Notulen algemene ledenvergadering 27 oktober 2014 v.v. Beesd
Bestuursleden: Maarten van der Hulst (voorzitter), Henk van Bremen (penningmeester),
Goof Dokman (secretaris), Frans de Weijer (jeugd), Thijs Osinga (petanque)
Afwezig:
geen
Er zijn 97 leden aanwezig.

1.

Opening.
Voorzitter Maarten van de Hulst heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen / ingekomen stukken.
Er zijn geen afmeldingen en geen ingekomen stukken binnengekomen voor deze
vergadering.

3.

Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 2 september 2013.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar.

4.

Jaarverslagen 2013/2014
Maarten geeft aan dat de verschillende jaarverslagen nu niet worden voorgelezen op
deze vergadering. De jaarverslagen worden gepubliceerd op de site www.vvbeesd.nl
onder de rubriek Clubinfo, Bestuur/Commissies, Jaarverslagen)
a. Jaarverslag secretaris 2013-2014 (Dit verslag is als ‘Bijlage 1. Jaarverslag secretaris’
toegevoegd achter agendapunt 10 van deze notulen).
b. Jaarverslag jeugdzaken 2013/2014
Het Jaarverslag jeugdzaken is opgenomen in de ‘Bijlage 1. Jaarverslag secretaris’
welke is toegevoegd achter agendapunt 10 van deze notulen).
c. Jaarverslag interne/facilitaire zaken 2013/2014
Gedurende afgelopen seizoen zijn er wederom vele werkzaamheden verricht aan de
kantine, rondom de velden en de kleedkamers. De werkzaamheden, veelal verricht
door de ‘klusploeg’ op zaterdag willen wij hiervoor bedanken.
M.b.t. de nutskosten (gas, water, licht) ontvingen wij een grote teruggave van onze
energieleverancier. Dit had te maken met een eerder veel te hoog geschatte
meterstand en tevens de zachte winter was in het voordeel van een lagere energie
rekening.
Het dak van het gebouw blijft een zorgenkindje en zorgde ook in het afgelopen seizoen
weer voor extra onderhoud dus extra kosten.
T.b.v. van de senioren trainingen werden er aan het begin van het seizoen twee grote
verplaatsbare doelen aangeschaft.
M.b.t. de aanschaf van spelmaterialen, wat elk jaar een hoge kostenpost is, geeft het
bestuur aan dit beter te gaan begeleiden.
De bardienst voor de kantine door vrijwilligers loopt niet geheel meer volgens de
verwachtingen. Het wordt steeds moeilijker vrijwilligers hiervoor te vinden. We doen
hierbij nogmaals een dringend beroep en vragen vooral spelende leden zich hiervoor
beschikbaar te stellen. We bedanken wel hierbij die vrijwilligers die regelmatig een
bardienst deden.
M.b.t. het doen van contante betalingen in de kantine is het bestuur samen met de
inkoop commissie aan het onderzoeken welke nieuwe manier van betalen we in kunnen
voeren op korte termijn. We denken hierbij aan het eventueel betalen via de telefoon
of pinpas. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden.
Namens het bestuur,
Henk van Bremen

d. Jaarverslag petanque 2013/2014
De Activiteiten van de Petanque het afgelopen jaar waren:
- De winterboule in Nieuwegein. We spelen dan 4 zondagen in de overdekte hal van
de PVN in de maanden; Oktober ,November, Januari en Februari. Iedereen, lid of
geen lid, kan hieraan deelnemen, omdat het elders gehouden wordt.
Het Kouwe Klauwentoernooi op 12 Januari, was dit jaar een groot succes, mede
door het mooie weer en de goede samenwerking met Annie Waasdorp
- De zomercompetitie werd zondag 24 Augustus afgesloten met een BBQ
- De 16e Beesdse Bouledag werd voor de 2de keer, op zondag 22 Juni gehouden
Dit jaar besloten we om het op eigen terrein te doen, rondom de kantine. Wel
Jammer dat er zo weinig inschrijvingen waren waardoor meerdere teams tegen
dezelfde teams moesten spelen. Ook hier was de samenwerking met Annie
prima, de verzorging van het eten en drinken was zeer uitgebreid.
Elke dinsdagavond is het vrij boulen. Van 19.15 tot …… De commissie bestaat uit ;
Martha Osinga, Bea Tuller, Wil Uelderink, Tom Liebregs, en Gerry Uelderink. De
wedstrijdleiding: Thijs Osinga en Ger Uelderink, Thijs is tevens onze afgevaardigde
in het bestuur. Daarnaast hebben wij een klusjesteam welke bestaat uit verschillende
petanqueleden. Wij blijven hopen dat de voetballeden integreren in de Petanque
vereniging Molenzicht. De Petanque commissie.

5.

Bestuursverkiezing.
Bestuurslid

Functie

Jaar
Benoemd
Maarten van der Hulst Voorzitter
2007
Henk van Bremen
Penningmeester 2010
Goof Dokman
Secretaris
2007
Frans de Weijer
Jeugdzaken
2012
Thijs Osinga
Petanque
2012

Jaar
Aftredend
2016
2014
2016
2016
2016

Henk van Bremen is herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.

6.

Financieel verslag 2013/2014 en behandeling jaarplan/begroting 2014/2015.
Henk reikt het financieel verslag uit aan de aanwezige leden en geeft daarna een toelichting
over opvallende afwijkingen in werkelijke t.o.v. begrootte bedragen. Bert Bambacht heeft
net als in de vorige vergadering vragen over de post ‘Personeelskosten kantine’. Henk geeft
aan dat dit de kosten zijn voor 3 betaalde krachten en schoonmaakkosten. Het werkelijke
bedrag is hoger uitgevallen doordat er vele extra uren gewerkt zijn.
Verder geeft Henk aan dat de verkoopprijzen in de kantine worden verhoogd, de
contributie zoals aangegeven in de vorige vergadering zal worden verhoogd en daarna de
komende jaren zal worden geïndexeerd, kleding en materialen die aan het eind van het
seizoen ontbreken zullen worden verhaald op het betreffende elftal. Controle hierop zal
worden gedaan door de nieuwe ‘Sponsor- & Inkoop’ commissie die recent is samengevoegd.
Per 1-1-2015 zal bij alle spelende leden vanaf 16 jaar (tot 60 jaar) een vrijwilligersbijdrage
worden ingehouden á 25 euro per half jaar. Wanneer men minimaal 6 uur vrijwilligerswerk
verricht krijgt men dit bedrag weer teruggestort. Het bestuur is nog op zoek naar een
vrijwilligerscoördinator die dit in een speciale module in Sportlink bij zal houden.

7.

Verslag kascommissie 2013/2014 en verkiezing lid kascommissie 2014/2015.
Jos de Jong heeft samen met Hans van den Burg een aantal kascontroles uitgevoerd. Hij trof
een verzorgde administratie aan. Wel vraagt hij naar aanleiding van deze controle aandacht
voor de beide posten kledingkosten en Personeelskosten kantine. We zullen er gezamenlijk
aan moeten werken om de kosten in de toekomst omlaag te krijgen. Verder heeft hij aan
Maarten een vraag over betaalde legeskosten (ad 15.000 euro). Maarten geeft aan dat deze
zullen worden terugontvangen van de ODR (Gem Geldermalsen.)

Jos vraagt ook naar de betaalde WOZ belasting. Maarten geeft aan dat deze belasting (net
als bij dorpshuizen het geval is binnen onze Gemeente) men deze terug ontvangt van de
Gemeente als zijnde subsidie.
Op het verzoek van Maarten wie bereid is de taak van Jos over te nemen bij een volgende
kascontrole geeft na korte tijd Francis van den Heuvel aan dit wel te willen doen. Zij zal
samen met Hans van den Burg een volgende kascontrole uitvoeren.

8.

