Jaarverslag
Seizoen 2015 - 2016
1 juli – t/m 31 dec
v.v. Beesd

Juli 2015:
Het afgelopen seizoen was een roerige periode met o.a. het eenzijdig opzeggen van het fusieproces door
Rhelico, het overlijden van Willy Kroeze, Dames 1 werd kampioen, een bijzonder geslaagd Robert Mars
toernooi, Beesd F2 won de districts beker, het dorp Beesd won het Dorpenvoetbal, we stonden als
vereniging voor het eerst in ons bestaan op de Beesdse jaarmarkt en nog veel meer. Dit alles was te lezen
op 29 juni in het online jaarverslag 2014 / 2015 op de site: v.v. Beesd: Samen naar een gezonde

vereniging! Vizier op de toekomst!

Op 1 juli stond de volgende aankondiging op Regio-voetbal:

Op zondag 28 juni behaalde

Bjorn Jansen
de titel der WKC 7x7.
De strijd ging op de laatste
speeldag tussen Bjorn,
Andre van den Burg en
Martien van den Broek.
De onderlinge verschillen
waren slechts 9 punten.
Het werd uiteindelijk
8-4 voor het team van
Bjorn en zijn dus gaf zijn
routine de doorslag in deze thriller kreeg de WKC een verdiende winnaar. Onder tropische omstandigheden
vond op zaterdag 4 juli het eindfeest plaats der WKC bij de kantine van v.v. Beesd: alle spelers, oudspelers en sympathisanten waren hierbij uitgenodigd.
Eindstand: 1. Bjorn (307 punten), 2 en 3 Andre / Martien (289 punten)
Op dinsdag 7 juli stond in Nieuwsblad Geldermalsen: Echtpaar Kroeze 50 jaar samen. Het gouden paar
had elkaar leren kennen op school in Culemborg. De heer Marius Kroeze (74) was timmerman en bekleedde
diverse functies binnen onze vereniging zoals. trainer, bestuurslid en scheidsrechter. Namens het
gemeentebestuur bracht burgemeester Miranda de Vries, de gemeentelijke felicitaties over aan het
echtpaar.

Zaterdag 11 juli werd er weer
geklust voor de vereniging!
Elke helpende hand was van harte
welkom! Om half 8 stond de koffie
klaar.

Op woensdag 8 juli verscheen op de site:
Herman de Kleijn stopt als verzorger van v.v. Beesd!
Er zijn een drietal zaken die ik nooit meer zal vergeten;
- De finale wedstrijd bij Ziggo daags na de crematie
van mijn broer. Kippevel momenten dankzij de support
van de supporters.
- Het Robert Mars toernooi.
- Het toezingen door de supporters tijdens de
wedstrijden, dit genoegen hebben maar weinige
verzorgers.
Ik wil bij deze iedereen bedanken voor de goede
samenwerking. Namen noemen is altijd lastig, omdat
je dan altijd iemand vergeet, maar ik wil één
uitzondering maken. Evert, ik hoop dat je nog jaren
in goede gezondheid de cap van Hagglunds mag dragen.
Het gaat jullie goed’.
Met vriendelijke sportgroet,
Herman
Herman, bedankt voor alle medische hulp van alle sporthelden van onze vereniging!
De Berenburg staat altijd koud voor je!

Op 8 juli verscheen op de site de oproep om je in te schrijven
voor de Openingsdag seizoen 2015/2016 op zondag 16 augustus.
Een grandioze openingsdag voor de gehele familie. Iedereen was
was welkom met een grote leuke zeskamp (met opblaasbare items,
waaronder een grote buikschuifbaan)
Met medewerking van de Spelweek bleef de grote tent een aantal
dagen langer staan. Indeling op basis van leeftijd en een goede
mix tussen jong en oud. De dag werd afgesloten met een BBQ.
Programma: 13.00 uur: Ontvangst met koffie en wafels gevolgd
door Zeskamp, 16.30 uur: BBQ. Deadline inschrijven: 1 augustus

Op maandag 13 juli verscheen de voorlopige teamindeling van de jeugd voor seizoen 2015/2016 op de
website. De volgende teams: A1, B1, C1, C2 1ste jaars, C2 2de jaars, Meiden C1, D1, D2, MD1, E1, E2,
E onder 10 1ste jaars, E gemengd en ME1
Op zaterdag 18 juli besteedde streekblad het Kontakt aandacht aan het eenzijdig afbreken van het
fusieproces door Rhelico. In dit jaarverslag geven wij hieraan dan ook nog één keer aandacht n.a.v. een
interview met de nieuwe voorzitter van v.v. Beesd, Max Kroeze:

