkt. Echter wist Beesd al 

snel wat terug te doen en kwamen we in de 15e minuut na een rebound van Hans Kroeze weer op een 1-1 

stand. Beesd leek al snel weer op achterstand te komen, maar dit doelpunt werd afgevlagd waardoor het 1-1 

bleef. Kort daarna kwam Beesd na een mooie loop actie en paas van Sven, kon Jesse de niet te missen kans 

binnen schuiven en de 2-1 op het scorebord zetten. Dit zorgde na het afgekeurde doelpunt van de mannen uit 

Vught uiteraard voor wat onvrede.  

Nadat de wedstrijd lang stil heeft gelegen door blessureleed onder het team van Zwaluw VFC kon het spel 

weer hervat worden. Beesd pakte al snel de draad goed op en na een mooie assist van Koen, kon Hans dan ook 

zijn 2e maken van de dag en zorgde hij voor een 3-1 tussenstand. Echter ging Beesd hierna steeds slechter 

voetballen en werd vlak voor rust de 3-2  binnen geschoten. 

Na rust was het voetbal er niet beter op geworden. Waar er de eerste helft bij vlagen goed gevoetbald werd, 

was er hiervan in de tweede helft weinig terug te zien en werden er alleen maar lange ballen gegeven. Na rust 

maakte Zwaluw VFC al snel door een corner de 3-3. Beesd creëerde eigenlijk ook weinig meer de tweede 

helft, maar kreeg wel genoeg kansen tegen. En wisten we het toch nog lang dicht te houden, maar tegen het 

einde van de wedstrijd ging het toch mis. Zo was een schot van afstand dat Stan te machtig was de 3-4 en een 

mooie voorzet de 3-5. Dit was dan ook de teleurstellende einduitslag van de wedstrijd. 

 

Ook in dit verslag de wekelijkse scherpe  

analyse van Mels: 

 

de wedstrijd begon wel minder maar na  

de tegengoal kregen we genoeg kansen  

waaruit we 3 goals konden maken.  

 

Na de rust zakte het toch in en werden  

we overlopen door zwaluw. verder de  

3de helft wel dik gewonnen dus op naar  

volgende week 

 

Man of the match: 

 

Sem van de o-19 heeft als debutant zich  

van de beste kan laten zien, zieke omhaal,  

helaas naast. Verder goede loopacties en lekker 

fysiek 

 

Volgende week zaterdag staat de uitwedstrijd 

tegen SV BLC 2 op de planning. Een wedstrijd 

tegen de nummer 12, maar de onderlinge 

verschillen onderin zijn minimaal dus mag  

deze tegenstander niet onderschat worden.  
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Woensdag 30 november 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 10   

 

𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗝𝗡 𝗣𝗜𝗘𝗞 𝗠𝗔𝗚 𝗝𝗨𝗜𝗖𝗛𝗘𝗡 𝗡𝗔 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗔𝗚 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗔𝗔𝗥 

 

Het was gisteren weer niet fantastisch wat het Nederlands elftal bracht tegen Qatar. Gelukkig voor alle 

kroontjes werd er gewonnen en is de groepswinst binnen. 

 

Veel punten werden er gescoord op de eerste speeldag van ronde 3. Het dag record van 96 punten is er dan 

ook aan. Maar liefst 4 deelnemers wisten gisteren 97 punten te scoren.  

Dit zijn 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 혃𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗲𝗻, 𝗣𝗮혁𝗿𝗶𝗰𝗸 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗛혂𝗿𝗸, 𝗝𝗲𝗻혀 혃𝗮𝗻 𝗕𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻 en 𝗠𝗮𝗿혁𝗶𝗷𝗻 𝗣𝗶𝗲𝗸. 

 

Het rad heeft gedraaid en hieruit is Martien Piek de dag winnaar geworden. 

 

Morgen weer een update over de algemene tussenstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 1 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 11   

 

𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟 𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗣, 𝗡𝗜𝗖𝗞 𝗩𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗥𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗞𝗧 𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗚 𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧 

 

Verliespartijen voor Denemarken en Frankrijk, weinige van jullie zagen dat aankomen. Het gros van de punten 

werd verdiend tijdens de wedstrijden van Argentinië en Mexico. Hierbij wist dag winnaar 𝗔𝗻𝗷𝗼 (Nick van 

Gameren) ook het verschil te maken. Mede door een correcte uitslag met kroontje op Polen – Argentinië wist 

Anjo 56 punten binnen te slepen, wat genoeg was voor de dag winst. 

 

De marge nummer één 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 (𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗮혁𝗲𝗿) lijkt wat in te krimpen. Op dit moment staat Choco met 

518 punten nog 20 punten voor op nummer 2 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱. Een klein beetje een vertekend beeld, want de 

koploper van de WK Poule heeft vanavond zijn kroontje ingezet op Costa Rica – Duitsland. Nummer 3 van het 

klassement is 𝗞𝗮혁 (@robinvanalphen), een van de weinige wie voorspelde dat Australië gisteren won. 

 

Een blik onderaan de ranglijst zien we dat 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗙𝗿𝗲𝗵𝗲 inmiddels de rode lantaarndrager is, op de voet 

gevolgd door 𝗘𝗹혃𝗶혀 (@erik.v.gameren). 

 

Natuurlijk is de WK Poule nog lang niet beslist, zeker met de bonusronde zijn nog enorm veel punten te 

verdelen.  
  

https://www.instagram.com/robinvanalphen/
https://www.instagram.com/erik.v.gameren/
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Donderdag 1 december 2022  

Sint bij de senioren, 

het was weer ouderwets 

 
Na 4 jaar afwezigheid was er weer een ouderwetse  

Sinterklaasavond voor de senioren op donderdag 

1 december bij VVBeesd. 

 

Een volle kantine, prachtig versierd door de  

Activiteiten Commissie, maar wel een zenuwachtig  

sfeertje onder de aanwezigen om wat er ging komen. 

Na binnenkomst gaf Sint aan dat Arie den Hartog  

en Wim Bronk zich geen zorgen hoefden te maken,  

maar dat de rest van de aanwezigen reden had om 

een toch wel beetje bang te zijn. De luisterpieten  

hadden hun werk goed gedaan en de mailbox van  

Sint was rijk gevuld met anekdotes. 

 

Een wat oudere groep aanwezigen ook wel bekend 

als de ‘hal elf’ groep werd begroet door de Sint en  

de goedheiligman had een welkome verrassing voor 

hen meegenomen. Een doosje met bekende blauwe 

pilletjes. Wel met de ‘keiharde’ waarschuwing van  

Sint erbij om er maar één tegelijk in de nemen want  

anders kan dit leiden tot vreemde situaties. 

Daarna werden de namen uit het grote boek doorgenomen en  

moest de een na de ander zich bij Sint verantwoorden. Sint was op  

dreef en hij strooide met grappen, moppen en anekdotes.  

Het werd weer een  ouderwetse hilarische avond.  

 

Fijn dat ze beiden weer aanwezig konden zijn en zorgden voor  

een gezellige avond. Een mooi stel die twee, daar zijn we als  

vereniging heel bij mee. Dank u Sinterklaasje. 

Op de foto Piet met een mooie dame op schoot met op de achtergrond jaloerse blikken.  

De blauwe pepernoten werden gesponsord door Kaashandel Wim Bronk. 
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Donderdag 1 december 2022  

Sinterklaas senioren 
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Donderdag 1 december 2022  

Sinterklaas senioren  



238 
 

Vrijdag 2 december 2022  

𝐏𝐈𝐄𝐓𝐄𝐍𝐁𝐈𝐍𝐆𝐎  
 
Het was weer gezellig druk tijdens de PietenBingo! 

De hoofdprijs (het oranje WK shirt) is gewonnen door Maarten van Doesburg  .  

Nu hopen dat hij geluk brengt op het WK   
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𝐏𝐈𝐄𝐓𝐄𝐍𝐁𝐈𝐍𝐆𝐎  
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Vrijdag 2 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 12   

 

𝗧𝗜𝗠𝗢 𝗪𝗔𝗥𝗥𝗘𝗡𝗦 𝗣𝗔𝗞𝗧 𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧, 𝗞𝗢𝗣𝗟𝗢𝗣𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢 𝗠𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗦𝗖𝗛𝗥𝗜𝗞 𝗩𝗥𝗜𝗝 

 

Het was weer een enerverende speelronde op het WK. Duitsland wat uiteindelijk wel won van Costa Rica, ligt 

uit het toernooi. In huize 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 was het even billenknijpen maar in de 85ste minuut was het Kai Havertz met 

de belangrijke 2-3. Niet zozeer voor Duitsland zelf, want door de overwinning van Japan had die Mannshaft 

niks aan de overwinning. Het doelpunt was voor vele voorspellers belangrijk omdat er mening kroontje op 

ingezet was. 

 

Zo ook koploper Choco en huidig nummer 2 𝗞𝗮혁 kwamen hierdoor met de schrik vrij. De voorsprong van Choco 

begint wel kleiner te worden, op dit moment staat hij 24 punten voor om de nummer 2. 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 is de 

nummer 3 van de ranglijst en volgt op 25 punten ten opzichte van Choco. 

 

Wie is er gisteren dan dagwinnaar geworden? Uiteindelijk is dit 𝗧𝗶𝗺𝗼 𝗪𝗮𝗿𝗿𝗲𝗻혀 geworden na een loting. Ook 

𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶혀 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗛𝗲혂혃𝗲𝗹 behaalde 56 punten gisteren, maar helaas voor haar viel het rad niet haar kant op. 

 

De Pitcher Bier is dus voor Timo en deze zal wel smaken onder het genot van Nederland – USA in Uitspanning 

de Notenboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 3 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 13   

 

𝗧𝗪𝗘𝗘𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗜𝗡, 𝗡𝗘𝗟𝗢𝗠 𝗕𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗩𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟯 

 

De poulewedstrijden zitten er op, grote landen zijn naar huis en verassingen maken zich op voor de 1/8ste 

finale. Nadat de bonuspunten van de poule eindstanden erbij geteld zijn kan de balans in de WK Poule nu echt 

opgemaakt worden. 

Vorige week zaterdag pakte 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 de koppositie in het klassement en heeft deze daarna niet meer 

weggegeven. Op dit moment heeft Choco 707 punten bij elkaar gespeeld en het is de vraag of hij deze 

koppositie nog uit handen gaan geven. Iemand die daar verandering in wil brengen is 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱, hij staat 

op de 2de plaats op 32 punten. Op plek 3 staat 𝗞𝗮혁 (𝗥𝗼𝗯𝗶𝗻 혃𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗲𝗻) met 659 punten. 

 

In ronde 3 was 𝗡𝗲𝗹𝗼𝗺 (𝗘𝗺𝗶𝗲𝗹 𝗞𝗿𝗼𝗲𝘇𝗲) de beste voorspeller. In deze ronde wist Nelom 193 punten bij elkaar te 

verzamelen, dat was er één meer dan 𝗣𝗮혁𝗿𝗶𝗰𝗸 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗛혂𝗿𝗸 in deze ronde. 

Dat het een moeilijke dag was om te voorspellen was te zien aan de dagwinnaar. Een schamele 48 punten was 

voldoende voor 𝗟혂𝗰𝗮혀 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗻 om de tweede dagwinst binnen te slepen. 
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Zondag 4 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 14   

 

𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗝𝗡 𝗣𝗜𝗘𝗞 𝗧𝗘𝗞𝗘𝗡𝗧 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗧𝗪𝗘𝗘𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧 

 
Een groot feest gisteren in de Notenboom nadat het Nederlands elftal zich kwalificeerde voor de kwartfinale. 
Aanstaande vrijdagavond om 20.00 nemen de Oranje leeuwen het op tegen Messi & Co. 
 