Toekomst v.v. Beesd
Dit is het belangrijkste agendapunt in deze ledenvergadering. Achtereenvolgens geven de
bouwcommissie, de Financiële Commissie en het bestuur een presentatie.
 Presentatie Bouwcommissie
De Bouwcommissie bestaande uit Ruud de Lang, Giel Thijssen, Andre Kroeze en Marius
Hol komen na een zeer uitgebreid onderzoek tot de volgende 3 opties:
a. volledige nieuwbouw
b. uitbreiding kleedkamers (nieuw) en renoveren kantinedeel
c. renoveren accommodatie (komende jaren)
Alle opties brengen hoge kosten met zich mee en vragen offers van de leden qua
financiële bijdrage en zelfwerkzaamheid


Presentatie en Advies Financiële Commissie
Léon van Dun voert het woord namens de Financiële Commissie. Samen met Berry
Meegdes en penningmeester Henk van Bremen is gedegen onderzoek gedaan naar de
door de Bouwcommissie genoemde opties. De Financiële Commissie komt met het
volgende advies:
Optie 1: Investering te groot, niet haalbaar
Optie 2: Bancair niet haalbaar
Optie 3: Moeilijk te financieren, grote financiële offers, grote inzet leden



Presentatie Bestuur
Hierna volgt de reactie van het bestuur. Uit het advies van de Financiële Commissie
blijkt dat het doel: ‘Het realiseren en behouden van een financieel gezonde vereniging
die ‘klaar’ is voor de toekomst’ zeer moeilijk te realiseren door v.v. Beesd.
Hoe willen of kunnen wij dit dan bereiken? Door toestemming te vragen aan de leden
voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een fusie
tussen v.v. Beesd en v.v. Rhelico.
Het voorstel is daarom ook om een proces te starten onder auspiciën van de KNVB:
• Instellen van een stuurgroep van 6 personen (3 om 3) zijnde geen bestuursleden
• Mogelijkheid van instellen werkgroepen die deelgebieden gaan uitwerken
• Tijdsbestek: seizoen 2014 - 2015, resultaat onderzoek op volgende ALV (or eerder)
De aanwezige leden gaat unaniem akkoord met het voorstel.
Arie den Hertog vraagt of de keuze van een locatie ook in dit haalbaarheidsonderzoek
wordt meegenomen. Maarten geeft aan de locatie ook onderdeel is van dit onderzoek.
Ben Frehe vraagt of de stuurgroep ook mandaat krijgt. Maarten geeft aan dat dit in
overleg tussen beide verenigingen zal worden bepaald. Na de vergadering melden zich
enkele leden die in de stuurgroep zitting willen nemen. Na de jaarvergadering zullen
beide besturen z.s.m. bij elkaar komen om samen met de KNVB verdere afspraken te
maken over de doelstelling, opdracht, bemanning stuurgroep, het te volgen traject,
tijdspad e.d.

Korte pauze

9.

Rondvraag.
Robert van Gameren geeft aan dat er recent problemen zijn geweest met het regelen van
scheidrechters door het bestuur. Maarten erkent de problemen en geeft aan dat de oorzaak
moet worden gezocht in onvolledige communicatie. Om hiervoor snel een oplossing te
vinden stelt Maarten voor dit direct de volgende dag met de leiders van de elftallen om
tafel te gaan om de problemen te bepreken.
Annie Waasdorp vraagt hoe het staat met de afspraak die door het bestuur is gemaakt dat
de spelers hun gele en rode kaarten zélf moeten betalen. Annie geeft aan dat ze ieder
dubbeltje voor de vereniging omdraait en er te weinig door de spelers zelf wordt betaald.
Henk van Bremen geeft aan dat kaarten met een vooraf aangegeven codering door de
spelers worden betaald. Groot nadeel voor het eerste elftal is het feit dat gele/rode kaarten
na de wedstrijd altijd worden doorgegeven aan de KNVB. Bij de lagere elftallen worden
kaarten na de wedstrijd bijna altijd weggestreept. Henk heeft in overleg met de leider van
Beesd1, Arie den Hartog, de kaarten verrekend. De lijst met coderingen is door de KNVB
gereduceerd en zal derhalve op de site moeten worden gewijzigd.

10.

Sluiting.
Maarten sluit de vergadering en biedt de aanwezigen een consumptie aan namens de
vereniging.

Bijlage 1. Jaarverslag Secretaris’

Jaarverslag secretaris
Seizoen 2013 - 2014
v.v. Beesd

Augustus 2013:






Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Huib de Bruin en voor het tweede elftal
was Mark de Beijer de verantwoordelijke man
Beesd 1 speelde op zondag 18 augustus de 1ste editie van de ‘Eric van Beusekom bokaal’ tegen Rhelico.
In een sportief duel dat eindigde in een 2-2 gelijke stand nam Beesd de penalty’s beter waardoor de
bokaal het eerste jaar op Sportpark Molenzicht bleef. Na afloop reikte Arie van Beusekom de
reusachtige bokaal uit aan zijn zoon en gelegenheidsaanvoerder Rayner van Beusekom. Rhelico keerde
huiswaarts met een schaal met inscriptie als dank voor hun medewerking aan deze memorial
Beesd 1 speelde bekerwedstrijden tegen Heukelum (2-1 winst), WNC (6-1 verlies) en Theole (2-0
verlies) en daarmee was het bekeravontuur direct ten einde
Eind augustus kwam er een mededeling van het bestuur: De KNVB verbood het nuttigen van drank uit
glas of blik op het afgebakende terras. Daarnaast werd de leeftijd voor het verstrekken c.q. verkopen
van alcoholische dranken per 1-1-2014 verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar. Ook werd een tijdstraf van 10
minuten bij een eerste gele kaart ingevoerd en het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) deed zijn
intrede bij wedstrijden in de Categorie B. Tevens werd de scheidsrechter belast met een verscherpte
(visuele) controle van de spelerspassen.

September 2013:





Op maandag 2 september was de Algemene Ledenvergadering. Belangrijke agendapunten:
een terugloop in aanwas (ook op de scholen te merken) van het aantal jeugdleden
een samenwerking met v.v. Rhelico met de D-jeugd (ter bevordering van het spelen op eigen niveau)
advies om een budget vast te stellen voor o.a. wedstrijdkosten (meer inzicht/betere controle)
stand van zaken aangaande nieuwbouw/verbouw accommodatie, samenwerking met v.v. Rhelico
aan de leiders/trainers zou gevraagd worden om tijdens het seizoen beter op kleding, tassen, ballen
etc. te letten. Ontbrekende spullen aan het einde van het seizoen zullen worden doorbelast
gele/rode kaarten zouden m.i.v. seizoen 2013-2014 worden doorbelast aan de betreffende speler
Op zaterdag 7 september was de eerste klusochtend, Onder leiding van Andre Kroeze werden weer de
noodzakelijke klusjes gedaan aan velden en accommodatie
Beesd 1 speelde op zondag 8 september zijn eerste competitiewedstrijd in Biezenmortel tegen VCB en
behaalde daar zijn eerste punt in de 3de klasse met een verdienstelijk 2-2 gelijkspel



Aan de leden werd een oproep gedaan mee te werken aan een ‘Bepaal je ambitie’ programma. Door het
invullen van vragen over het functioneren van de vereniging kon de toekomst van de vereniging worden
bepaald c.q. waar staan we als vereniging over 5-10 jaar



v.v. Beesd is partner van kenniscentrum Calibris. Hierdoor kon Kimberly van Mourik uit Hellouw, derde
jaars student aan het CIOS in Arnhem, als stagiaire kennis opdoen in blessurepreventie en -behandeling
onder begeleiding van Herman de Kleijn voor het keuzevak sportmassage



Beesd A1 speelde op zaterdag 21 september zijn eerste competitiewedstrijd uit bij buurman Rhelico.
Om 12 uur vertrok de selectie op de fiets naar Sportpark Boutenstijn. Na een 2-2 ruststand werd
uiteindelijk met 2-8 gewonnen. De doelpunten werden gemaakt door: 1-0 Rhelico, 1-1 Kevin Spronk, 2-2
Rik van Zandwijk, 2-3 Ivar Diks, 2-4 Mathé Nab, 2-5 Kevin Spronk, 2-6 Bram Wakker, 2-7 Mathé Nab
en 2-8 Bram Wakker



Op zondag 22 september behaalde Beesd 1 in zijn 3de competitie wedstrijd zijn eerste overwinning in
de 3de klasse. Thuis tegen Emplina werd verdient met 3-1 gewonnen. Hierdoor stond Beesd met 3
gespeeld en 4 punten op een verdienstelijke 7de plaatst
Op zaterdag 28 september was de 2de klusochtend



Oktober 2013:


Op zondag 7 oktober speelde Beesd 1 thuis tegen Buren en verzuimde een uitgelezen kans om de
tweede winst van het seizoen te pakken. Beesd maakte verreweg de meeste aanspraak op de
overwinning maar het werd 2-2 gelijk.