BEESD/RUMPT • Zeg ‘nooit nooit’, maar de fusie tussen Beesd en Rhelico lijkt definitief van de
baan. Na eerdere mislukkingen, bloeide afgelopen seizoen de liefde tussen de buren onverwachts
op, maar met de haven in zicht stierven de toenaderingen opnieuw in schoonheid.
En daarbij lijkt het ook te blijven. “We richten ons nu op onze eigen vereniging en onze eigen
accommodatie”, zegt Max Kroeze die onlangs Maarten van der Hulst als voorzitter van Beesd
opvolgde.
Toekomstbestendig
De fusie leek noodzakelijk om te komen tot een toekomstbestendige voetbalvereniging aan de
westkant van Geldermalsen. Voornaamste reden voor een fusie is dat de accommodaties van
beide verenigingen verouderd zijn. Bovendien staat de aanleg van een kunstgrasveld hoog op
het verlanglijstje van de twee clubs. De gemeente heeft steeds laten weten geen geld te hebben
voor een opknapbeurt van beide sportparken, zodat een fusie voor de hand lag.
Eind maart liepen de besprekingen tussen vertegenwoordigers van beide clubs stuk toen uit een
rapport van bureau KYBYS bleek dat sportpark Molenzicht in Beesd de meest geschikte locatie
zou zijn voor de nieuwe vereniging. Rhelico was het daar compleet mee oneens en trok tegen
eerder gemaakte afspraken in de stekker uit het fusieproces. Pogingen om de onderhandelingen
nieuw leven in te blazen liepen later op niets uit.
“Jammer dat het zo gelopen is. De mensen hebben er veel energie in gestopt, maar er is niets
uit voortgekomen. Er zijn op dit moment geen plannen voor een doorstart. Je moet natuurlijk
nooit nooit zeggen, maar we focussen ons nu als bestuur op heel andere dingen”, benadrukt
Max Kroeze. “Er is veel te doen en daar gaan we hard mee aan de slag. Dat hele proces heeft
voor veel onrust in onze verenigingen en dorpen gezorgd. We zijn blij dat de rust is weergekeerd
en we aan onze toekomst kunnen gaan werken.”
Nieuwe accommodatie
Voor het vernieuwde bestuur van Beesd betekent dit dat alle aandacht nu komt te liggen op de
realisatie van een nieuwe accommodatie mét een nieuw kunstgrasveld. Inmiddels heeft de
vereniging een aanvraag bij de gemeente Geldermalsen ingediend voor de aanleg van zo’n veld.
Medio september gaat er ook een kostenraming naar het college, zodat B&W een beeld krijgen
van de totale investeringen die Beesd nodig denkt te hebben voor de facelift van haar complex.
“We gaan op zoek naar geld om onze plannen uit te voeren: acties, subsidies, verhoging van
contributie; we nemen alles in overweging. Als er een goed plan ligt, bestaat ook de mogelijkheid
van een lening. Wanneer het complete project klaar moet zijn, durven we niet te zeggen.
Dat wekt ook weer verwachtingen. Maar we gaan er hard aan werken.”

Opknapbeurt
In de tussentijd gaan vrijwilligers met verf en kwast aan de slag om het clubgebouw, ter overbrugging
wat op te knappen. “We willen toch nog een beetje representatief zijn. Een tien is niet haalbaar,
maar een zesje moet lukken”, denkt Kroeze.
Rhelico-voorzitter Leo van Rijnsbergen is door omstandigheden niet in staat uitvoerig te reageren,
maar ook hij verwacht niet dat de fusie alsnog van de grond komt. “Beesd heeft een nieuw bestuur.
Na de vakantie moeten we maar eens kijken of we nog met elkaar om de tafel gaan, maar eerlijk
gezegd verwacht ik er niet zoveel van.”
Van Rijnsbergen laat weten dat ook Rhelico hard aan de slag gaat om haar eigen toekomstplannen
uit te voeren. Onlangs werden de leden bijgepraat over de mogelijke aanleg van een kunstgrasveld.
Locatiekeuze
Volgens Van Rijnsbergen is het hele proces stukgelopen op de locatiekeuze. “Daar draaide het om.”
Kroeze kijkt niet meer terug. “Ik ben er niet bij betrokken geweest. Ik kijk alleen vooruit. Het proces
bleef maar door sudderen. Een duidelijk nee is soms beter dan een aarzelend ja. Die keuze is nu
gemaakt, we weten waar we toe aan zijn.
We gaan hard aan het werk om onze toekomst zelf in te vullen.”
Op 20 juli verscheen namens de bouwcommissie de volgende oproep op de site:

Oproep vrijwilligers voor schilderwerk !!!!
Zoals door het bestuur is aangegeven willen we onze accommodatie
op een eenvoudige wijze op gaan knappen. Dusdanig dat we een aantal
jaren kunnen overbruggen. We beginnen met het opknappen van het
buitenschilderwerk door alle kozijnen, deuren en de dakrand te
schuren en te schilderen. Van zowel het vaste gebouw als de units.
We willen twee avonden in de week met de zaterdagochtend het
werk uitvoeren. Werktijden van de avonden zijn van 18.30 uur tot
21.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.
De inschatting is dat dit drie a vier weken in beslag gaat nemen.
Het zou geweldig zijn wanneer er mensen gelegenheid hebben om
overdag te schilderen. De trainingen en wedstrijden gaan dan ook weer starten.
De oproep is voor de volgende data: 17-19-22, 24-26-29 aug,
31 aug, 2-5 september. Met een uitloop naar de week erna.
Bij voorkeur gaan we vaste koppels vormen die op vaste avonden
en/of op zaterdag komen. Per avond zijn er 12 mensen nodig.
De werkzaamheden bestaan uit: Schilderwerk kozijnen, deuren en
dakrand: wassen, schuren, gronden, voorlakken en aflakken.
Ieder kan aangeven welke werkzaamheden hij of zij op kan
pakken. Specialisten op één van de werkzaamheden, bijvoorbeeld
schuren of juist aflakken, kunnen zich ook aanmelden.
Ik hoop dat er veel mensen komen helpen!!! Graag opgeven via het
email adres fam.rdelang@planet.nl. Naam, email en tel. aangeven.
Ik laat jullie weten welke avond ieder ingedeeld is en de uit te
voeren werkzaamheden. Ik zie jullie aanmelding graag tegemoet.
Ruud de Lang namens de bouwcommissie.

20 juli kwam de voorlopige Activiteitenkalender online
16 augustus 2015:
Openingsdag / Familiedag
9 oktober 2015:
Kinderbingo
19 september 2015:
Start verkoop loten Grote Clubactie
21 november 2015:
Start verkoop Bazaar
27 november 2015:
Pietenbingo + Sinterklaverjassen
19 december 2015:
Bazaar
29 januari 2016:
Kinderbingo
25 maart 2016:
Kinderbingo

Op vrijdag 24 juli werd via de site bekend gemaakt dat op de afsluitende barbecue van Beesd 1 na een
stemming onder de spelers, technische staf en sponsor Patrick Kemker tot Speler van het seizoen 20142015 was verkozen: Jasper Gremie
Robert Walraven eindigde op de 2de plaats, Dyon van Bremen werd 3de en Coen Verwolf 4de.

Jasper Gremie speler van het seizoen 2014-2015
Verschillende positieve kanten van Jasper kwamen uiteraard naar boven. Zijn ijver op de trainingen
en in de wedstrijden, zijn meer dan goede voetbalkwaliteiten, zijn positieve instelling en prettige omgang
met iedereen.
Opvallend was dat Jasper gekozen werd in een seizoen waar hij door blessures wel wat wedstrijden, vooral
in de eerste seizoenshelft, gemist had. Dit werkte voor deze verkiezing opmerkelijk genoeg in zijn voordeel.
Een van de meest gehoorde redenen bij het stemmen op Jasper was dat het zo duidelijk merkbaar was
wanneer Jasper er wel of niet bij was.
Dat gaf natuurlijk zijn grote belang voor het team aan. Een heel mooi compliment!
Dat werd niet alleen bij Beesd onderkend, maar ook bij de tegenstanders. Zo verklaarde de trainer
van SVSSS, bij de voor Beesd 1 beslissende wedstrijd in de nacompetitie voor promotie, dat hij blij
was dat hij na de eerste wedstrijd in Beesd hoorde dat Jasper een week later in Udenhout geschorst zou
zijn. Dit terwijl hij Jasper voor het eerst had zien voetballen. Ook hier werd nog eens onderkend dat de rol
van Jasper binnen het team van groot belang was. Dit mag dan ook gezien worden als een bevestiging voor
de goede keuze. Jasper gefeliciteerd met deze mooie uitverkiezing!!