𝗠𝗮𝗿혁𝗶𝗷𝗻 𝗣𝗶𝗲𝗸 kan dubbel juichen, want hij pakt voor de tweede keer de dagwinst. Hij voorspelde zowel 
Nederland - USA als Argentinië - Australië goed, ook de bonusvraag was geen probleem voor Martijn. 
 
In de algemene stand zijn er ook wat verschuivingen. Niet bij de nummers 1 en 2 want daar staan nog steeds 
𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 en 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱. Het is 𝗞𝗮혁 die uit de top 3 is gestoten door 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀 en 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗼𝗻 혃𝗮𝗻 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗻𝗸𝗵𝗼𝗳 
- 𝗟𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻𝗯𝗮𝗻𝗸. 
 
De nieuwe rode lantaarndrager is 𝗡𝗶𝗰𝗸 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗕혂𝗿𝗴. Op dit moment staat hij laatste in de WK Poule. 
 
 

 

 

 

 

 

Maandag 5 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 15   

𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢 𝗧𝗜𝗘𝗡𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗚 𝗢𝗣 𝗡𝗥 𝟭, 𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗞𝗘𝗜𝗝𝗭𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗞𝗧 𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧 
 

Al 10 dagen lang staat 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼𝟬𝟴 bovenaan het algemeen klassement in de WK Poule. Grote vraag is dan ook, 

gaat hier nog verandering in komen? We zitten pas halverwege de 1/8ste finales, er is dus ook nog van alles 

mogelijk. Op de hielen wordt Choco al dagen gezeten door 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱, van het weekend is hier 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 

𝗪𝗲𝗲혀 bijgekomen maar ook 𝗝𝗼𝗼혀혁 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗷𝗻 meld zich samen met 𝗞𝗮혁 in de bovenste regionen.  

De aankomende dagen zullen blijken of Choco de koppositie kan vasthouden. 

 

Gisteren plaatste Frankrijk en Engeland zich relatief eenvoudig voor de kwartfinales. Een speciale vermelding 

voor 𝗔𝗻𝗷𝗼 혃𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗿𝗲𝗻 die beide scores van de wedstrijden correct voorspelde. Normaal gesproken genoeg 

voor de dagwinst, maar door de ingezette kroontjes ging dit net aan zijn neus voorbij. Maar liefst 4 personen 

scoorden gisteren 56 punten, dit zijn 𝗗𝗲𝗻𝗶혀𝗲 혃𝗮𝗻 𝗛𝗲𝗲혀𝗲현𝗶𝗷𝗸, 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗱𝗲 𝗞𝗲𝗶𝗷𝘇𝗲𝗿, 𝗞𝗹𝗶𝗲𝗸 (𝗥𝗶𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗿혁𝗼𝗴 en 

𝗝𝗼𝗲𝗿𝗶 𝗛𝗼𝗹. Er is weer een slinger aan het rad gegeven en hieruit is Marc de Keijzer de gelukkige winnaar 

geworden van de Pitcher Bier.  
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Maandag 5 december 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 22 november ondertekenden vv Beesd en rvv Rhelico en gemeente  
West Betuwe de intentieverklaring voor het samenvoegen van beide 
voetbalverenigingen.  
 
Het doel hiervan is één voetbalvereniging met meer draagkracht voor sport, 
beweging en ontmoeting. De besturen werken met hulp van een kerngroep 
gezamenlijk aan een plan van aanpak. 
 
Afgelopen zomer stemden beide verenigingen tijdens hun algemene 
ledenvergadering in met een intensieve samenwerking, zodat er in de toekomst 
één nieuwe vereniging kan komen. Het plan hiervoor is nu een stap dichterbij.  
In samenwerking met de gemeente als eigenaar van de grond waarop de velden 
liggen, spraken alle partijen de intentie uit. 
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Plan van aanpak 

Voorzitter van vv Beesd Max Kroeze licht toe. “Vv Beesd is een gezonde 
voetbalvereniging met een stabiel ledental. We staan voor dezelfde uitdagingen  
en willen een toekomstbestendige sportmogelijkheid. We bundelen onze krachten 
en het eerste positieve resultaat van onze samenwerking is al zichtbaar. Vorig jaar 
zetten we een succesvolle jeugdafdeling op.  
 
De intentie om te fuseren daarbij opgeteld, is een welkome aanvulling voor onze 
verenigingen. Nu is de eerste stap het uitwerken van een plan van aanpak met 
aandacht voor financiën, vrijwilligers en sponsoren.” 

Aan de bal 

Beide besturen zijn aan de bal om de samenvoeging tot een succes te maken. 
Bestuurslid van rvv Rhelico Jeffrey van Oostrum ziet de positieve effecten van de 
nu al vruchtbare samenwerking. “We willen één mooie en sterke voetbalvereniging 
realiseren voor de zeven Lingedorpen en omgeving. Zo behouden en borgen we het 
speelplezier voor huidige en toekomstige leden voor jong en oud.  
 
De saamhorigheid en lokale cohesie van deze dorpen is op vele vlakken groot en 
we kijken er naar uit om dit ook op voetbalgebied te realiseren. De huidige 
samenwerking met de jeugd is een succes en we zien dat de instroom van nieuwe 
spelers opvallend toeneemt. Een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn!” 

Sport en leefbaarheid 

Wethouder Sport Rutger van Stappershoef gelooft in de goede samenwerking 
tussen de clubs. Ook ziet hij grote voordelen voor de sport en leefbaarheid. 

“De samenvoeging van deze twee verenigingen maakt het sport- en beweegklimaat 
voor meerdere kernen in dit deel van de gemeente toekomstbestendig. Het 
netwerk van vrijwilligers voor de vereniging breidt uit. En het zorgt voor behoud 
en versterking van onderlinge ontmoeting.  

Deze samenvoeging is dus maatschappelijk erg belangrijk. En ik ben blij dat alle 
partijen hetzelfde doel voor ogen hebben.” 

Nieuwe clubnaam 

Met de nieuwe clubnaam van de vereniging zijn Jeffrey en Max nog niet bezig. 
“Het is natuurlijk heel belangrijk, net als de clubkleuren en clubtenues.  
 
We doorlopen dit proces zorgvuldig en stap voor stap. En we betrekken alle leden 
hierbij. Maar eerst regelen we de zaken goed met elkaar.” zegt Max. Jeffrey vult 
aan: “ik heb alle vertrouwen in één bloeiende voetbalvereniging.” 
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Maandag 5 december 2022  

SJO Lingejeugd JO15-1  

Haaften JO15-1 = EINDE ONGESLAGEN REEKS  

Nadat Theole ons vorige week letterlijk en figuurlijk in de kou heeft laten staan door niet op te komen  

dagen, mochten we vandaag aantreden tegen Haaften JO15.  

We mochten voor het eerst dit seizoen aftrappen op het hoofdveld en gezien onze selectie fijn dat er  

hier nog extra stoelen stonden.    

 

Na een enorm zwak begin van onze jongens keken we al snel aan tegen een 0-2 achterstand. Wat we ook 

probeerden het wilde allemaal maar niet lukken. Passes kwamen niet aan, duels werden verloren en de bal 

wilde er simpelweg niet in. Na de 0-3 en zelfs 0-4 gingen de kinnen naar de borst en de gezichten op onweer.   

Onweer was tijdens de rust ook van het gezicht van de coach af te lezen. Niet eens zozeer vanwege de 

achterstand, maar wel vanwege het feit dat de jongens op elkaar begonnen te mopperen.   

 

Neuzen in de rust weer dezelfde kant op gezet en  vol goede moed begonnen aan de 2e helft. We begonnen 

beduidend beter en de bal is nagenoeg niet op onze helft geweest, wat een compliment waard is. Echter de 

bal wilde er maar niet in. In een tijdsbestek van 5 minuten hebben we 2 x de kans gekregen om vanaf 11 

meter te scoren, maar helaas. Hendrik wist de eretreffer op zijn naam te schrijven en op basis van de 2 helft 

had er eigenlijk veel meer ingezeten. Meer dan voldoende kansen gehad, maar we wisten de bal niet in het 

net, zelfs niet in het vangnet achter de goal te krijgen. ( er drijven nog 4 ballen ergens in de Linge, er zullen 

er waarschijnlijk 6 gevonden worden bij het plukken van de appels komend seizoen en waarschijnlijk liggen er 

ook een stuk of 10 op Boutenstein) Anyway, Haaften wist de wedstrijd vervolgens professioneel uit te spelen, 

jongens leren veel van de wedstrijden op tv en zo hebben wij onze 1e wedstrijd sinds de zomer verloren. 

 

Wennen aan het hoofdveld, spanning om op hetzelfde veld te mogen spelen als ons vlaggenschip, of stiekem 

toch door een avondje Rodenburg weer te laat naar bed? We weten het niet, maar zullen het komende 

zaterdag ongetwijfeld beter doen. Komende zaterdag trappen we om 1215 uur af in Gorinchem tegen SVW 

JO15-2. 

 

SJO Lingejeugd JO15-1 speelt gelijk tegen SWV JO15-2 (2-2) 

Na een week onze wonden gelikt te hebben stond voor vandaag de uitwedstrijd tegen SVW JO15-2 op het 

programma. Geen Rodenburg en/of andere festiviteiten een meer dan acceptabel tijdstip om te verzamelen; 

dit kan niet misgaan. Wederom was de opdracht om direct na het eerste fluitsignaal fel/actief van start te 

gaan. Dit keer volgden de boys echter wel braaf betreffende opdracht op.   

 

Al vrij snel werd het duidelijk dat beide partijen elkaar in evenwicht zouden kunnen houden en zo geschiedde. 

Igor wist een vrije trap snoeihard binnen te schieten, 0-1  

Lang hebben we niet kunnen genieten van onze voorsprong, vanuit een corner werd de bal door SVW simpel 

binnengelopen 1-1  

Bobby wist accuraat te reageren op een afvallende bar uit een corner en de doelman van SVW te passeren 1-2  

Ook deze voorsprong was van korte duur aangezien na 8 minuten de 2-2 op het scorebord stond na wat 

miscommunicatie bij onze jongens achterin.  

De laatste 10 minuten van de wedstrijd hebben wij toch zeker nog een 6 grote kansen gehad maar wederom 

wilde de bal er simpelweg niet in. (SVW had een engeltje op de lat en paal) 

 

Met een trotse coach en een punt uit het koude winderige Gorinchem afgereisd richting het altijd warme 

pittoreske Beesd.   

 

Komende zaterdag mogen we het thuis opnemen tegen Asperen. Hopelijk lukt het ons wel om punten te 

pakken tegen de “Witzwarten”.   
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Dinsdag 6 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 16   

𝗝𝗢𝗘𝗥𝗬 𝗣𝗜𝗣𝗣𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗚 

 

Een verlate en korte WK poule update vandaag. De Japanners en de Zuid-Koreanen zijn naar huis gestuurd  

ten koste van Kroatië en Brazilië. Diegene die dit het beste wist te voorspellen was 𝗝𝗼𝗲𝗿𝘆 𝗣𝗶𝗽𝗽𝗲𝗹.  

 

Een correcte uitslag bij Japan - Kroatië en een kroontje voor Brazilië leverden Joery in totaal 66 punten op. 