Beesd A1 speelde voor de beker in een poule met DSC uit Kerkdriel en Alem. Van DSC werd met 5-2
gewonnen. DSC en Alem speelden gelijk tegen elkaar, Dus zou de wedstrijd Beesd – Alem de beslissing
brengen. Het werd een overwinning voor Beesd met maar liefst 1-7 en hiermee werd de volgende
bekerronde bereikt
Vrijdag 18 oktober besloten Mark de Beijer en Ed Tuller te stoppen met hun taak als respectievelijk
trainer en leider van Beesd 2. Zij konden zich niet meer verenigen met het beleid en de werkwijze van
de vereniging. Een gesprek met het bestuur en Huib de Bruin kon hun besluit niet veranderen
Zaterdag 26 oktober stond er weer een klusochtend op het programma. Om half 8 stond de koffie
klaar en daarna werden klussen gedaan aan accommodatie en sportpark door een groep vrijwilligers.
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, geen bladeren op de stoep, gesnoeide bomen, geen mollen, schone
kleedkamers, goed werkende afvoeren. Als je alleen naar het voetballen komt kijken zie je niet wat ze
allemaal achter de schermen doen…

Op maandag 28 oktober organiseerde de Oranjevereniging Beesd in samenwerking met v.v. Beesd een
bingo in de kantine van Sportpark Molenzicht. De hoofdprijs ter waarde van 250 euro ging naar Natasja
van Bremen



Beesd B1 speelde zijn 4de competitiewedstrijd uit bij buurman Rhelico B1. De wedstrijd eindigde in een
0-7 overwinning voor Beesd. Als alle kansen waren afgemaakt dan had de uitslag nog veel hoger uit
kunnen vallen. Spelers en wedstrijdpunten gingen mee terug naar Beesd in de ‘spelersbus’.

November 2013:






Vrijdag 22 november was de 2de bingoavond voor de jeugd en aansluitend weer koppelkaarten
Na het plotseling stoppen van Mark de Beijer als leider/trainer van Beesd 2 zat de vereniging met een
probleem. Gelukkig bood Carl Kroeze de vereniging de helpende hand en nam hij deze taak op zich tot
het eind van het seizoen. Bij zijn eerste optreden als coach behaalde Beesd 2 direct de eerste punten
van het seizoen. Op zondag 24 november werd thuis tegen BMC (de nummer 2 in de competitie op dat
moment) met 2-0 gewonnen.
Op donderdag 28 november brachten Sinterklaas en Zwarte Piet weer hun jaarlijkse bezoek aan de
vereniging. Een aantal leden werd naar voren gehaald tot grote hilariteit bij de aanwezigen
De dag erna op vrijdag 29 november was er een goed bezochte Pietendisco in de kantine:



Op zaterdag 30 november was de 3de klusochtend op Sportpark Molenzicht

December 2013:















Zondag 1 december was een belangrijke dag voor v.v. Beesd. Beesd 1 verloor met 3-5 en bleef daardoor
bij de onderste plaatsen in de competitie. Beesd 2 boekte zijn 2de overwinning op rij. Met 2-0 werd van
DSC gewonnen en daarmee werd de laatste plaatst in de competitie overgedaan aan de bezoekers.
Beesd 3 won ruim van Rhelico 2. Na een 2-1 ruststand werd verdient met 5-1 gewonnen
Op dinsdag 3 december besloten het Bestuur en de Technische Commissie Senioren het contract met
hoofdtrainer Huib de Bruin met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ondanks de professionele kennis en
ambitie van Huib de Bruin voldeed dit niet aan de verwachtingen van Voetbalverenging Beesd en moest
men op zoek naar een passende oplossing
Op donderdag 5 december, Sinterklaasavond, was de kantine gesloten
Op zaterdag 7 december was de eerste kampioen bij v.v. Beesd een feit. Beesd F2 werd kampioen met
een overwinning op Teisterbanders. Na afloop volgde een heuse rondgang door het dorp.

Op 9 december gaf Peter Peek van Rhelico een update over de samenwerking Beesd/Rhelico D1. Na de
eerste seizoenshelft was het belangrijkste feit het plezier waarmee de jongens het seizoen in het veld
stonden. De sfeer tussen de spelers was fantastisch en ook de begeleiding door de trainers Bertho van
Lith en Nick van Gameren alsmede de inzet van leider Peter Boskaljon werd als zeer prettig ervaren.
Ook in dit team vielen wel eens woorden, maar deze werden zeer professioneel met de betreffende
spelers besproken en zo uit de wereld geholpen waardoor er geen plaats was voor negativisme. Mede
door de goede leiding en rustige en duidelijke manier van coachen door trainer Bertho van Lith gingen
de jongens steeds beter voetballen
Op dinsdag 10 december werd bekend dat Wim Bender positief had gereageerd op het verzoek van het
Bestuur om de taak als hoofdtrainer (weer) op zich te nemen. De selectie werd geïnformeerd en een
dag later stond op de site dat het bestuur zeer verheugd met Wim Bender en zij wensten hem alle
sportieve succes toe om het seizoen tot een goed einde te brengen
Op woensdag 11 december werd er zoals ieder jaar een kerstboom
geschonken door Garden Master Beesd ter versiering van de kantine
Op vrijdag 13 december was er weer een kinderbingo
Op zaterdag 14 december was de kantine gesloten omdat
er geen thuiswedstrijden waren voor de jeugd









Op zondag 15 december speelde Beesd 1 zijn eerste wedstrijd onder leiding van Wim Bender. Thuis
tegen Baardwijk was direct een cruciale wedstrijd. Baardwijk bungelde onderaan in de middenmoot en
dus een richtpunt voor Beesd. Beesd kwam een kwartier voor tijd op 1-0 voorsprong, maar vlak voor tijd
viel de 1-1. Gelet op de verhouding een terechte uitslag.
Op zondag 22 december speelde Beesd 1 uit bij Rhelico een oefenwedstrijd en Beesd wist deze
gemakkelijk te winnen. Na doelpunten van Jasper van Bremen en Jasper Gremie (3x) stond de teller na
negentig minuten voetbal op 0-4. De eindstand had veel hoger kunnen en moeten zijn.
Op 23, 24, 27 en 28 december was het jaarlijkse Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi (GGZT) in
sporthal de Randhorst te Geldermalsen. Het toernooi wordt georganiseerd door de voetbalverenigingen
GVV, MVV’58, Beesd, Rhelico en Tricht. In totaal werd er 50 uur zaalvoetbal gespeeld door ruim 100
teams. Nick van Gameren vertegenwoordigde v.v. Beesd in de organisatie en hij deed een oproep aan
geïnteresseerden om deel te nemen aan de ‘de Club van 5’ waar je d.m.v. een eenmalige donatie van
€ 5,- het toernooi kon ondersteunen
Beesd 3 werd in het nieuw gestoken door bezorgbakker Arie van Beusekom en Fysiotherapie Beesd