De Activiteitencommissie riep de leden m.b.v. onderstaande foto op om tijdens de vakantie met een
v.v.Beesd sjaal op de foto te gaan. De foto met de meeste likes op Facebook verdiende een gratis
barbecue pakket tijdens de openingsdag op zondag 16 augustus.

De volgende foto’s kwamen binnen: Familie Kemker stuurde een foto uit Turkije,

Teus van Soelen en Johan Rijneveld hadden tussen het zandkastelen bouwen door nog even tijd om
een foto te maken vanuit Frankrijk

De Sjaal helaas vergeten, maar een
foto van de Familie van Bremen vanuit
Italië plaatsen we met veel plezier

Renske van Soelen (Dames 2) deed de groetjes vanuit St. Tropez

Jelle van Soelen en zijn vrienden
deden de groeten vanuit Megapark
Komplex Mallorca

Stijn tussen het kanoën door in de Dordogne in Frankrijk met zijn sjaal op de foto!

Bas van den Bosch liet weten: ‘Ook in Duitsland denken wij aan ons cluppie!!! Forza Beesd !!!!’
Zoon Boyd springt hier van de duikplank.

Beesd blijft natuurlijk de mooiste plaats, dat vind Julian de Weijer ook!

Een foto van 3 grote en 6 kleine Bikkels met op de achtergrond de spelersbus van Galatasaray !!

Geen vv Beesd sjaal is geen prijs…. Maar de vakantiefoto van 4 zeer actieve leden is wel leuk genoeg om in
het jaarverslag te worden opgenomen !! Henk, Kevin, Senna en Trudy Spronk.

Robin van de Water, de nieuwe aanwinst van Bayern München! — at Allianz Arena.

En de Bikkels kwamen nog een keer langs op Facebook. Dit keer met Strongbow !!

Ook bij de Vakantie Spelweek volop Beesd aanhang! Wij zijn Spelweek Beesd!!

Als een roosje… Hans van Soelen gaat zelfs in Torremolinos met v.v. Beesd naar bed!

Ook op Terschelling is de Black-Red Army aanwezig!

Op vrijdag 31 juli verscheen reeds de
aankondiging;
Noteer 8 november 2015 alvast in uw agenda.
Een SuperSunday is in de maak:

- Beesd 1 - Rhelico 1
- Beesd 3 - Beesd 4
- PSV - FC Utrecht
- Feyenoord - Ajax

Augustus 2015:
Het seizoen 2015-2016 begon voor het eerst onder leiding van de nieuwe
hoofdtrainer Gert Heysteeg (zie foto) en voor het 2de elftal was Dick Hol
wederom de verantwoordelijke man.
Gert is een oude bekende op sportpark Molenzicht. De nieuwe hoofdcoach
was in het verleden al 7 jaar werkzaam als jeugdtrainer bij Beesd.
In die periode werkte hij samen met veel spelers die momenteel in het
1e elftal voetballen. In de afgelopen seizoenen was Gert assistent bij
Meerkerk en hoofdtrainer van Theole.

Op zondag 2 augustus begon het seizoen officieel met de eerste training voor de selectie. Een kleine 30
spelers waren aanwezig. Deze foto is afkomstig van hoofdtrainer Gert Heysteeg.

En ook Beesd A1 startte de training.
Het kwam niet als een verrassing dat er
geen fans kwamen bij de training...
Wat wel als een verrassing kwam was dat
er fakkels waren, coach Bertus Bronk
zorgde voor de sfeer en fakkels!