Genoeg voor de dagwinst dus, de pitcher bier is voor jou! 

Morgen weer een update over het algemeen klassement, ronde 4 is dan afgerond.  
 

 

 

 

 

 

Woensdag 7 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 17   

𝗝𝗢𝗢𝗦𝗧 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗜𝗝𝗡 𝗕𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗩𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟰, 𝗟𝗬𝗡𝗡 𝗛𝗢𝗨𝗧𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗡 𝗣𝗔𝗞𝗧 𝗢𝗩𝗘𝗥𝗧𝗨𝗜𝗚𝗘𝗡𝗗 𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗚 𝗧𝗘 

𝗩𝗢𝗢𝗥𝗦𝗣𝗘𝗟𝗟𝗘𝗡 𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧 
 

Dat Marokko zich kwalificeerde ten opzichte van Spanje zagen weinige van jullie aankomen. Maar ook de 

monsteroverwinning van Portugal op Zwitserland werd als verassend ervaren. De enige voorspelster die dit 

doorzag was 𝗟𝘆𝗻𝗻 𝗛𝗼혂혁𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻. Als een van de weinige voorspelde zij een 0-0 eindstand bij Spanje tegen 

Marokko. Dit leverden haar een respectievelijke 41 punten op. Hiermee is Lynn de verdiende winnaar van de 

Pitcher Bier. 

 

Alle kwartfinalisten zijn na deze speelronde bekend geworden, hierdoor sluiten we ronde 4 van de WK Poule 

af. De beste van deze ronde was 𝗝𝗼𝗼혀혁 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗷𝗻. Van de 10 voorspellingen had hij er maar liefst 9 goed, het 

gelijkspel van Marokko – Spanje was het enige waar de Bruijn zich op verkeek. Met 161 punten was hij 

overtuigend de beste van deze ronde en laat 𝗔𝗻𝗷𝗼 혃𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗿𝗲𝗻 en 𝗝𝗼𝗲𝗿𝘆 𝗣𝗶𝗽𝗽𝗲𝗹 achter zich. 

 

In de algemene stand deed Joost ook goede zaken, op dit moment bekleed hij met 785 punten de derde plaats 

in het klassement. 𝗥𝗼𝗻 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 staat nog steeds 2de maar heeft het gat ten opzichte van de nummer één 

verkleind naar 32 punten. Het zal u niet verbazen maar 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 staat nog steevast bovenaan in de WK Poule 

Beesd, op dit moment heeft hij 837 punten verzameld. 

 

De kwartfinales staan voor de deur, dus ook ronde 5 is van start gegaan. Deze voorspellingen kunnen vanaf 

vandaag ingevuld worden tot vrijdag 16.00. Met alle bonusvragen moeten er 13 vragen beantwoord worden, 

hiermee zijn er opnieuw veel punten te scoren. Gaat Choco ook deze ronde zijn nummer 1 positie handhaven? 

We zullen het zien!  
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Woensdag 7 december 2022  

Aankondiging 

𝐎𝐔𝐃𝐄𝐑𝐖𝐄𝐓𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐙𝐀𝐀𝐑  
Terug van weggeweest! Een leuke middag vol met geweldige prijzen. 

De hoofdprijs is een dinerbon van €150,-.  

Samen gezellig het jaar afsluiten met een drankje .  

Zien we jullie daar? 
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Donderdag 8 december 2022  

HET WEEKEND VAN 3 EN 4 DECEMBER 

Natuurlijk stond de zaterdag vooral in het teken van de achtste finale van het Nederlands elftal tegen de 

Verenigde Staten. Dit was terug te zien bij enkele wedstrijden, want de wedstrijden van Beesd 2 en VR1 

werden nog op het laatste moment verplaatst naar een andere datum, Beesd 4 had de wedstrijd vervroegd 

naar 13.00 en Beesd 1 trad ook een halfuurtje eerder aan in Asperen. Verliep het alle teams net zo goed als 

het Nederlands elftal? 

Beesd 1 

BEESD 1 MOET NA ZWAKKE TWEEDE HELFT PUNTEN AAN ASPEREN LATEN 

Vandaag stond er voor Beesd 1 de lastige uitwedstrijd tegen Asperen op het programma. Na 2 overwinningen 

op rij tegen Leerdam Sport en G.V.V. kon Beesd vandaag aan de bak tegen een ambitieuze tegenstander die 

bovenin mee wilt doen. Beesd daarentegen hoopt definitief afstand te nemen van de onderste regionen, maar 

daarvoor is wel meer nodig dan de huidige 7 punten. 

Om half 3 wordt er op een koud en winderig sportpark afgetrapt en van het verschil op de ranglijst tussen de 

twee ploegen is niets te zien. Sterker nog, wie de klassering niet zou weten, zou denken dat Beesd hoger 

geklasseerd is. Met veel drive en energie bepaalt Beesd de gehele eerste helft de wedstrijd. Asperen wordt 

constant snel afgejaagd in de opbouw wat resulteert in veelvuldig balverlies en balwinst voor Beesd. Beesd 

combineert makkelijk in balbezit, maar verdedigend staat Asperen wel vaak goed en dus blijven grote kansen 

lange tijd uit. De eerste grote kans voor Beesd komt dan ook uit een hoekschop. Een scherpe bal bij de tweede 

paal is op de juiste hoogte voor Jorn van den Broek, maar deze mist rakelings het doel. Asperen is 

gewaarschuwd, maar zit duidelijk niet lekker in de wedstrijd. Het is Beesd dat verdiend de score opent. Beesd 

bouwt de aanval zorgvuldig op vanuit achteren en na enkele vlotte passes trekt Sven van den Broek de bal 

terug van de achterlijn op Rick Smits. Zijn schot kan nog gepareerd worden door de keeper van Asperen, maar 

Jens Kroeze is alert en jaagt de bal in de rebound binnen. Het is Jens Kroeze die enkele minuten later 

verzuimt de marge uit te breiden. Weer is het Sven van den Broek die aan de basis staat met een mooie hoge 

bal diep op Jens. 1 op 1 met de keeper probeert hij deze met een boogbal te verschalken, maar deze gaat ook 

over het doel heen. Zo blijft het dus een minimale voorsprong waarmee beide ploegen gaan rusten. 

Vanaf de aftrap voor de tweede helft maakt Asperen het al snel zonneklaar dat ze in de tweede helft uit een 

ander vaatje gaan tappen. Waar het in de eerste helft Beesd was dat veelvuldig druk zette en de ene na de 

andere balverovering afdwong, is dat Asperen gelijk na de rust. Al na vier minuten komt Asperen op gelijke 

hoogte. Nadat een aanvaller te veel ruimte krijgt voor een schot, spat deze nog op de lat uiteen, maar de bal 

vliegt bijna rechtop de lucht in en vanaf een halve meter is het een koud kunstje voor Gerard Breider om de 

bal alsnog in het lege doel te werken. Beesd zou nu wakker geschud moeten zijn, maar het lijkt wel alsof het 

geloof gelijk weg is na deze tegentreffer. In balbezit is het onrustig, mede door het druk zetten van Asperen, 

en dit resulteert in zeer rommelig spel van Beesd. Asperen heeft juist vertrouwen herwonnen na de 

gelijkmaker en ruikt bloed. Na weer slordig balverlies van Beesd kan Ruben Boet van dichtbij uithalen en zijn 

schot is Jelle van Soelen te machtig en zo staat Asperen binnen 10 minuten op een voorsprong. Hierna zijn 

beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar zijn de grotere kansen voor Asperen. In de slotfase weet Asperen nog 

eenmaal te scoren via Maikel Groenenberg, waarna de scheidsrechter niet veel later voor de laatste keer deze 

middag fluit met een 3-1 eindstand. 

Zo staat Beesd na een sterke eerste helft, maar zeer matige tweede helft met lege handen. Volgende week zal 

er nog eenmaal gespeeld worden voor de winterstop tegen Lekvogels. Zij boekten afgelopen weekend een 

knappe 3-0 overwinning op Rhelico en hebben net als Beesd 7 punten. Het belooft een spannende middag te 

worden op Sportpark Molenzicht, aftrap 14.30. 

Beesd 4 

Na enkele moeilijke weken met vier nederlagen op rij was het elftal van Mark Tuller gebrand op een 

overwinning thuis op Sportpark Molenzicht. Die boodschap bleek vooral bij Sven van Heeswijk aangekomen, 

want hij tekende voor een heuse hattrick. Met 4-0 werd er met duidelijke cijfers gewonnen van Wadenoijen. 

Het andere doelpunt kwam op naam van Jeffrey Hanegraaf. 
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HET WEEKEND VAN 3 EN 4 DECEMBER 

Beesd Zondag 2 

Beesd Zondag 2 veroverde vorige week de koppositie en 

de ambitie blijft dan ook om kampioen te worden. Deze 

zondag stond er een wedstrijd tegen directe concurrent 

Ophemert op het programma. De gasten namen de leiding, 

maar voor rust trok Beesd de stand recht via een penalty. 

In de tweede helft pakte Beesd de volle buit door nog een 

penalty. Gevierde man was topschutter Hans Kroeze die 

beide penalty’s verzilverde. 

Topscorers klassement: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De SJO Linge Jeugd JO19 kwam er niet aan te pas in en tegen Rosmalen. Er werd met 5-0 verloren 

De JO17 zette op het hoofdveld in Beesd de gasten uit Haaften aan de kant met 3-1 

Ook een volle driepunter voor de JO16-1. GJS werd met 4-2 verslagen 

SJO Linge Jeugd JO16-2 had het vizier op scherp in Kerk-Avezaath. Vijfmaal trof de JO16-2 doel en het hield 

de 0. In Gorinchem deelde de JO15-1 de punten met de streepjes van SWV, uitslag 2-2 

In een doelpuntrijke wedstrijd verloor de JO13-1 met 2-6 van HSSC’61 

De SJO Linge Jeugd 13-2 trof vandaag een zeer sterke tegenstander in Kerkdriel. DSC won met 10-0. 

Ook de JO12-2 reisde afgelopen weekend af naar Gorinchem, maar naar Unitas. Zij konden de punten mee 

terug naar Beesd nemen, want het team won met 1-4 

Doelpunten waren schaarser bij SJO Linge Jeugd JO11-1. In en tegen Heukelum wisten beide ploegen eenmaal 

te scoren en deelden ze de punten. Ook de MO15 trad aan in Heukelum, maar de MO15 van Heukelum bleek 

een maatje te groot en zij wonnen met 5-1 van de SJO Linge Jeugd. 

Aankomend weekend 

Aankomend weekend staat voor veel (senioren)teams de laatste speelronde voor de winterstop op het 

programma. Op Sportpark Molenzicht belooft het een sportieve en gezellige middag te worden. Beesd 1 speelt 

thuis om 14.30 tegen directe concurrent Lekvogels en een uur eerder trapt Beesd 2 af tegen Woudrichem. Ook 

bij de SJO Linge Jeugd is er een vol programma. Op Sportpark Molenzicht komen onder andere het 

vlaggenschip, de JO19, in actie tegen Nulandia en de JO16-2 tegen Heukelum. U bent van harte welkom om 

een van de vele wedstrijden te bekijken en in de rust en na afloop is de kantine uiteraard geopend om op te 

warmen onder het genot van wat te drinken. 
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Vrijdag 9 december 2022           VoetbalJournaal 

Noa Jansen van vv Beesd Dames 1 vertelt over hun elftal 

Vandaag gaan we in gesprek met Noa Jansen van v.v. Beesd Dames 1. Ze speelt als middenvelder en is 

aanvoerder van het team. ‘’Ik ben op zevenjarige leeftijd begonnen in de F’jes bij Beesd en ben nooit 

weggegaan.’’ Vandaag vertelt ze meer over haar team. 