Januari 2014














Per 1 januari werd het roken in horeca gelegenheden verboden dus ook in onze kantine.
De gemeente Geldermalsen stelde een handhaver aan die strenger toe ging zien op
naleving. Het oogluikend toestaan van roken op donderdagavond kwam daarmee ook
te vervallen. Het bestuur gaf aan hier stringenter op te gaan letten. Roken werd alleen
toegestaan in een daarvoor speciaal gecreëerde locatie naast het Peter Liefhebberplein
Per 1 januari 2014 ging tevens de nieuwe Drank- en Horecawetgeving in werking. Dit betekende
dat de leeftijdsgrens voor het verstrekken c.q. verkopen van alcoholische dranken werd verhoogd
naar 18 jaar. Bij twijfel werd het barpersoneel opgedragen de leeftijd vast te stellen middels het
opvragen van een ID. Ook zou er strenger gelet worden op de sluitingstijden na trainingen en
wedstrijden
Op zondag 5 januari was de traditionele Nieuwjaarsreceptie voorafgegaan door mixwedstrijden.
Voorzitter Maarten van der Hulst sprak in zijn toespraak de hoop uit dat een
turbulente periode tot het verleden behoorde en de vereniging vooruitkeek
naar een in sportief opzicht betere tweede seizoenshelft voor de selectie.
Tijdens de goed bezochte receptie was er gezellige muziek gevolgd door een
aantal verlotingen. Na de mixwedstrijden was er erwtensoep en broodjes
knakworst die werden gesponsord door Toon van den Heuvel Horecabedrijven
Op vrijdag 10 januari was er weer een kinderbingo welke werd georganiseerd door de commissie
Activiteiten. Julian de Weijer won de hoofdprijs: een radio/cd speler, beschikbaar gesteld door
Wakkermans Audio-Video. Op de foto de gelukkige winnaar samen met Michael Schooneveld

Op maandag 13 januari organiseerde de Oranjevereniging Beesd weer een bingo in de kantine. Ditmaal
wederom met een hoofdprijs ter waarde van 250 euro
Op zondag 19 januari hervatte Beesd 1 de competitie thuis tegen VCB uit Biezenmortel. Het werd een
teleurstellend 1-1 gelijkspel
Op dinsdag 21 januari was er een beeldvormende bijeenkomst op het Gemeentehuis in Geldermalsen
met als thema: Eén voetballocatie in westen gemeente Geldermalsen? Beide verenigingen, v.v. Beesd én
v.v. Rhelico, hadden aan de Gemeente financiële ondersteuning gevraagd voor de aanleg van een
kunstgrasveld. In de commissie Samenleving was aangegeven dat er slechts geld was voor één
kunstgrasveld en men gaf een fusie in overweging. Er waren de laatste tijd al een aantal gesprekken
gevoerd met beide verenigingen wat leidde tot een vergelijking. In de bijeenkomst mochten beide
verenigingen hun reactie geven aan de commissie Samenleving en/of de raad voor het debat op 2
februari. De bijeenkomst was openbaar. Voorzitter Maarten van der Hulst deed een oproep aan de
leden om de bijeenkomst bij te wonen
Op zaterdag 25 januari was er weer een klusochtend. Vanaf 7.30 uur stond de koffie klaar en werden
weer de nodige klussen afgewerkt

Februari 2014


Op vrijdag 7 februari was er weer een Kinderbingo. Er waren weer leuke prijzen te winnen met als
hoofdprijs een tenue van het Nederlands Elftal. De winnaar was: Hidde Schooneveld



Zondag 9 februari speelde Beesd 1 een oefenwedstrijd op kunstgras bij BZS. Zoals wel vaker op
kunstgras kwam Beesd eerst op 1-0 achter. Maar na doelpunten van Jarno van de Water, Jasper van
Bremen en wederom Jarno werd de wedstrijd uiteindelijk met 3-1 gewonnen



Op zaterdag 15 februari organiseerde de Activiteiten
Commissie een thema avond met thema Go Aprés Ski
De kantine van v.v. Beesd werd goed bezocht en het was
heel gezellig. De kantine was omgetoverd in Oostenrijks
sferen met ski’s en een heuse ‘shotjes’ bar.



Op zondag 16 februari was er eindelijk weer winst voor Beesd 1. BMC uit Berlicum werd met een 1-0
nederlaag naar huis gestuurd. “Het is een beloning voor waar we mee bezig zijn. Het was de laatste tijd
vaak net niet”, klonk trainer Wim Bender tevreden



Op vrijdag 21 februari was de laatste kinderbingo van het seizoen. De hoofdprijs dit keer waren twee
toegangskaarten voor de wedstrijd FC Utrecht – FC Twente en deze werden gewonnen door Jens van
Bremen. Na afloop kregen de kinderen ook nog iets lekkers mee naar huis



Op zaterdag 22 februari was de maandelijkse klusochtend. Het werd zoals altijd een gezellige, maar
drukke dag voor de klussers. De dag begon met koffie en een heerlijke appeltaart gebakken door de
vriendin van Arnold Post. Dit keer werd de beplanting rondom de velden gesnoeid en een aantal klussen
binnen de accommodatie afgewerkt



Zondag 23 februari 2014 stond voor Beesd de belangrijke uitwedstrijd tegen Buren op het programma.
Voor Beesd was het zaak om de overwinning van een week eerder een goed gevolg te geven en zo de
aansluiting te vinden met de ploegen boven de beruchte rode streep. De wedstrijd stond onder leiding
van Dhr. Cornelis Onink, welke een negatieve invloed zou hebben op een verder zeer sportieve
wedstrijd. Beesd leidde voor rust met 0-2 en vlak na de rust ging Jarno van de Water op weg naar de
beslissing in de wedstrijd. Hij kon alleen op de keeper van Buren afgaan en wist de bal langs de keeper
te spelen en wilde er zelf ook voorbij, echter de keeper gaf hem een bodycheck. Tot verbazing van
iedereen (ook Buren) gaf de scheids aan ‘’doorspelen’’.
Dit was het begin van de grote onemanshow van de leidsman. De ene onbegrijpelijke beslissing na de
andere volgden elkaar op en er vielen aan de kant van Beesd 7 (!) gele kaarten, met als dieptepunt de
onbegrijpelijke 2e gele kaart en dus rood voor aanvoerder Coen Verwolf ruim 20 minuten voor tijd.
De irritaties over het optreden van de beste man liepen zowel binnen als buiten het veld steeds verder
op. Na het laatste fluitsignaal zou je zeggen dat het klaar was, maar de scheidsrecht bleek het nodig te
vinden om de supporters van Beesd te provoceren en te roepen ‘’dat wij als Beesd zijnde het niet waard
waren om in de 3e klasse te voetballen’’. Je kon je dus afvragen of deze man wel objectief en capabel
genoeg was om deze wedstrijd te leiden. Uiteindelijk werd het nog 1-2. Gelukkig voor Beesd bleef het
hierbij en ondanks een hectische slotfase en minimaal 8 minuten extra tijd konden de punten verdiend
mee naar Beesd genomen worden.

Maart 2014





In het weekend van 1 en 2 maart was er geen competitie programma en gingen de beentjes van de vloer
in Brabant tijdens Carnaval
Op zondag 9 maart bleef Beesd 1 overeind tegen de nummer twee ODC uit Boxtel. Beesd pakte een
verdiend punt: 2-2. Beesd nam 2x de leiding. 1-0 door Raghed Abouna en 2-1 door Dyon van Bremen.
‘’Een puike prestatie”, vond ook trainer Wim Bender. Sinds zijn aantreden verloor Beesd slechts één van
zijn zeven wedstrijden en wisten de twee bovenste ploegen niet van Beesd te winnen. “Dat zegt me dat
we goed bezig zijn. Als we zo doorgaan, moet handhaving mogelijk zijn.”
Met de titel: ‘Dartkampioen van Beesd, wie wil dat nou
niet…’ stond op 11 maart op de site van v.v. Beesd dat
Nick van Gameren en Jelle van Soelen een
dartcompetitie wilden starten op de donderdagavond.
Deze competitie zou worden afgesloten met een finale.
Publiek tijdens de wedstrijden was uiteraard van
harte welkom. De eerste wedstrijd was op 20 maart
om 21.30 uur in de kantine.

Op 18 maart werd EP: Witgoedhuis uit Beesd op de site
bedankt voor het leveren van een wasmachine






Op 19 maart publiceerden de jeugdbesturen van v.v. Beesd en v.v. Rhelico dat de samenwerking tussen
de jeugd van beide verenigingen verder zou worden uitgebreid. Dit seizoen was er al samenwerking
tussen de D junioren en deze werd als bijzonder positief ervaren. Nu was het voornemen om ook de bij
de C t/m E in combinatieteams te gaan spelen. Doel van dit alles was d.m.v. een bredere jeugd meer
mogelijkheden voor elftal samenstelling te creëren als ook meer aandacht te kunnen geven aan de
begeleiding van deze jeugd. Dit zowel in de vorm van training als coaching. Het uiteindelijke doel was de
persoonlijke spelvreugde en ontwikkeling van spelers naar een hoger plan te tillen. René Hooijmaijers
werd bereid gevonden om als Technisch Coördinator deze samenwerking in goede banen te leiden. Voor
de selectieteams bij de E, D en C was men nog wel voor seizoen 2014/15 op zoek naar trainers
Op zondag 23 maart leed Beesd 1 een zure nederlaag tegen Wilhelmina 0-2. Positief was dat de ploeg
hard werkte en A-junior Keven Spronk zijn eerste doelpunt scoorde voor de Beesd 1
Op zaterdag 29 maart was er weer een klusochtend
Op zondag 30 maart gaf een late treffer Beesd 1 weer perspectief op handhaving in de derde klasse.
Tegen concurrent RWB uit Waalwijk pakten de mannen van Wim Bender via een late 1-0 winst drie
cruciale punten. Doelpuntenmaker was Jasper Gremie

April 2014





Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april werd een ‘SamenLoop voor Hoop’ gehouden in Geldermalsen. Een aantal
leden van onze vereniging gaven gehoor aan de oproep: ZEG GEEN NEE, LOOP MEE!
Op zaterdag 5 april werd er door het bestuur een vrijwilligersavond
georganiseerd. Zonder de inzet van deze onmisbare groep personen
kan een vereniging niet bestaan. Voorafgaand aan de feestavond kon
men deelnemen aan ‘voetgolf’. Michel Hol en Jeroen van Gameren
hadden een gevarieerd parcours bedacht op ons sportpark. Het werd
een gezellige avond
Op zondag 6 april deed Beesd 1 goede zaken met een 1-3 overwinning
in de uitwedstrijd tegen RWB uit Waalwijk. Door doelpunten van
Jasper Gremie, Jarno van de Water en Coen Verwolf nam Beesd het
lot voor lijfsbehoud in de 3de klasse weer in eigen hand:



Beesd-Rhelico D2 was op zaterdag 4 april 2014 het eerste Beesd – Rhelico Combinatieteam dat het
kampioenschap in de wacht sleepte. Het taaie meisjesteam van Stedoco werd met 1 -3 aan de kant
gezet. Beesd begon wat zwak aan de wedstrijd, net als in de thuiswedstrijd tegen Stedoco werd er
direct gezien dat de meiden een sterke tegenstander waren, met fel en goed voetbal. Na ongeveer 20
minuten bracht de ingevallen Ferdy het team en de technische staf van Beesd in extase, na een corner
die niet weggewerkt kon worden was Ferdy van alle spelers op het veld het meest attent, met als
resultaat de bevrijdende 0-1 voorsprong. Dit was ook de ruststand. Na rust een beter Beesd. Jorn
maakte 0-2. Enkele minuten daarna wist Stedoco de aansluitingstreffer te maken. Het leek nog
spannend te worden, maar terwijl de technische staf de kampioensshirts uit de doos haalde zorgde
Joeri voor de kers op de taart met een schitterende goal vanaf ongeveer 20 meter 1-3. Een fraaie
prestatie van hoofdcoach Lex van Dijk en zijn assistenten Jelle van Soelen en Ivar Diks. Volgend
seizoen wacht een nieuwe uitdaging voor dit succestrio en succesteam



De hele week was er al gebakkeleid over het feit of de E2 al dan niet kampioen kon en zou worden.
Doelsaldo’s werden bekeken en met rekenmachines werden punten opgeteld en afgetrokken. Er was
maar één conclusie; “Bij winst tegen Groot Ammers E4, de grote onbekende in deze competitie, kon
Beesd E2 niet meer voorbij gestreefd worden.” Maar ja, dan moest dat eerst nog wel gebeuren.
Op zaterdag 12 april stroomde Molenzicht langzaam vol met toeschouwers, al konden er best nog meer
bij en de spanning was voelbaar. Gespannen koppies keken schichtig om zich heen. De mist trok
langzaam op en het bedauwde veld lag er, onder een steeds sterker wordende zon, geweldig bij. Op de
dijk, langs de Beesdse velden, duizenden deelnemers aan de ‘Rode Kruis Bloesemtocht’…
Alle ingrediënten waren aanwezig om er een fantastische voetbaldag van te maken. Beesd stoof
werkelijk uit de startblokken wat resulteerde in een vroege voorsprong 1-0. Het werd uiteindelijk een
verdiende 5-2 overwinning. Direct na het laatste fluitsignaal werd er door de jongens een verrassende
‘stripact’ gegeven. Onder de rode shirts kwamen prachtige witte shirts tevoorschijn met de tekst:
“BEESD E2 KAMPIOEN 2014”. Na wat vuurwerk en de penalty’s werden de jongens eerst uitgebreid
gefeliciteerd door de tegenstander.

Hierna was het tijd voor de “platte, in alle haast opgetuigde Bouwbedrijf Van den Broek, kar”. Na het
‘rondje Beesd’ was er nog een huldiging met een enorme beker en de verdiende friet en limonade





Op zondag 13 april maakte het Bestuur bekend dat Wim Bender zijn contract met één jaar verlengde.
Hierdoor gaven Arie den Hartog (leider) en Johan Bronk (grensrechter) aan hun taken ook bij het 1e
team te willen continueren. Het Bestuur was zeer verheugd met deze toezeggingen. Helaas leverde dit
goede nieuws niet de gehoopte broodnodige overwinning. Beesd 1 speelde thuis 1-1 gelijk tegen Zwaluw
VFC uit Vught
Op zondag 20 april behaalde Beesd 1 knap een punt met een 3-3 gelijkspel bij subtopper DCS uit
Kerkdriel. Doelpuntenmakers waren Rens Bronk, Hans Kroeze en Jarno van de Water. “De nacompetitie
ontlopen gaat lastig worden, dus nu moeten we VCB en RWB onder ons houden”, aldus Wim Bender

Mei 2014


Op 4 mei organiseerde Beesd 5 een BBQ ter
afsluiting van het seizoen. Op deze ‘reünie’
werden alle oud spelers die de laatste 25 jaar
deel hadden uitgemaakt van Beesd 5 uitgenodigd.
Het werd een zeer geslaagde en gezellige middag
in het zonnetje.



Beesd 1 speelde op zondag 4 mei zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen in de 3de klasse Zuid 1.
De nummer drie uit de competitie v.v. Boxtel kwam op bezoek. Door hard werken werd verdiend één
punt overgehouden aan het duel. Jarno van de Water maakte voor rust de 1-0. Dit direct na rust kwam
Boxtel op 1-1 en zelfs een 1-2 voorsprong, maar dankzij een late treffer van Rens Bronk werd het in
blessuretijd 2-2. In de strijd tegen degradatie was het bereiken van de nacompetitie op dat moment
het hoogst haalbare. Met nog één wedstrijd te gaan, stond Beesd op de benodigde 12 de plaats. De
voorsprong op VCB bedroeg twee punten



Op zondag 4 mei was er voor Beesd 2 de belangrijke wedstrijd tegen DCS 2 uit Kerkdriel. Dit was
tevens de laatste wedstrijd voor de vertrekkende trainer Carl Kroeze. Er stond namelijk heel wat op
het spel nl. klassebehoud. Bij verlies zou Beesd 2 degraderen naar de 4de klasse. De thuisploeg had
een 8-0 overwinning nodig om in de klasse te blijven. Voor rust kwam DSC op een 1-0 voorsprong.
10 minuten voor tijd was het nog steeds 1-0 en werden er wat spelerswissels doorgevoerd en in de
83ste minuut kreeg Beesd een vrije trap. De bal werd in de pot gegooid en doorgekopt. Nick werd in
de 16 onderuit gelopen en de prima fluitende scheidsrechter wees gelijk naar de stip. Nick nam de
penalty zelf en stuurde de keeper de verkeerde hoek in waardoor de gelijkmaker op het bord kwam.
Verder werd er niet meer gescoord. Door dit 1-1 gelijkspel bleef Beesd 2 ook volgend seizoen 3de
klasser. Carl Kroeze en Ed Tuller werden door de spelers van Beesd 2 bedankt voor hun bewezen
diensten.