 

Noa is begonnen in de in een jongensteam,  omdat er destijds geen andere meiden van haar leeftijd op 

voetbal zaten. ‘’Een aantal jaar later ontstond er een meidenteam van mijn leeftijd. Maar ik voetbalde liever 

nog bij de jongens totdat zij naar de C-junioren gingen. Sindsdien voetbal ik met meiden en toen ik zestien 

was heb ik voor het eerst een wedstrijd bij Dames 1 gespeeld. Ik ben nooit weggegaan bij deze vereniging.’’ 

Het dames team kende een spelerstekort dus moest Noa met haar jeugdelftal doorstromen naar de dames. 

‘’Daarnaast hebben we zelf ook geprobeerd om zoveel mogelijk nieuwe dames te overtuigen om bij ons te 

komen voetballen. Dit leidde ertoe dat we uiteindelijk een stuk of 25 speelster hadden. We hebben een 

seizoen gespeeld met dit team want toen kwam Corona en in deze tijd zijn er veel dames weer gestopt. Dit 

resulteerde erin dat we vorig jaar te weinig dames hadden om een elftal op te richten. Dit jaar hebben we 

gelukkig weer een aantal nieuwe speelsters in ons team mogen verwelkomen waardoor we dit jaar weer als 

een compleet  elftal kunnen voetballen.’’ 

 

Noa Jansen heeft al veel meegemaakt met deze club. We vroegen om ons mee te nemen in de hoogte- en 

dieptepunten. ‘’Het dieptepunt was denk ik vorig seizoen. Toen we dus niet genoeg dames hadden om als  

een elftal mee te doen aan een competitie. We hadden ons wel ingeschreven voor een 7 tegen 7 competitie 

eens in de zoveel tijd op de vrijdagavond, maar halverwege het seizoen hadden we zelfs daarvoor te weinig 

speelsters. Ik en een paar andere meiden hadden nog wel het geluk dat we af en toe wedstrijden met de  

MO19 mee konden doen, maar het was zeker zonde dat er geen damesteams meer waren. Ik denk dat we nu 

als team aan het werken zijn naar ons hoogtepunt want we hebben tot nu toe ook al betere resultaten behaald 

dan in het vorige seizoen bij de Dames.’’ 

  

https://vvbeesd.nl/
https://vvbeesd.nl/
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De trainingen zijn volgens Jansen niet altijd even fanatiek zoals de trainers dat graag zouden willen zien. ‘’Het 

is wel altijd gezellig! Er is zeker ruimte om even bij te kletsen met elkaar, maar daarna wordt er wel van ons 

verwacht dat we een beetje fanatiek aan de slag gaan en de training serieus nemen. Met zoveel meiden wil dit 

niet altijd even goed lukken, maar we doen in ieder geval ons best. Op de donderdag zijn er vaak meer meiden 

om te trainen dan op de dinsdagen. Zou het er mee te maken hebben dat de donderdagavond de kantine 

avond is? Dan gaan we altijd gezellig de kantine in en doen we een lekker drankje.’’ 

 

De meiden hebben onderling een goede band. Wij wilden weten of er binnen het team nog kleurrijke figuren 

rondlopen. ‘’In het team hebben we wel een aantal kleurrijke figuren. Melanie verzorgt meestal de muziek in 

de kleedkamer en is daarmee naast linksback ook DJ in de kleedkamer. Met het hele team hebben we geld 

ingelegd om een grote box te kopen en deze gaat standaard mee naar elke wedstrijd. Madelon is de lolbroek 

van het team met al haar grapjes en opmerkingen. Ze kan soms ook wel een zeurpiet zijn als het slecht weer 

is of als ze geen zin heeft om te voetballen. Fleur vB (we hebben drie meiden die Fleur heten in het team wat 

het soms erg lastig maakt) is een echte trukendoos. 

 

Allerlei trucjes haalt zij uit de kast om haar tegenstander het bos in sturen en vaak met succes! Melanie doet 

daarnaast ook een gooi naar de titel trukendoos. Zij gooit zo nu en dan haar geheime wapen in de strijd: de 

schaar, die ze steeds beter beheerst. Anouk is onze goaltjesdief die dit seizoen al een aantal keer het net wist 

te vinden. Daarmee is ze momenteel ook topscorer van de club! Mirjam kan wegens haar leeftijd gezien 

worden als de moeder van het team. Maar daarnaast is het nog steeds een feestbeest. Je hoeft er niet gek van 

op te kijken als zij op een feestje de tafel op springt en daar haar dansmoves laat zien. Ellis is de coach in het 

veld. Haar geschreeuw kan je soms twee velden verderop nog horen.’’ 

 

De meiden doen buiten het veld ook veel dingen met elkaar. ‘’Eigenlijk wordt er elk jaar een teamuitje 

georganiseerd waarop we met het hele team iets leuks gaan doen. Aan het eind van het seizoen is dit vaak een 

barbecue. Aan het begin van het seizoen heb ik samen met een teamgenoot en een van de trainers een 

cocktailavond georganiseerd. Het team werd in duo’s ingedeeld. Elk duo moest een cocktail maken en deze op 

een leuke manier presenteren aan de rest. En elke cocktail werd natuurlijk door de rest van het team 

geproefd en gejureerd. Het was een leuk begin van het seizoen. Verder staat er nog een avondje stappen op 

de planning en aan het eind van het seizoen zal er ongetwijfeld ook een leuke afsluiting van het seizoen 

worden georganiseerd.’’ 

 

 

 

 

 

Tot slot wilden we het hebben over de ambities  

die de meiden hebben met dit team.  

‘’Onze ambitie is natuurlijk om zo veel mogelijk  

wedstrijden te winnen dit seizoen. We zijn al 

lekker bezig in de competitie dus we willen  

vooral op deze voet verder gaan.  

 

Eindigen in de top drie aan het einde van dit  

seizoen zou natuurlijk helemaal mooi zijn,  

maar we moeten wel realistisch blijven.  

 

Een keer kampioen worden met de dames 1  

van vv Beesd is zeker iets wat we ooit nog  

willen bereiken. Verder staat er momenteel  

een speelster van dames 1, namelijk Anouk  

van Eggelen, bovenaan in het topscorers- 

klassement van de senioren.  

 

Het zou ook leuk zijn als dit aan het einde  

van het seizoen nog steeds zo is.’’, sluit Noa af. 

  

https://vvbeesd.nl/


251 
 

Zaterdag 10 december 2022  

Op weg naar één voetbalclub voor zeven Lingedorpen:  

‘Zo behouden we het speelplezier voor jong en oud’ 

 

 

 
 
Hoe de nieuwe club gaat heten en wat de clubkleuren worden, is nog niet besproken. Maar de 

voetbalverenigingen Beesd en Rhelico hebben een volgende stap gezet op weg naar de samenvoeging. 

Dat betekent dat er één voetbalvereniging komt voor zeven dorpen aan de Linge: Acquoy, Gellicum, Rhenoy, 

Rumpt, Beesd, Enspijk en Deil. Rhelico speelt langs de provinciale weg N327 in Rumpt, Beesd speelt aan de 

zuidrand van het grootste dorp Beesd. 

De clubs hebben al goede ervaringen opgedaan met de bloeiende jeugdafdeling die ze samen hebben opgezet. 

De beide besturen en de gemeente West Betuwe hebben hun handtekening gezet onder een intentieverklaring 

voor de samenvoeging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern sportpark in Beesd 

 

Al eerder was bepaald dat de club gaat spelen op het sportpark in Beesd, dat gemoderniseerd en uitgebreid 

moet worden met een nieuwe accommodatie en extra veldruimte, zegt Rhelico-bestuurslid Jeffrey van 

Oostrum. ,,We hechten ook aan verhuizing van ons vrij nieuwe kunstgrasveld met filling van kurk. Dat is 

duurzaam en veilig.” 

 

Afgelopen zomer stemden beide verenigingen tijdens hun algemene ledenvergadering al in met een intensieve 

samenwerking, zodat er in de toekomst één nieuwe vereniging kan komen. Het plan hiervoor is nu een stap 

dichterbij. In samenwerking met de gemeente, die eigenaar is van de grond waarop de velden liggen. 

Voorzitter van vv Beesd Max Kroeze: ,,Beesd is een gezonde voetbalvereniging met een stabiel ledental.  

 

We staan voor dezelfde uitdagingen en willen een toekomstbestendige sportmogelijkheid. Vorig jaar zetten  

we samen een succesvolle jeugdafdeling op. Nu is de eerste stap het uitwerken van een plan van aanpak  

met aandacht voor financiën, vrijwilligers en sponsoren.” 
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Zaterdag 10 december 2022  

Op weg naar één voetbalclub voor zeven Lingedorpen:  

‘Zo behouden we het speelplezier voor jong en oud’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbalbestuurders van Beesd en Rhelico met wethouder Rutger van Stappershoef (midden)  

 

Saamhorigheid in de dorpen 

 

Jeffrey van Oostrum: ,,We willen één mooie en sterke voetbalvereniging realiseren voor de zeven Lingedorpen 

en omgeving. Zo behouden we het speelplezier voor jong en oud. De saamhorigheid van deze dorpen is op vele 

vlakken groot en we kijken er naar uit om dit ook op voetbalgebied te realiseren. We zien dat de 

samenvoeging met de jeugd prima gaat en de instroom van nieuwe spelers opvallend toeneemt.” 

 

Wethouder Rutger van Stappershoef ziet grote voordelen voor sport en leefbaarheid. ,,De samenvoeging van 

deze twee verenigingen maakt het sport- en beweegklimaat voor meerdere kernen toekomstbestendig.” 

Het is nog wachten op de nieuwe clubnaam en -kleuren. Max Kroeze: ,,We doorlopen dit proces zorgvuldig en 

stap voor stap. En we betrekken alle leden hierbij.” De clubs komen uit in dezelfde vierde klasse en speelden 

in oktober nog met 1-1 tegen elkaar gelijk. De Lingederby was beladen als altijd. Of het de laatste derby in 

Beesd was? Van Oostrum: ,,Het is niet uitgesloten, maar ik hou er rekening mee dat het ook nog twee jaar  

kan duren.” 
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Zaterdag 10 december 2022  

Mooie kerstversiering kantine   

dankzij Gardenmaster Kroeze Beesd 

De mensen die onlangs in de kantine van v.v. Beesd hebben het al gezien, de prachtige kerstboom en 

kerstversiering. Hartelijk dank aan Gardenmaster Beesd voor het gezellig aankleden van de kantine en zo 

komen we helemaal in de feeststemming deze december maand!  
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Maandag 12 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 18   

𝗚𝗨𝗨𝗦 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗜𝗝𝗘 𝗔𝗟𝗦 𝗘𝗡𝗜𝗚𝗘 𝗩𝗥𝗜𝗝𝗗𝗔𝗚 𝗕𝗟𝗜𝗝 𝗡𝗔𝗔𝗥 𝗛𝗨𝗜𝗦 

 

Door het drukke voetbalweekend zijn de WK poule updates er bij ingeschoten. Tijd om dat goed te maken, we 

beginnen met vrijdag. 