Op zondag 4 mei werd Ronald van Mourik gehuldigd door de
vertrekkende trainers van Beesd 3 Marcel van Haarlem en
Mark Kroeze met de ‘aanwezigheidsbokaal voor de trainingen’.
Slechts 2x miste hij een training (waarvan één actief als
scheidsrechter op een ander veld). ‘Dinus’ was daarmee als
aanvoerder een voorbeeld voor de overige spelers.
Gefeliciteerd !!!



Op zaterdag 10 mei speelde Beesd B2 de 1/2 finale van de KNVB beker tegen Peursum B2. Het werd
een 4-1 overwinning voor Beesd. Door dit resultaat werd de finale bereikt.



Op zondag 11 mei plaatste Beesd 1 zich ondanks een 3-2
nederlaag bij Baardwijk voor de nacompetitie.
Omdat concurrent VCB van kampioen RKDVC verloor
maakte het resultaat van de wedstrijd weinig uit.
Beesd zal zich nu in de eerste ronde van de nacompetitie
moeten redden tegen G.V.V. uit Geldermalsen.
De eindstand in de 3de klas zag er als volgt uit:



Op maandag 12 mei werd de WK-poule 2014 op de site van v.v. Beesd gepresenteerd. Ná Hans Kroeze
(winnaar WK-poule 2010) en Ronald van Mourik (winnaar EK-poule 2012) kon men met het voorspellen
van uitslagen van wedstrijden op het WK 2014 in Brazilië leuke geldprijzen verdienen. Tevens steunde
men door deelname aan de WK-poule de jeugdopleiding van v.v. Beesd. Het WK ging op 12 juni van start
met de openingswedstrijd Brazilië - Kroatië. Nederland speelde tegen Spanje (13 juni), Australië (18
juni) en Chili (23 juni). Hierover later meer



Op zondag 18 mei speelde Beesd 1 thuis zijn eerste wedstrijd van de nacompetitie tegen G.V.V. uit
Geldermalsen. Beesd gaf zijn kansen op een goede afloop in 45 minuten zo goed als weg. De 0-3
ruststand had de thuisploeg aan zichzelf te wijten. De ploeg begon nog heel aardig aan de derby.
Een doelpunt van Rens Bronk wegens hands afgekeurd. Vrije schietkansen van Hans Kroeze en Ricardo
den Hartog verdwenen hoog over het doel van de buurman uit Geldermalsen. Beesd speelde weliswaar
met een gehavend elftal, maar dat was volgens Bender geen geldig excuus. “We lieten in de eerste
twintig minuten zien ook met deze spelers prima te kunnen spelen.” Toch werd met name de afwezigheid
van de geblesseerde middenvelder Jasper Gremie en de geschorste aanvoerder Coen Verwolf stevig
gevoeld. Na rust kwam de thuisploeg beter voor de dag en het had zich zomaar een betere
uitgangspositie kunnen verschaffen. Het kwam echter niet verder dan de 1-3 van Rens Bronk. Wim
Bender: Om een 1-3 nederlaag bij GVV goed te maken, is lastig. maar we geven ons niet gewonnen.”

Jurgen Gordijn wint V.V.Beesd Darts 2014


Donderdag 22 mei werd de finale van de
Premier League gespeeld tussen Raymond
van Barneveld en Michael van Gerwen.
In de kantine van voetbalvereniging Beesd
kwam er diezelfde dag ook een einde aan
10 weken lang darten.
De twee beste darters uit de competitie
gingen uitmaken wie er met de titel
vandoor zou gaan.
Eerste finalist Jurgen Gordijn had nog
niet verloren in de competitie, en met
maar 3 verloren legs in 7 wedstrijden
verdiende Jurgen een plek in de finale.
De tweede finalist Ivar Diks verloor
alleen in de competitie van zijn
tegenstander van vanavond, en hierdoor
kwamen de twee beste darters in de finale.
Na een 4-4 tussenstand kwam in de 9de leg een breekpunt. Jurgen pakte de leg van Ivar mede door
weer een 180-score. Vervolgens maakte Jurgen geen fouten in zijn laatste leg en zo stond het 4-6 en
daarmee was de wedstrijd beslist. Jurgen Gordijn werd winnaar van de 1ste editie van de
dartcompetitie van voetbal vereniging Beesd georganiseerd door Nick van Gameren & Jelle van Soelen.
De eindstand zag er als volgende uit:
1. Jurgen Gordijn
2. Ivar Diks
3. Kevin Spronk / Jeremy van Breemen
4. Kevin Spronk / Jeremy van Breemen
5. Jelle van Soelen
6. Boris Bassa
7. Mathé Nab
8. Rein Bastiaansse



Zaterdag 24 mei was de 3de editie van het jaarlijkse Robert Mars toernooi. Vooraf werd dit
evenement aangekondigd middels een aantal spandoeken op de invalswegen in het dorp. Eén spandoek
hing over de Lingebrug langs de A2. Ook het op Facebook bekende ‘Beesd Boek’ besteedde aandacht
aan het evenement.

De organisatie kon aan het eind van dit jaarlijks terugkerende toernooi, een cheque van € 13.500,00
overhandigen aan Sylvia Merks van KiKa. Dit bedrag overtrof de stoutste verwachtingen van zowel “De
Vrienden van Robert Mars” als KiKa. De voorbereidingen op deze dag waren lang geleden begonnen en
verliepen zonder noemenswaardige problemen.
Maar dan is er altijd nog de invloed van het weer en
afwachten of alle teams wel komen. Om klokslag 7 uur
stonden de 60 vrijwilligers klaar om binnen 2 uur de
25 marktkramen te vullen en hun voorbereidingen te
treffen. Vanaf half 9 druppelden de eerste teams
binnen zodat zij zich om half 10 op konden stellen voor
de officiële opening van de dag. Deze was dit jaar nog
spectaculairder dan het vorige jaar. Met muzikale
begeleiding stelden de meeste van de 40 meespelende
teams zich op in een halve cirkel. In hun midden een
speciaal gemaakte zuil met daarop de bal voor waarop
een bal lag voor de ceremoniële aftrap. Na een uitleg
aan de kinderen over het hoe en waarom van deze dag,
was het de beurt aan Ian Mars en Bram Kroeze om de aftrap te verrichten. Na het fluitsignaal van opa
Teunis en de eerste balomwenteling was het Robert Mars toernooi officieel begonnen.
Hierna zat het eigenlijk allemaal alleen maar mee, het weer, de sfeer en de sportiviteit konden niet beter.
Onder invloed van deze positieve invloeden deden de vrijwilligers achter de kramen goede zaken voor KiKa.
Voor het leiden van de finale was, Eredivisie en Jupiler League scheidsrechter, Jeroen Manschot gestrikt.
Hij was ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in het gezelschap van zijn vriendin en zijn vader om zo
de sfeer van de dag te proeven. Het was duidelijk dat het gezelschap overweldigd was door de gehele
entourage. Om enthousiast jeugdscheidsrechter Waldrik Mars jr., broer van de naamgever van het
toernooi, te motiveren had Jeroen Manschot een presentje meegebracht. Een heus KNVB scheidsrechters
shirt met daarop de 7 handtekeningen van de Nederlandse scheidsrechters die ook internationale
wedstrijden fluiten.
De finale begon als een echte Champions League wedstrijd, met de originele muziek, een heuse opkomst en
het handje schudden. De wedstrijd tussen SteDoCo E1 en MVV’58 E1 eindigde in een overwinning voor de
voetballers uit Hoornaar die daarmee hun titel van vorig jaar met succes verdedigden.
Direct na deze wedstrijd werd de cheque aan Sylvia Merks overhandigd. Het bedrag werd later op de avond
nog naar boven bijgesteld. Dit bedrag was bijeen gebracht door de verkoop van diverse producten en door
enkele verlotingen met spectaculaire prijzen. In het vervolg hierop vond de prijsuitreiking plaats. Voor het
uitreiken van de Fair Play Cup sprak scheidsrechter Jeroen Manschot zijn bewondering uit voor dit
initiatief en voor de positieve inzet van iedereen aanwezig. De Fair Play Cup ging uiteindelijk naar JSV E12
uit Nieuwegein. De organisatie bedankt iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het
slagen van deze dag!