 

De Notenboom was in extase na de late gelijkmaker van Wout Weghorst tegen Argentinië. Toch ging het, net 

als 4 jaar geleden, mis met penalty’s. Grote teleurstelling voor het grootste gedeelte van de deel, maar er was 

één iemand met reden tot juichen. 

 

Nadat 𝗚혂혂혀 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗶𝗷𝗲 doorhad dat hij dagwinnaar was geworden ging er een gebald vuistje de lucht in. Het 

schijnt dat van der Leije zich daarna heeft verkeken op de shotjesbar in de Opkamer 🤮. 

 

Guus van harte met de dagwinst van vrijdag 9 december, de pitcher bier is voor jou! 

Morgen wordt de dagwinnaar van zaterdag 10 december bekend en werpen we een blik op de ranglijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 13 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 19   

𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗡𝗜𝗘𝗟𝗦 𝗝𝗢𝗡𝗞𝗘𝗥, 𝗝𝗢𝗥𝗜𝗦 𝗣𝗘𝗘𝗞𝗦 𝗗𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗜𝗡 𝗥𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟱 

 

Ondanks dat er zaterdag maar 2 wedstrijden gespeeld werden, viel er genoeg te voorspellen in ronde 5.  

𝗡𝗶𝗲𝗹혀 𝗝𝗼𝗻𝗸𝗲𝗿 wist zich te profileren en voorspelde maar liefst 6 van de 8 vragen goed. Dit leverde hem een 

knap puntenaantal van 96 punten op. Ruim voldoende om de dagwinst binnen te slepen. 

 

𝗝𝗼𝗿𝗶혀 𝗣𝗲𝗲𝗸혀 deed het in ronde 6 het beste van alle voorspellers. In deze toch wel verrassende kwartfinales 

hield hij zich prima staande. Dit leverde Peeks in totaal 133 punten op. Ter vergelijking dat is bijvoorbeeld  

69 punten meer in deze ronde dan koploper Choco. 

 

Toch is 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 nog steeds de koploper van de WK Poule met 901 punten. Het gat met nummer 2 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 

was de vorige ronde 32 punten. Bolland heeft het gat weer iets verkleind, want op dit moment bedraagt de 

voorsprong van Choco nog 28 punten. Een gedeelde nummer 3 klassering voor 𝗝𝗼𝗼혀혁 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗷𝗻 en 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 

𝗪𝗲𝗲혀, kunnen zij nog aanhaken in strijd om de titel? De komende dagen zullen het uitwijzen.   
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Maandag 12 december 2022  

 

 

BEESD MOET PUNTEN AAN LEKVOGELS LATEN 

Op een ijskoude zaterdag stond de laatste competitiewedstrijd voor de  

winterstop op het programma. Lekvogels kwam vandaag op bezoek bij  

Beesd. Vooraf stonden beide ploegen op de ranglijst gelijk met 7 punten  

en de winnaar zou dan ook naar boven kunnen kijken in plaats van naar beneden. Waar Beesd vorige week 

misschien wel de beste helft van het seizoen speelde, was de eerste helft deze zaterdag een van de slechtste.  

Flegmatiek ogend en met weinig overtuiging werd Lekvogels geen strobreed in de weg gelegd de eerste 45 

minuten. Al snel pakken de gasten dan ook de leiding. Een afgeslagen bal na een vrije trap op zo een 20 meter 

van de goal komt voor de voeten van Sam van der Horst. Zijn schot is hard en doordat deze onderweg licht van 

richting wordt veranderd, is keeper Jelle van Soelen kansloos. Zo staat Lekvogels al binnen 10 minuten op 

voorsprong. Beesd lijkt allerminst wakker geschud, want in balbezit stapelt men fout op fout door verkeerde 

passes en keuzes, terwijl Lekvogels zich bij vlagen gemakkelijk onder de druk van Beesd uit voetbalt. 

Uiteindelijk is het Lekvogels zelf dat Beesd bijna de wedstrijd in helpt. De laatste man van Lekvogels talmt te 

lang aan de bal, waardoor Jarno van de Water deze kan veroveren, maar 1 op 1 met de keeper schiet hij de 

bal diagonaal naast. Het is niet veel later als de gasten de voorsprong uitbreiden. Een prima lange bal van 

achteruit wordt op waarde geschat door de snelle Ralf van Klij en met een hard en hoog schot in de verre hoek 

zet hij Lekvogels op een 0-2 voorsprong. De momenten dat Beesd wel goed voetbalt, ligt er gelijk veel ruimte 

op de zijkanten, maar tot echt grote kansen weet men voetballend niet te komen.  

 

Vlak voor rust is er echter alsnog een grote kans voor Beesd om de aansluitingstreffer te maken. Weer treuzelt 

de defensie van Lekvogels te lang, waardoor Nick van der Burg de bal afsnoept en het is weer Jarno die 1 op 1 

komt met de keeper. Hij omspeelt deze en lijkt de bal in het doel te kunnen schuiven, maar de keeper 

herstelt zich en weet de bal knap tot corner te verwerken. Niet veel later wordt er voor de rust gefloten. 

 

In de tweede helft probeert Beesd met veel energie en hoge druk snel een treffer te forceren. Lekvogels komt 

hierdoor minder aan voetballen toe, al blijft men loeren op een snelle uitbraak. Beesd creëert verschillende 

kansen, voornamelijk schoten rond de 16, maar de zuiverheid ontbreekt en de keren dat een schot wel zuiver 

is, zit de sterk keepende doelman van Lekvogels er wel tussen met een handje. Zo lijkt Lucas de Bruin te 

scoren met een fraai schot in de verre kruising, maar ook deze wordt nog tot corner getikt. Langzaam zakt het 

geloof weg in een aansluitingstreffer en een resultaat, maar het elftal van Ben Frehe blijft het toch proberen. 

Lekvogels lijkt het allemaal wel prima te vinden, want echt in gevaar komt de voorsprong geen moment. 

Uiteindelijk vergroot men zelfs de marge tot 3. Een pass in de opbouw van Beesd wordt onderschept door Ralf 

van Klij en hij kan de bal gemakkelijk in het lege doel schuiven. Het slotakkoord en de eretreffer is er nog wel 

voor Beesd. Het is Nick van der Burg die zich in de 16 knap vrijspeelt en snoeihard de bal tegen de touwen 

jaagt. Het is slechts een treffer voor de statistieken, want 1-3 is ook de eindstand. 

 

Zo eindigt de laatste wedstrijd voor de winterstop toch met een kleine domper voor Beesd, want bij winst had 

men aansluiting kunnen zoeken naar boven toe. Het is echter Lekvogels die door de winst dit kan gaan doen. 

Aangezien de winterstop nu aanbreekt, kan men rustig toewerken na het vervolg van de competitie op 21 

januari. Dan zal er op Sportpark Molenzicht gespeeld worden tegen Noordeloos. Aftrap is om 14.30. 
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Dinsdag 12 december 2022  

Aankondiging Nieuwjaarsreceptie 2023. 
 

Het jaar 2022 loopt langzaam op zijn eind, maar we kijken alweer voorruit. 

 

Zoals elk jaar beginnen we bij VVBeesd het nieuwe jaar met een gezellige  

nieuwjaarsreceptie en deze zal worden gehouden op  zaterdag 7 januari 2023 

 

Iedereen is van harte welkom.  

 

Op deze dag spelen we volgens traditie onderlinge mix wedstrijden. Hierna proosten we op een nieuw, 

succesvol, sportief en gezond 2023 voor al onze dierbaren en eenieder die betrokken is bij de vereniging.  

Het programma ziet er als volgt uit:  

 

- 12.00 uur Melden en verzamelen voor de onderlinge wedstrijden  

- 12.30 uur Start onderlinge wedstrijden  

- 13.30 uur Einde wedstrijden met daarna erwtensoep in de kantine  

- 14.30 uur Openingswoord door onze voorzitter Max Kroeze met aansluitend huldiging jubilarissen  

- 17.30 uur Einde receptie 

 

Graag tot ziens. 

 

De Activiteiten Commissie 
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Dinsdag 12 december 2022  

De eerste kampioen bij SJO Linge Jeugd !!! 

 

Leuk om te vermelden, in de kerstvakantie doen onze Linge Jeugd teams mee met 

zaalvoetbaltoernooien in Asperen en in Geldermalsen. Nog leuker, de JO12-2 is als eerste 

SJO Linge Jeugd team kampioen geworden !!! Dit team bestaat uit spelers van zowel 

Beesd als Rhelico. Op de foto hebben de kids net de beker in ontvangst genomen, daarna 

volgden de felicitaties en de patat.  
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Dinsdag 12 december 2022  

De eerste kampioen bij SJO Linge Jeugd !!!  

(vervolg) 

SJO Lingejeugd JO12-2 werd overtuigend periodekampioen door met 14-3 te winnen van 

GVV JO12-1 uit Geldermalsen. Met 16 punten uit 6 wedstrijden was het kampioenschap 

vorige week al zo goed als zeker veiliggesteld. Na de wedstrijd is een wisselbeker 

uitgereikt en kreeg iedereen een eigen beker als aandenken. 

Dank ook aan alle ouders die met hun betrokkenheid een grote bijdrage leveren aan de 

teamsfeer. 
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Dinsdag 12 december 2022  

Programma tijdens de winterstop senioren VVBeesd 
 

De vrieskou deze week maakt het al duidelijk; hoog tijd voor de winterstop! Staat er dan niks op de planning 

bij v.v. Beesd op voetballend vlak de komende weken? Natuurlijk niet. Voor de echte liefhebber van het 

spelletje is er ook tijdens de winterstop de mogelijkheid om te voetballen. Niet alleen op het veld, maar ook 

in de zaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volledige programma de komende weken: 
 

Zaterdag 17 december: SV BLC 2 – Beesd 2 (12:30).  

                                    Ook is er de gezellige Bazaar in de kantine van v.v. Beesd 

 

Donderdag 22 december: onderlinge partijen senioren (kantine is open) 

 

Vrijdag 23 december: zaalvoetballen in ‘t Klokhuis voor alle senioren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 29 december en donderdag 5 januari: onderlinge partijen senioren (kantine is open) 

 

Zaterdag 7 januari: Nieuwjaarsreceptie 

 

De kantine is uiteraard geopend en ook de bar van ‘t Klokhuis is open voor een dorstlesser  

tijdens en na het voetballen! 
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Woensdag 14 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 20   

𝗣𝗘𝗧𝗘𝗥 𝗕𝗢𝗟𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗡𝗔𝗔𝗦𝗧 𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢, 𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗔𝗗𝗥𝗜𝗘 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗜𝗝𝗡 

 
Wordt het dan toch nog spannend in de WK Poule? Tijdens de eerste halve finale tussen Argentinië en Kroatië 

wist 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 eindelijk 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 te achterhalen in het klassement. Op dit moment hebben beide heren 935 

punten, een gedeelde eerste plaats. Kleine disclaimer is dat Choco zijn kroontje nog tegoed heeft vanavond 

waar Peter Bolland deze al verbruikt heeft. Maar vele voorspellers weten het, een kroontje levert niet altijd 

bonuspunten op. 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀 staat op dit moment op kleine achterstand op het tweetal, zijn achterstand 

bedraagt maar 2 punten! Van Wees heeft vanavond ook nog zijn kroontje ingezet. Dit wordt een hele 

spannende eindfase van de poule. 

 

Het rad van v.v. Beesd moest er dit keer weer aan te pas komen om de dagwinnaar te bepalen. 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗷𝗻 

𝗞𝗮𝗹𝗱𝗲𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴 en 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗷𝗻 sprokkelde allebei 79 punten bij elkaar. Uiteindelijk bepaalde het rad dat de 

pitcher voor Adrie is. 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 15 december 2022  

𝟭𝟮:𝟬𝟬: WK Poule update dag 21   

𝗡𝗔 𝟭𝟴 𝗗𝗔𝗚𝗘𝗡 𝗢𝗣 𝗘�́��́� 𝗜𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢 𝗭𝗜𝗝𝗡 𝗞𝗢𝗣𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗘 𝗞𝗪𝗜𝗝𝗧 

 
Nadat Frankrijk zich gisteren voor de finale plaatste zit ook ronde 6 van de WK Poule erop. Over deze twee 

wedstrijden presteerde het gezamenlijke account van 𝗝𝗼𝘆𝗰𝗲 𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗻혀 𝗟𝗮혂𝗳𝗳𝗲𝗿 het beste. Zij wisten in deze 2 

wedstrijden maar liefst 164 punten bij elkaar te verzamelen. 

 

Wie ronde 6 waarschijnlijk snel wilt vergeten is 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼. Na 18 dagen eenzaam op kop zag hij gisteren ineens 

een zilveren beker voor zijn naam staan. Choco is namelijk voorbijgestreefd door 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀, het 

onderling verschil is op dit moment 11 punten. Mike voorspelde ronde 6 bijna foutloos. Alleen de vraag over  

de scorende invaller bij Frankrijk had hij mis. De laatste ronde gaat van Wees in als koploper, kan hij dit 

vasthouden? 

 

Voor de dagwinst was het ook enorm spannend. 𝗡𝗶𝗲𝗹혀 𝗡𝗶𝗲혂현𝗲𝗻𝗯𝗿𝗼𝗲𝗸 rekende zich al rijk met de 103 punten 

die hij bij elkaar had gespeeld. Echter geen rekening houdende dat er meer kapers op de kust waren. Ook 

𝗡𝗶𝗲𝗹혀 𝗞𝗼혂𝗱𝗶𝗷혀, 𝗥𝗲𝗻혀 𝗕𝗿𝗼𝗻𝗸 en 𝗥𝗶𝗰𝗸 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮𝗰𝗵혁 wisten dit hoge puntenaantal bij elkaar te scoren. Uiteindelijk 

bepaalde het rad van v.v. Beesd dat 𝗥𝗲𝗻혀 𝗕𝗿𝗼𝗻𝗸 de pitcher bier wint. 

 

De laatste ronde staat nu klaar om te voorspellen! Met 12 vragen kan de WK Poule nog alle kanten op. Ook 5 

vragen uit de bonus ronde zijn nog niet beslist of verrekend.  
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Vrijdag 16 december 2022  

Tactische meesterzet van Carl doet Woudrichem 2 de das om! 
Wat kijkend naar de ranglijst een lastige wedstrijd leek werd al na een paar minuten zichtbaar. De mannen 
van Woudrichem 2 hadden aan het begin het betere van het spel en hadden dan ook een aantal grote kansen. 
Stan moest tot 2x toe met een katachtige redding het doel schoonhouden waardoor de brilstand op het 
scorebord bleef. Beesd 2 kreeg steeds meer vertrouwen en kwam steeds beter in de wedstrijd. Zo wist Beesd 
continu de vrije man goed te vinden en was het tot frustratie van Woudrichem 2 wie 2 gele kaarten kreeg in 
de eerste helft de betere. Zo kreeg Bram Wakker uit een vrijetrap waar de bal plotseling bij hem belanden 
een grote kans die hij over wist te schieten. De mannen van Beesd 2 konden al met al met een fijn gevoel de 
kleedkamer op zoeken. 
In de tweede helft was het wedstrijdbeeld eigenlijk  
hetzelfde. Beesd speelde goed voetbal maar wist de 
kansen nog niet af te maken en Woudrichem kreeg toch  
in de counter een hoop kansen. In de 69e minuut kreeg  
Beesd 3 kansen tegen kort na elkaar welke geblokt  
werden, op de lat belanden en gered werden door Stan.  
Kort daarna kwam Beesd via een ongelukkige eigen  
doelpunt op een 1-0 voorsprong. Dit smaakte naar meer  
en zo kwam Carl met een tactische meesterzet om Koen  
en Sven van positie te laten wisselen. 10 seconden later  
wist Koen de bal prachtig in de lange hoek binnenkant  
paal te schieten. De trein denderde door en zo wist  
Hans uit een corner de bal in te schieten voor de 3-0 en  
uit de aftrap de bal af te pakken voor de 4-0. Zo stond  
Beesd 2 in tien minuten tijd met 4-0 voor. De mannen  
uit Woudrichem deden nog een ding terug. Een hoge  
vanaf de zijkant was te machtig voor Stan en draaide  
zo het doel in. De wedstrijd eindigde dan ook in een 4-1 overwinning. Na lang weggeweest is het rubriekje 
weer compleet en dit maal niet alleen Mels, maar ook Guus met een heerlijke analyse! 

 
Mels: Wat een zaterdag ochtend, In de eerste 11 de avond 
ervoor flink van het Jetje genomen dus 80 minuten 
vlaggen was een betere optie. De wedstrijd verliep aardig 
gelijk op, hoogte punt eerste helft was dan ook wel de 
enige echte kans en dat was de gemiste kans van Bram 
wakker (mijn vervangende spits). Na de rust bleef het tot 
de 1-0 spannend maar Koen brak de ban en hansie hansie 
maakte het af met 2 goaltjes. Toen liet Carl zijn gouden 
pik zien en wisselde mij erin. Wat hebben we hiervan 
geleerd? 
Niet teveel pils zuipen in de noot, dan begin je gewoon 
met hesje aan en vlag in je hand langs de kant. Guus: 
Leuke wedstrijd, al met al goed gevoetbald. De coach 
deed er goed aan om de zwerver, viespeuk en alcoholist 
(meneer v/d Broek) uit Beesd een vlag in zijn handen te 
drukken, waardoor we goed voor de dag kwamen. 
Na de eerste helft leek de batterij leeg bij iedereen, maar 
niks was minder waar. Toen het 1-0 werd, hadden Bart en 
ik het wel gezien. Bij het eerste kijken leek een beter 
plan voor dit topduo. Achteraf gezien ook voor het team 
gelukkig. Er gaan geruchten dat de platte kar al aan de 
trekhaak hangt. Man of the match: Bart van Lith. Dit maal 
een lastige keuze. Hans die 2 heerlijke goals prikte, Stefan 
Peek die de rechtsbuiten in ze zak had, Stan die een 0-2 
achterstand voorkwam, Chimpie die aardig wat strijd 
leverde en Bart die als een Dyson op het middenveld te 
werk ging. Aanstaande zaterdag staat de laatste wedstrijd 
van dit kalenderjaar op de planning. Om 12:30 zal er in 's-
Hertogenbosch tegen BLC 2 opgenomen moeten worden. 
Een wedstrijd waarbij Beesd nog de 7e plek kan 
bemachtigen en zo met vertrouwen de nieuwe competitie 
in kan gaan. 
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Vrijdag 16 december 2022  

NIEUW JONGSTE LID BIJ V.V. BEESD: LION BRONK   

Er is een nieuw jongste lid bij v.v. Beesd. Op 31 augustus zijn Rens Bronk en Hesther van Beest trotse ouders 

geworden van Líon Bronk. De minstens zo troste opa Johan twijfelde geen moment om zijn kleinzoon in te 

schrijven bij Beesd en zo geschiedde. De kans is aanwezig dat hij in de toekomst samen met het vorige jongste 

lid, Jonah Kroeze, net als hun vaders in hetzelfde team gaat spelen. Wie weet gaat hij dan ook voor het maken 

van doelpunten in de spits, we gaan het zien. 

Rens en Hesther van harte gefeliciteerd namens v.v. Beesd met de geboorte van jullie zoon.  

Wij wensen jullie en Líon heel veel geluk!  
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Vrijdag 16 december 2022 

Hans Kroeze verovert vlak voor de winterstop de koppositie 💯 

 

 

 

 

Wekenlang ging Anouk van Eggelen fier aan kop in het topscorersklassement, maar vlak 

voor de winterstop pakt Hans Kroeze de koppositie. Hij is nu topscorer met twaalf 

doelpunten. 

 

In zijn kielzog deden Jordi van de Water en Sven van Heeswijk goede zaken met beiden  

1 doelpunt. Ook Nick van der Burg kwam tot scoren en volgt met vijf doelpunten. 

Verder werden er doelpunten gemaakt door Rens Bronk, Edwin van Ewijk en Koen 

Vissenberg. 

 

In het gele kaartenklassement is er ook een koploper. Het is Daan Pellicaan die met zijn 

tweede gele kaart de eerste speler is bij v.v. Beesd met meer dan 1 gele kaart dit seizoen. 

Ook Frank Vissenberg en Jarno van de Water kregen een gele prent afgelopen weekend. 
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Zondag 18 december 2022  

WK Poule update dag 22   

𝗦𝗣𝗔𝗡𝗡𝗘𝗡𝗗𝗘 𝗢𝗡𝗧𝗞𝗡𝗢𝗣𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗔𝗗𝗘𝗥𝗧, 𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢 𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗟𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗡𝗔𝗔𝗦𝗧 𝗘𝗟𝗞𝗔𝗔𝗥 

 

𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀 kon maar kort genieten van zijn nummer één notering in de WK Poule. Na de 

troostfinale van gisteren tussen Kroatië en Marokko moet van Wees op dit moment genoegen 

nemen met plek 3. Het zijn 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 en 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 wie met 1050 punten de eerste plaats met 

elkaar delen. Ook 𝗟혂𝗰𝗮혀 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗻 lijkt met 1028 punten ook nog een gevaarlijke outsider te zijn. 

 

Wie trekt er aan het langste eind en sleept de titel “WK Poule Beesd” op zijn of haar naam? Over 

iets meer dan één uur weten we het. 

De dagwinst werd gisteren binnengesleept door 𝗚𝗼𝗼𝗳 𝗗𝗼𝗸𝗺𝗮𝗻.  

Met 69 punten pakte Goof voor de tweede keer de dagwinst en voor de 2de keer een pitcher 

bier.  

 

 

 

 

 

Vrijdag 22 december 2022  

WK Poule update dag 23   

𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗣𝗜𝗘𝗞 𝗣𝗔𝗞𝗧 𝗟𝗔𝗔𝗧𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗔𝗚𝗪𝗜𝗡𝗦𝗧 

 

De moderator was een paar dagen ziek, vandaar de verlate “laatste” WK poule update. Deze 

update gaat enkel over de dagwinnaar. 

 

Vrijdagavond zal WK Poule winnaar 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 gehuldigd worden in het Klokhuis. Op zaterdag een 

uitgebreide terugblik over de WK Poule. 

 

De laatste dagwinnaar van de WK Poule Beesd is geworden, 𝗣𝗮혁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗣𝗶𝗲𝗸. The King zoals hij 

zichzelf noemt op Koning Sport wist maar liefst 92 punten bij elkaar te scoren. Bij elke vraag 

tijdens de finale haalde Piek punten, een sublieme prestatie. Hierdoor mag Patrick de laatste 

Pitcher Bier bij Jakob ophalen.   
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Maandag 19 december 2022  

𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢 (Jordi van de Water)  

𝗪𝗜𝗡𝗧 𝗪𝗞 𝗣𝗢𝗨𝗟𝗘 𝗕𝗘𝗘𝗦𝗗  
 
Wat een finale! Na een zenuwslopende wedstrijd is Argentinië wereldkampioen! 