Rhelico/Beesd D1 draait mooi seizoen
Het tweede jaars D team bestaande uit
jongens van zowel Rhelico als Beesd
hadden de mooie en zware taak ijsbreker
te zijn voor de verder samenwerking van
de jeugd. Doel was hoog te eindigen in de
competitie om zodoende het spelen in de
1e klasse voor de D1 van komend seizoen
mogelijk te maken. De trainingen onder
leiding van Bertho van Lith, Nick van
Gameren en Dion Hol brachten de spelers
stuk voor stuk naar een hoger niveau.
Technisch en tactisch maakten de spelers grote stappen en nog belangrijker, er stond een hecht team.
Uiteindelijk was het resultaat een verdienstelijke 2e plaats in de competitie en het behalen van de
halve finale KNVB beker. In de voorronden werd gewonnen van een fors aantal clubs waaronder een 3
tal eerste klasse teams. In de halve finale was men beter dan Groot-Ammers, maar werd verloren door
penalty’s. Leider Peter Boskaljon gaf een compliment aan beide jeugdbesturen voor het mogelijk maken
van de samenwerking



GELDERMALSEN – Zondag 25 mei

Beesd is gedegradeerd uit de 3e klasse. Na de 1-3 nederlaag in de heenwedstrijd was Beesd bij
GVV hard op weg om die nederlaag weg te poetsen. Na verlenging en strafschoppen trok Beesd
echter alsnog aan het kortste eind.
In de reguliere speeltijd dwong Beesd dankzij een 2-0 overwinning een verlenging
af. Daarin nam de ploeg zelfs een 4-0 voorsprong, wat voldoende zou zijn om de
finaleronde te bereiken. In de laatste tien minuten kwam de thuisploeg echter
terug tot 2-4, waarna GVV de strafschoppen beter nam.
Halverwege de eerste helft kwam Beesd op 0-1 toen Igor Bassa een vrije trap
van Kevin Spronk inkopte. In de tweede helft zocht Beesd met de ingevallen
‘stormrammen’ Lennard Magis en Rayner van Beusekom de aanval. Vijf minuten
voor tijd pakte de ploeg dankzij een rake schuiver van Magis alsnog de benodigde marge van twee
doelpunten 0-2. In de verlenging leken de gasten uit Beesd hard op weg om de finaleronde tegen
Vlijmense Boys te bereiken. De euforie na de 0-3 van Hans Kroeze op aangeven van Magis werd al
met luid gejuich ontvangen. De 0-4 van Rayner van Beusekom leek de beslissing in de wedstrijd.
GVV kwam echter nog terug tot 2-4, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. GVV
faalde van elf meter niet, terwijl voor Beesd alleen Kevin Kruissen scoorde. Hans Kroeze en Jarno
van de Water misten.
“Na die 0-4 dacht ik dat we er waren. Ik had niet het gevoel dat we dat weg gingen geven”, zei
trainer Wim Bender. “Op dat moment moet je scherp zijn. Nogmaals, dit is heel zuur.” Niet
verdiend. Door de degradatie komt Beesd komend jaar weer uit in de 4e klasse. “Ik vind de
degradatie op basis van de tweede seizoenshelft niet helemaal verdiend”, oordeelde Bender. “Maar
de eerste wedstrijden tellen uiteraard ook mee. Als we het hele seizoen zo hadden gepresteerd als
na de winter, waren we makkelijk in de middenmoot geëindigd.” De trainerswissel had voor Beesd
dus een positief effect, maar degradatie kon niet worden voorkomen. “En je moet ook eerlijk zijn.
Die eerste serie wedstrijden hebben niets te maken met de doelpunten die we in twee wedstrijden
tegen GVV weg geven. We hadden het vandaag af moeten maken”, zei Bender. Beesd voetbalt komend
seizoen een niveautje lager.
Opstelling Beesd: Dennis de Vaal, Frank Riddersma, Randy den Hartog, Kevin Kruissen, Hans Kroeze,
Joost de Bruijn, Igor Bassa (58. Lennard Magis), Jasper Gremie; Jarno van de Water, Rens Bronk
(77. Rayner van Beusekom), Kevin Spronk (96. Marcel van Schenkhof)
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Op zondag 1 juni organiseerde de Activiteiten Commissie de traditionele Slotdag ter afsluiting van het
seizoen 2013-2014. Er kon worden deelgenomen aan 6x6 wedstrijden voor ‘familie’- of ‘vriendenteams’.
In totaal schreven 20 6x6 en 4 familieteams in. Om 11.30 uur werden de teams verwacht en om 12.00
uur begonnen de wedstrijden. Het was heerlijk zonnig weer en de dag werd afgesloten met een grote
bbq waaraan ca. 175 personen deelnamen. De Activiteitencommissie kreeg complimenten voor een
vlekkeloze organisatie.



Op maandag 2 juni was er een Extra Algemene Ledenvergadering. Alle leden, jong en oud werden
uitgenodigd voor deze extra ledenvergadering. Voorzitter Maarten van der Hulst informeerde de
aanwezigen over de gesprekken die tot dan toe gevoerd waren met de Gemeente Geldermalsen over
o.a. club- en kleedaccommodatie, eventuele fusie met Rhelico en de keuze van een sportpark locatie.
Maarten gaf aan dat de leden na zijn betoog d.m.v. een stemming de toekomst van v.v. Beesd zouden
bepalen. Er was door de gemeente Geldermalsen een onafhankelijk onderzoek gedaan naar een
sportpark locatie. Rhelico ging niet akkoord met de inhoud van het onderzoek en zij stelden voor een
nieuw onderzoek te starten met gewijzigde vragen en gewijzigde weging van de vragen. Dit nieuwe
onderzoek zou dan bepalend zijn v.w.b. de definitieve locatie. Vooraf moesten zowel Beesd als Rhelico
zich te conformeren aan de uitslag van dit nieuwe onderzoek. Dus kon er door de leden worden gestemd
op de vraag: Bent u voor of tegen een nieuw onderzoek?
Berry Meegdes en Leon van Dun controleerden bij binnenkomst op lidmaatschap en de getekende
volmacht verklaringen. De weging van de stemming was zoals aangegeven in de statuten: tot 16 jaar
1 stem, 16 en 17 jaar 2 stemmen en alle leden vanaf 18 jaar 3 stemmen. Namens de leden was Hendrie
Kielenstein bereid de stemmen mee te tellen en de uitslag was als volgt: 199 stemmen (4 ongeldig, 2
onthoudingen): Tot 16 jaar, voor 18x1, tegen 19x1, 17-18 jaar, voor 3x2, tegen 4x2, 18 jaar en ouder,
Voor 16x3, tegen 133x3: Totaal gewogen: voor 72 tegen 426
De uitslag gaf aan dat de leden tegen een nieuw onderzoek waren en dus ervoor kozen op de eigen
locatie Molenzicht te willen blijven. Dit had dus niets te maken met de vraag of men vóór of tégen
een fusie met Rhelico was. Dus besloot v.v. Beesd zou zijn eigen weg te gaan. De Bouwcommissie en
Financiële Commissie werd gevraagd hun plannen door te rekenen en in de volgende Ledenvergadering
(september) te presenteren met waarschijnlijk een 1ste fase: de bouw van nieuwe kleedkamers en een
2de fase: verbouw kantine.
De vergadering ging unaniem akkoord met het voorstel de contributie te verhogen. Het bestuur zou
onderzoeken of het invoeren van een vrijwilligersplan (lees: geldelijke bijdrage bij het niet uitvoeren
van een verplichte vrijwilligerstaak) en het invoeren van een kledingplan (eigen bijdrage per spelend lid)
een optie voor de toekomst was. Tenslotte deed de voorzitter nog een oproep aan de leden plaats te
nemen in een te formeren sponsor- c.q. wervingscommissie die de noodzakelijke middelen (bijv. loterij,
acties enz.) moest zorgen.