 

In de WK Poule Beesd zijn alle punten opgeteld en met 1145 is Choco de terechte winnaar. Het verschil werd 

gemaakt door het voorspellen van de wereldkampioen. Choco voorspelde Argentinië waar nummer 2 Mike van 

Wees voor Frankrijk koos. Een keurige derde plaats is er voor Lucas de Bruin. 

 

De prijswinnaars krijgen binnenkort bericht.  

 

 

 Naam   Score Prijsbedrag 

1 Choco08   1145 € 250.-- 

2 Magic Mike  1141 € 175.-- 

3 Lucas   1115  Voetbalshirt naar keuze 

4 Kruit   1101 € 100,--  

5 peterbolland  1099 € 75,-- 

6 KoningPatrick  1096 € 50,-- 

7 Danique   1091 € 40,-- 

8 Jordan   1086 € 30 ,-- 

9 Goof Dokman  1083 € 25,-- 

10 Paus    1076 € 15,-- 

  



266 
 

Dinsdag 20 december 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Pieters bekendste oud-speler Rhelico 

 

De bekendste speler die ooit in het shirt van RVV Rhelico speelde, was Erik Pieters. De linkspoot speelde in de 

eredivisie voor onder meer FC Utrecht en PSV. Pieters maakte in 2010 zijn debuut voor het Nederlands elftal. 

Regionale Voetbalvereniging Rhelico werd opgericht in 1969 en is ontstaan door het samengaan van de 

voetbalclubs VIOS Rhenoy en Lingeboys. 

 

VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven) stamt nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Lingeboys was al eerder 

gefuseerd vanuit verschillende verenigingen: RSV uit Rumpt, SNC uit Enspijk en NEP uit Deil. 

In het eerste jaar na de oprichting speelde Rhelico (Rhenoy Linge Boys Combinatie) de thuiswedstrijden nog op 

het veld van Lingeboys in Enspijk, daarna verhuisde de club naar sportpark Boutenstein in Rumpt dat tot de 

dag van vandaag nog de thuisbasis is van Rhelico. 

 

De leden van Rhelico komen vooral uit Acquoy, Deil, Enspijk, Gellicum, Rhenoy en Rumpt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beesd begon in de Real Madrid-kleuren 

 

VV Beesd werd officieel opgericht in 1959, maar de club had toen al een aantal voorlopers gehad in het dorp. 

Voor de oorlog waren er zelfs twee voetbalclubs in Beesd. De katholieke bevolking voetbalde bij De Egelantier 

en de protestanten kwamen uit voor Blauw-Wit. 

Beide verenigingen waren echter geen lang leven beschoren.  Nog voor de Tweede Wereldoorlog begon had 

zowel De Egelantier als Blauw-Wit de laatste adem uitgeblazen.   

Twee jaar na de oorlog werd de Beesdse Sportvereniging opgericht, maar ook dit initiatief om tot een stabiele 

voetbalclub te komen mislukte. BSV had maar een paar elftallen en gingen ook ten onder aan het gebrek aan 

leden.  

 

In 1959 volgde de geboorte van het huidige VV Beesd. De nieuwe club kende een droomstart, want in de eerste 

twee jaar werden meteen twee kampioenschappen veroverd. Nog belangrijker was dat VV Beesd al snel een 

prominente plaats in de samenleving in het dorp wist te verwerven. 

Bij de oprichtingsvergadering in 1959 werd door de leden gekozen voor een opmerkelijk outfit: wit shirt, witte 

broek en witte kousen, naar voorbeeld van Real Madrid dat in de jaren vijftig bij de invoering van de Europa 

Cup vijfmaal het beste clubteam van Europa was.  
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Beesd en Rhelico op weg naar eenwording 
 

 

 

 

 

 

 

De intentieovereenkomst werd ook ondertekend door de wethouder sport van de gemeente West-Betuwe. Als 

eigenaar van de grond van de beide sportparken - sportpark Molenzicht in Beesd en sportpark Boutenstein in 

Rumpt – wil het graag betrokken zijn bij het proces bij de totstandkoming. 

Bij de eenwording van de twee zaterdagclubs, die allebei met hun eerste elftal in de vierde klasse opereren, 

speelt de accommodatie een belangrijke rol. “Een fusie moet een plus opleveren voor onze leden”, zegt 

Rhelico-bestuurslid Jeffrey van Oostrum. “Dat maakt een fusie wat complexer.” 

Rhelico en Beesd zitten met hun accommodatie in hetzelfde schuitje. De clubs spelen op een verouderd 

complex dat aan vernieuwing toe is. “Ons clubgebouw is zo gedateerd dat het technisch gezien al is 

afgekeurd”, zegt Beesd-voorzitter Max Kroeze. “We hadden al plannen voor nieuwbouw toen samenwerking 

met Rhelico weer actueel werd. Op dat moment hebben we besloten om nog even te wachten.” 

 

De nieuwe club gaat spelen in Beesd. Daar hebben leden van Rhelico al mee ingestemd. 

Volgens Kroeze is een fusie voor zijn club op dit moment geen noodzaak. “We zijn een financieel gezonde 

vereniging en we hebben ook een stabiel ledenaantal. Maar als club moet je ook kijken naar de toekomst. 

Daar staan we voor uitdagingen. Verenigingen zijn aan het veranderen. Het verrichten van vrijwilligerswerk is 

geen vanzelfsprekendheid meer. Daarnaast wordt er in Beesd weinig woningbouw gepleegd. Als het al gebeurt 

is dat op kleine en zeker niet op grote schaal. Dat heeft op termijn impact op je ledental.” 

De intensievere samenwerking tussen Beesd en Rhelico leidde al tot één jeugdelftal. Dit seizoen spelen 

jeugdleden onder de vlag van SJO Linge jeugd in gezamenlijke teams in de competitie. “Dat is een groot 

succes en dient als mooi voorbeeld voor de senioren”, zegt Kroeze. 

De leden van de twee verenigingen gaven eerder al in grote meerderheid aan voor intensievere samenwerking 

te zijn. Ongeveer acht jaar geleden  strandde een fusie over waar de fusieclub zou moeten gaan spelen. 

Daarom hebben de clubs dit keer gekozen voor een traject van voorzichtigheid en een aanpak met wat Jeffrey 

van Oostrum noemt ‘fluwelen handschoen’. “Ik snap de gevoeligheden die er bij een aantal leden nog zijn, 

maar voor een groot deel zijn de sentimenten wel verdwenen”, zegt hij. “Ik was zelf destijds niet betrokken 

omdat ik toen geen lid en bestuurslid van Rhelico was. Voor een duurzame toekomst van het voetbal van de 

dorpen hier is het van belang dat er een sterke, duurzame vereniging komt die bovendien aantrekkingskracht 

heeft op de gehele regio.” 

Voetbalplezier staat voor Kroeze en Van Oostrum voorop. “Met het samengaan kan je dat garanderen voor een 

langere tijd. Het is een mooie kans.” Omdat de accommodatie een belangrijke rol speelt, hopen de partijen 

op dat vlak snel stappen te kunnen zetten. Daarbij rekenen ze ook op de hulp van de gemeente bij het geven 

van vergunningen en het aanleggen van een goede infrastructuur rond en om sportpark Molenzicht. 

“Als die concrete plannen naar buiten komen en we de financiering ervan rond hebben, geeft dat voor 

iedereen een prikkel”, zegt Van Oostrum. 

 

Ondertussen is een fusiecommissie bezig om diverse zaken 

uit te werken. “Er wordt hard gewerkt aan een plan van 

aanpak”, zegt Van Oostrum. Het is de bedoeling dat in het 

eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijk is. Het 

streven is dat de nieuwe fusieclub vanaf het seizoen 

2023/2024 aan de competitie gaat meedoen. Er moet nog 

een nieuwe naam komen en ook moet nog een nieuw 

clubtenue worden gekozen. De gezamenlijk jeugdtak 

speelt nu nog in het zwart en rood van Beesd of in het 

blauw en oranje van Rhelico. 

 

Als Beesd en Rhelico inderdaad deze zomer fuseren dan betekent dat het einde van de derby tussen beide 

clubs. Van Oostrum nuchter: “’Ach, de scherpe randjes waren daar toch al vanaf. Ik ben een relatieve 

buitenstander en ik heb die emotie rond voetbal nooit zo goed begrepen.” 
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Dinsdag 20 december 2022  

Business Club VVBeesd  

verwelkomt 3 nieuwe leden 
 

Business Club v.v. Beesd verwelkomt 3 nieuwe leden 

 

Martijn Kroeze Hoveniersbedrijf 
RiBo Gorinchem B.V. 
Regiebouw 
 

Met de komst van Martijn Kroeze, de terugkeer van Ronald Bolenius (RiBo Gorinchem) en de komst van Gerard 

de Vries Lentsch (Regiebouw uit Alphen aan den Rijn) kruipt het aantal leden van de Business club weer 

richting de 100. 

 

De Business Club heet bovenstaande bedrijven van harte welkom en kijkt uit naar een prettige samenwerking. 

 

 

 

 

Woensdag 21 december 2022  

 

 

 

 

 

Bij iedere thuiswedstrijd van Beesd1 is er een verloting.  

Dat brengt extra centjes in de la en dat is hard nodig in deze dure (energie) tijd. 

 

Daarom willen wij de sponsoren bedanken.  
 

Wakkermans Witgoed voor het sponsoren van de wedstrijdbal voor de wedstrijd Beesd – Rhelico. 

en Gardenmaster Kroeze voor wedstrijdbal voor de wedstrijd  Beesd – GVV Geldermalsen. 

 

Boon’s Supermarkt voor het beschikbaar stellen van een  

goed gevulde boodschappentas bij iedere thuiswedstrijd van Beesd1 

 

Meat the Butcher 

Slagerij Arisse Beesd 

Bakkerij van Keulen 

 

Heel hartelijk bedankt. 