Zilver met een gouden randje Op zaterdag 7 juni om 13.00 uur was de bekerfinale tussen SVS’65 B1
en Beesd B2 op Sportpark Excelsior van v.v. Nieuwlekkerland. Om 11.30 uur vertrok een bus vanaf het
Dorpsplein richting Nieuw-Lekkerland. Leden konden gratis mee met deze bus dankzij Gasterij Het
Oude Posthuys, Eddy Kroeze, ’t Voorhuys en Onderhoudsbedrijf H. van der Burg. Na een 0-1 voorsprong
was SVS’65 helaas een maatje te groot en ging de wedstrijd met 6-1 verloren.

Het einde van het seizoen zit erop voor de mannen van de D2. Het combinatie elftal kan terugkijken op
een prachtseizoen met vele mooie herinneringen. In de voorbereiding was het nog onduidelijk met welk
team Beesd-Rhelico D2 aan de slag mocht. Er vonden verschillende wisselingen plaats. Uiteindelijk zijn
er tien man overgebleven die oorspronkelijk in de D2 zaten en daarnaast werden we versterkt door
D1-speler Jorn van de Broek en Rhelico spelers Djamé de Jong en Mika Marcus. De eerste wedstrijd
was een bekerwedstrijd, uit naar Teisterbanders. Hier was al snel duidelijk dat Beesd/Rhelico een
maatje te groot was, het werd 1-9. Beesd eindigde tenslotte in de competitie op een verdienstelijke
2de plaats en daardoor kwamen ze in de tweede helft tegen alle kampioenen uit deze klasse.

Bekeruitschakeling en 1ste trofee
Door ruime overwinningen tegen Nivo Sparta
en Teisterbanders ging Beesd/Rhelico door naar
de volgende ronde in beker. De tegenstander was
Tricht. Een spektakelwedstrijd eindigde in een
4-4 gelijkspel en dat betekende penalty’s. Waar
Beesd/Rhelico er eentje op de paal mikte schoot
Tricht alle 5 ballen perfect binnen. Trainer Kevin
Spronk kreeg het te druk met school en werd
Vervangen door Ivar Diks.
Bij het zaalvoetbal toernooi in Geldermalsen
waren 2 teams van de D2 actief. Het eerste
team werd ongeslagen kampioen en zo was de
1ste prijs binnen. Het andere team, ingedeeld bij
de sterkste tegenstander moest MVV achter zich laten en moest genoegen nemen met een 2 de plaats.
De tweede competitiehelft waren Haaften (ongeslagen kampioen), Kerkwijk (ongeslagen kampioen),
tedoco (kampioen geen wedstrijd verloren), Theole (kampioen in onze competitie en 2 keer van verloren)
en LRC de tegenstanders. De technische staf kwam bij elkaar en de doelstelling werd uitgesproken: Wij
worden het eerste combinatie elftal wat kampioen gaat worden. Waar Beesd/Rhelico alles won, deed
Theole hetzelfde. We stonden 3 punten voor op Theole en thuis kwam dus een 6 punten wedstrijd. Won
Beesd/Rhelico dan kon het kampioensfeest bijna gepland worden. Maar won Theole dan hadden zij de
beste papieren door een beter doelsaldo. In een kraker werd er met 3-2 gewonnen door het combinatie
elftal. Met nog twee wedstrijden te gaan kon het niet meer misgaan.

Een week later was het zover, de kampioenswedstrijd tegen Stedoco . De wedstrijd begon maar al snel
bleek dat Stedoco aardig kon voetballen. Toch bracht Ferdy van de Werken de D2 op een voorsprong.
Na rust ging het beter en Jorn van den Broek verdubbelde de score. Stedoco kwam terug tot 1-2 en was
op zoek naar de gelijkmaker. 5 minuten voor het einde van de wedstrijd zorgde Joeri Hol ervoor dat de
kampioensshirts uit de doos konden gehaald. Beesd/Rhelico D2 was kampioen, het eerste combinatie
elftal ooit! Een week later werd er in de eerste helft tegen LRC een gala voorstelling gegeven, de ene
goal was nog mooier als de andere, er werd met 3-7 gewonnen. Na de wedstrijd kon de kar worden
voorgereden. Het was wel even wennen nadat we Beesd hadden gehad we natuurlijk ook even door Rumpt
moesten.

Tenslotte deden we nog mee aan ons eigen
Wim Bolenius toernooi.
In de eerste wedstrijd moest LRC verslagen
worden, dit gebeurde met 2-0. Ook de tweede
wedstrijd werd gewonnen, dit keer van Buren.
Als Beesd/Rhelico ook de laatste wedstrijd
wist te winnen kon de vierde prijs van dit
seizoen in ontvangst worden genomen. Dit
gebeurde, want ook Nivo Sparta werd verslagen.
Zo kan Beesd/Rhelico D2 met een opgeheven
hoofd terugkijken op de competitie.
Alle spelers bedankt voor het mooie seizoen.
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Op zaterdag 5 juli was de laatste KLUSOCHTEND van het seizoen. De keuken kreeg een grote
schoonmaak beurt. Reeds om half 8 werd begonnen na uiteraard eerst een bakje koffie.
Hulde aan de klusploeg voor het vele werk het afgelopen seizoen



Op zondag 6 juli werd het seizoen door Beesd 1 afgesloten met de traditionele BBQ met daarin
o.a. de verkiezing speler van het jaar, WK-voetbal kijken en enkele wedstrijdjes ‘bubblevoetbal’.
Dit spel vereiste een behoorlijk uithoudingsvermogen en leverde veel komische situaties op.

Een mooie afsluiting waarin men, ondanks de degradatie, kon terugkijken op een goed seizoen. Dit
kwam ook duidelijk naar voren in de mooie manier waarop het seizoen werd afgesloten. Trainer Wim
Bender dankte aanvoerder Coen Verwolf voor de vlekkeloze organisatie van deze afsluitende dag.
Dan de traditionele verkiezing tot ‘Speler van het jaar’. Deze wordt gekozen door de spelers en de
begeleiding van Beesd 1. Dit keer werd deze gewonnen door Joost de Bruin. Coen Verwolf werd 2de
en Rens Bronk 3de. Joost kreeg 14 van de 24 stemmen en werd vooral geroemd om zijn wedstrijd- en
trainingsmentaliteit. Joost werd ook gezien als de speler die het afgelopen seizoen de grootste stappen
vooruit had gemaakt en dat als eerstejaars senior. In de eerste seizoenshelft was hij geen vaste
basisspeler, maar in de tweede competitiehelft was hij als linksback niet meer weg te denken uit de
basis van Beesd 1. Een mooie prestatie.



Uitslag WK poule

Zaterdag 12 juli speelde Nederland op het WK tegen gastland Brazilië de troostfinale. Met een
verdiende 3-0 overwinning behaalden de mannen van Louis van Gaal de 3de plaats. De dag erna op zondag
13 juli speelden Duitsland en Argentinië de WK finale. Duitsland won met 1-0 en werd wereldkampioen.
Hierna kon de uitslag van de vv Beesd WK poule worden opgemaakt en deze was als volgt:
Nr
1
2
3

Naam
Theus van Soelen
Jelle van Soelen
Sharon Zuurmond

Aantal punten
470
460
458

4
5

Edwin Tuller
Ivar Diks

455
447

6

Thomas de Bruin

446

7

David de Lang

442

8

Matthijs Frehe

432

9 Martijn Kroeze
10 Mathé Nab

427
426

Namens v.v.Beesd
Goof Dokman
secretaris

Prijs
€ 125,-€ 75,-€ 50,--