 

Namens de commissie Thuiswedstrijden (Entree & Verloting) 
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Zaterdag 24 december 2022  

 𝗪𝗞 𝗣𝗢𝗨𝗟𝗘 𝗕𝗘𝗘𝗦𝗗 𝗧𝗘𝗡 𝗘𝗜𝗡𝗗𝗘  
Winnaar 𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢 (Jordi van de Water)  

Op vrijdag 28 oktober lanceerden v.v. Beesd en Uitspanning de Notenboom de WK Poule Beesd. Maar liefst 156 
enthousiaste deelnemers schreven zich in en gingen deze sportieve uitdaging aan. 
Een kleine maand later ging het WK van start. De eerste wedstrijd tussen Qatar en Ecuador was ook de start 
van de WK Poule. De eerste dagwinst werd een prooi voor 𝗟혂𝗰𝗮혀 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗻. De eerste speelronde vorderde en 
menig voorspeller heeft de nummer 1 positie gezien. Het was uiteindelijk 𝗣𝗮혂혀 die na ronde 1 bovenaan stond. 
Paus zakte hierna ver af in het klassement maar kwam op het einde weer sterk terug wat hem uiteindelijk een 
10de plek oplevert. 
In ronde 2 van de WK Poule heeft 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 eindelijk de koppositie te pakken. Alleen 𝗜𝗱𝗼𝗹 kon na de eerste 
wedstrijd in deze ronde heel even genieten van de nummer 1 positie maar kon dit niet lang vasthouden.  
In ronde 2 was het 𝗥𝗶𝗸 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗿혂𝗶혁 die de meeste punten binnenhaalde. Hoewel de ronde winst in principe 
niks oplevert lijkt het wel succes te hebben over het gehele klassement. Rik wist namelijk plek 4 te veroveren 
in de eindklassering, net buiten het podium.  
Tijdens ronde 3 gaf 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 zijn eerste plaats niet meer uit handen. Achtervolger 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 kwam iets 
dichterbij, maar bleef telkens steken op plek 2. In ronde 3 deed 𝗡𝗲𝗹𝗼𝗺 de beste zaken, hij pakte de meeste 
punten. In de achtste finales melden meer voorspellers zich in de top. 𝗞𝗮혁 en 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀 lieten zich 
meerdere keren zien en ook ronde winnaar 𝗝𝗼𝗼혀혁 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗷𝗻 kwam dichterbij. 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 voorspelde echter subliem 
en hield de koppositie. Ook in de kwartfinales wist niemand 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 te achterhalen in het klassement, al kwam 
Peter Bolland een aantal keer dichtbij. 𝗝𝗼𝗿𝗶혀 𝗣𝗲𝗲𝗸혀 was diegene die in de kwartfinale het beste presteerde. 
In de halve finale, na 18 dagen, raakte 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 zijn nummer 1 positie kwijt. Na de eerste halve finale was 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 
𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 al op gelijke hoogte gekomen, maar na de halve finale nummer 2 was het dan echt zover. Het was 
niet 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 maar 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀 wie het stokje van 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 overnam. Net voor de finish wist hij de 
nummer 1 positie over te nemen. Tijdens de halve finales behaalde 𝗛𝗮𝗻혀 𝗲𝗻 𝗝𝗼𝘆𝗰𝗲 𝗟𝗮혂𝗳𝗳𝗲𝗿 het meeste punten. 

 
De finaleronde werd dus vreselijk spannend. Na de 
troostfinale van Kroatië – Marokko viel 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀 
weer terug naar plek 3. 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 zag eindelijk een 
gouden kroontje van de nummer 1 positie, deze moest hij 
wel delen met 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼. Alles kwam aan op de finale. 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 
𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 zat er warmpjes bij met een ingezet kroontje op 
een winnaar binnen reguliere tijd. Deze voorspelling werd 
door 2 doelpunten van Kylian Mbappe omgezet in 
minpunten, hierdoor haakte 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 af in de titelstrijd. 
Het voorspellen van de wereldkampioen in de bonusronde 
maakte uiteindelijk het meeste verschil. 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 voorspelde 
hier Argentinië en 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀 koos Frankrijk. Na de 
zenuwslopende verlenging en penalty’s trok Argentinië 
aan het langste eind, groot feest in huize 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 dus. Met 
een minimaal verschil van 5 punten was de WK Poule winst 
voor 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 binnen. 
 
De volledige top 10: 
1. Jordi van de Water (Choco08) 1145 
2. Mike van Wees (Magic Mike) 1141 
3. Lucas de Bruin (Lucas) 1115 
4. Rik van der Kruit (Kruit) 1101 
5. Peter Bolland (peterbolland) 1099 
6. Patrick van den Hurk (KoningPatrick) 1096 
7. Danique van de Water (Danique) 1091 
8. Jordan Meegdes (Jordan) 1086 
9. Goof Dokman (Goof Dokman) 1083 
10. Collin Magis (Paus) 1076 
 

In de finale ronde presteerde 𝗣𝗮혁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗣𝗶𝗲𝗸 het beste van iedereen. Nog een speciale vermelding voor 𝗕𝗮𝗿혁 혃𝗮𝗻 
𝗟𝗶혁𝗵 die het in de bonusronde het meeste punten scoorden. 
Nu we hebben gekeken naar de bovenste plekken is het natuurlijk ook tijd om te kijken naar de onderste 
plekken van de poule. 𝗡𝗶𝗰𝗸 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗕혂𝗿𝗴 leek lange tijd af te stevenen om de laatste plaats maar toch is het 
𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗙𝗿𝗲𝗵𝗲 die uiteindelijk met plek 156 de ranglijst afsluit. 
Graag bedanken v.v. Beesd en Uitspanning de Notenboom alle deelnemers van de WK Poule Beesd en hopen 
dat jullie met het EK van 2024 weer van de partij zijn. 
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Zaterdag 24 december 2022  

Het laatste woord is aan de voorzitter 
 
Beste leden, sponsoren en vrijwilligers van Voetbal Vereniging Beesd. 
  
Weer een fluitsignaal erbij, einde wedstrijd 2022! 
  
Terugdenkend aan begin van dit jaar is het nauwelijks nog voor te  
stellen wat de periode van Corona en lockdown met ons allen deed,  
zo vlug gaat er weer een jaar voorbij. 
  
Voor de vereniging een bijzonder jaar, we kwamen na de versoepelingen  
weer langzaam op gang met trainen, wedstrijden en gezellig samen zijn  
om vervolgens weer in de normale “versnelling” van het leven en sporten  
op te gaan. 
 
  
Het fusie traject kon weer opgepakt worden na een tweede bijzondere  ALV en is de SJO Lingejeugd met  
veel inzet in een zeer korte tijd opgetuigd en inmiddels een groot succes. Meer dan 80 nieuwe jeugdleden. 
  
Voor deze uitbreiding zijn in een korte tijd extra kleedunits geplaatst en is er Ledverlichting op veld 4 
gekomen, de grootste wens is nu de nieuwe accommodatie. Hier gaan we vanaf Januari 2023 weer enthousiast 
mee verder met het uitwerken van de  plannen en financiële haalbaarheid. We houden jullie op de hoogte. 
  
Als bestuur zijn we best trots dat we als vereniging redelijk door de energiecrisis komen, we zijn een 
financieel gezonde club en is er gelukkig nog een goed energie contract. Dit in tegenstellingen tot andere 
regionale en landelijke verenigingen. 
  
Achter de schermen zijn er veel zaken door het bestuur weer opgepakt die voor velen niet zichtbaar zijn, 
maar soms wel prioriteiten waren zodat de zichtbaarheid op de vereniging soms twijfels teweeg brachten.  
Het bestuur heeft beloofd het fusietraject in goede banen te leiden en neemt daar de volledige 
verantwoording voor zich op. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan hoort het bestuur daar graag van. 
  
Onderstaand een opsomming van belangrijke gebeurtenissen in en rondom de vereniging, dankzij Goof kunnen 
we dat weer terugzien in zijn Dokman encyclopedie als zijnde jaarverslag op de website. 
  
Een terugblik over afgelopen jaar 2022:   

• Geen Nieuwjaarsreceptie op 8 januari  
• Vanaf eind januari eindelijk verdere corona versoepelingen  
• 1 februari Cees de Leur overleden  
• 28 april Gerard van Lith overleden  
• Activiteiten Commissie organiseerde kinderbingo’s,   
• VVB  Klusteam deed veel nuttig werk op zaterdagmorgen(s)  
• er waren diverse kampioenen bij de jeugd van v.v. Beesd,   
• Business Club pakte de draad weer op,   
• 4 juni was het 9de (en laatste) Robert Mars Toernooi voor Kika en Make a Wish  
• 8 en 22 juni 2 bijzondere algemene ledenvergaderingen over SJO en intentie fusie Rhelico  
• In juli verscheen de teamindeling SJO Lingejeugd  
• Richard Frehe werd winnaar van de WKC seizoen 21-22  
• SJO kwam met uitgebreid Welkomsboekje 21 pagina’s  
• Van 8-12 augustus Vakantie Spelweek  
• 17 augustus ‘Jan van Willy’ Kroeze overleden  
• Zaterdag 27 augustus openingsdag    
• Eind augustus voorbereidingen plaatsen extra kleedunits  
• Donderdag 29 september 2022 Eerste training “Lingekabouters” (door Jan Kroeze) 
• 1 oktober Beesd – Rhelico 1-1   Krant: Nu nog vijanden, straks vrienden? 
• Oktober, realisatie ledverlichting veld 4 
• Activiteiten Commissie organiseerde Kinderbingo’s en klaverjasavonden  
• 24 oktober extra klusochtend, extra kleedunits en resterende gedeelte accommodatie geschilderd  
• 16 november Ladiesbingo  
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• 27 november Run Rondje Rhenoy  
• 28 november algemene ledenvergadering, stand van zaken van de SJO Linge Jeugd, 

intentieverklaring.  
• Aanstelling fusiecommissie die beide hoofdbesturen gaat adviseren en het proces begeleiden om met 

elkaar stap voor stap de praktische, financiële en juridische kant van de fusie vorm te geven. 
Namens RVV Rhelico: Wendy de Wild en Henk Versteegh, namens VV Beesd zijn dat Patrick Kemker en 
Peter Boskaljon.  

• Donderdag 1 december ouderwetse en gezellige sinterklaas voor senioren  
• Vrijdag 2 december Pieten bingo voor de jeugd  
• 5 december persbericht ‘Start samenspel Beesd en Rhelico’ op weg naar een nieuwe 

voetbalvereniging  
• Leuk om te vermelden, in de kerstvakantie doen onze SJO Linge Jeugd teams mee met 

zaalvoetbaltoernooien in Asperen en in Geldermalsen. Nog leuker, zaterdag 10 december is de JO12-2 
als eerste SJO Linge Jeugd team kampioen geworden. Dit team bestaat uit spelers van zowel Beesd 
als Rhelico.   

• Sponsoren bedanken voor o.a. sponsoren van de wedstrijdbal bij wedstrijden Beesd1 of het 
beschikbaar stellen van boodschappentassen bij iedere thuiswedstrijd van Beesd1 

• 16 december: Nieuw jongste lid van V.V. Beesd: Lion Bronk 

• VVBeesd organiseerde samen met de Notenboom een WK Poule, winnaar werd Choco (Jordi van de 
Water)  

• Programma december:   
         Zaterdag 17 december: gezellige ouderwetse Bazaar in de kantine van v.v. Beesd  
         Donderdag 22 december: onderlinge partijen senioren (kantine geopend)  
         Vrijdag 23 december: zaalvoetballen in ‘t Klokhuis voor alle senioren  
         Donderdag 29 december: onderlinge partijen senioren (kantine geopend)  
         Donderdag 5 januari: onderlinge partijen senioren (kantine geopend)  

 
         Zaterdag 7 januari: nieuwjaarsreceptie, programma:  
       - 12.00 uur Melden en verzamelen voor de onderlinge wedstrijden   
       - 12.30 uur Start onderlinge wedstrijden   
       - 13.30 uur Einde wedstrijden met daarna snert in de kantine   
       - 14.30 uur Openingswoord door onze voorzitter Max Kroeze met aansluitend huldiging jubilarissen   
       - 17.30 uur Einde receptie  

 
Maak er samen met je dierbaren en vrienden een mooie 
tijd van de komende weken en laten we ook aandacht 
schenken aan mensen die alleen zijn of misschien hulp 
nodig hebben. 
 
Tenslotte willen we iedereen bedanken die zich ingezet 
hebben om er dit jaar weer iets moois van te maken. 
Dankzij jullie positieve instelling zijn we de vereniging  
die we graag willen zijn, betrokken en sociaal. 
 
Dank aan jullie allen!  

 
 
 
 
Het bestuur wenst iedereen fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig nieuwjaar.   
Tot op de nieuwjaarsreceptie. 
 
Namens het bestuur.                     
Max Kroeze  
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