Op dinsdag 4 augustus startte ook Dames 1 de training. Na het behaalde kampioenschap dit seizoen voor
het eerst spelend in de 3de klasse tegen een aantal onbekende tegenstanders uit de regio Utrecht en
Amsterdam zoals BFC, VEP, Cabauw, De Meern, RVC '33, Bunnik, VVIJ, JSV Nieuwegein, Hoogland,
Buitenveldert en Bernardus, De trainer had weer een aantal pittige buikspieroefeningen bedacht. Op de
foto Kimberly van Mourik Kypriotis en Laura van Waardenburg

Op maandag 10 augustus sloot de inschrijving voor de openings- familiedag op zondag 16 augustus.
Met maar liefst 135 inschrijvingen beloofde het een hele mooie dag te worden! De teamindeling en
dagprogramma werden bekend gemaakt en zij die zich niet ingeschreven hadden waren uiteraard welkom
om, onder het genot van een drankje, te komen kijken!
In de week van 10 t/m 14 augustus was v.v. Beesd wederom gastheer voor de jaarlijkse Speelweek en
stond er een tent op ons sportpark. Alle gevonden voorwerpen die tijdens de spelweek waren
achtergebleven werden bewaard in de kantine bij de kapstok en in het winkelwagentje. Na verloop van tijd
zou dit worden weggegooid.

Ook stond er een artikel in de Gelderlander: Speelweek Beesd vrolijke bende.

Op de site verscheen het bericht:
Mocht er nog iemand in het bezit zijn
van rode consumptiemunten dan is het
aankomend weekend de laatste kans om
deze in te leveren. Dit geldt voor zowel
de slotavond van de Spelweek op vrijdag
14 augustus en zondag 16 augustus met
de openings- familiedag van de club.

Met ingang van maandag 17 augustus
kon in de kantine uitsluitend met munten
worden betaald. Deze munten waren te
verkrijgen via een muntautomaat (foto
hiernaast) in de kantine.
Het assortiment was inmiddels
aangepast op het gebruik van munten.
Door deze wijziging zou er voortaan
geen contant geld meer in omloop zijn.
10.000 rose en grijze munten werden
geschonken door ’t Voorhuys
(Lunchroom / Cafetaria / Grand Café)
en Fictief (Interieur/Meubel en
Display).
Voetbal Vereniging Beesd dankte
Gerard Thijs, eigenaar van voornoemde
bedrijven, voor de donatie van de
consumptiemunten.

Hans Kroeze laat zien welke kleur
de nieuwe consumptiemunten hadden…

Zondag 16 augustus:

Openings- familiedag.

Voorzitter Max Kroeze opende het voetbalseizoen 2015-2016 tijdens openingsdag met de woorden:
“Namens het bestuur mag ik jullie van harte welkom heten op de openingsdag van het nieuwe seizoen. Een
nieuw seizoen met een nieuw bestuur en nieuwe ontwikkelingen. Na een turbulente periode van fusie
besprekingen is het voor ons allen een grote uitdaging om een vitale en sportieve vereniging verder uit te
bouwen voor de toekomst. Hiervoor is inzet en betrokkenheid van iedereen van groot belang. Gelukkig wordt
de vereniging door vele vrijwilligers, sponsoren en families al vele jaren een warm hart toe gedragen en
neemt de bereidheid en ondersteuning voor hulp alleen maar toe en zijn daar, als bestuur, trots op. Wij
zullen jullie de komende tijd blijven informeren over de ontwikkelingen en schroom niet ons te attenderen
op zaken die niet goed gaan of beter kunnen. Voor vandaag wens ik jullie vooral een gezellige dag toe en voor
het komende seizoen veel sportiviteit en saamhorigheid binnen de vereniging."
Helaas zat het weer niet helemaal mee, maar dat mocht de pret
niet drukken. Voor deze familiedag had de Activiteiten Commissie
een zeskamp met aansluitend een barbecue georganiseerd
waarvoor zich 150 mensen hadden opgegeven. Voor de zeskamp
waren er 6 teams: De rode kreeften, de oranje leeuwen, de gele
kuikens, de groene kikkers, de blauwe vinvissen en de paarse
vlinders.
De volgende zeskampspellen moesten door de teams worden
gedaan:
- buikschuifbaan
- stropdasschieten
- hindernisbaan
- lopen met elastiek baan
- waterdoorgeefspel
- behendigheidsspel met loopschoenen en ballen
Tijdens de pauze werd er genoten van een gratis heerlijk
ijsje van IJssalon LIC. Al met al een mooie dag die zeker
voor herhaling vatbaar is!

De volgende bedrijven en personen in het bijzonder bedanken
voor het mede mogelijk maken van deze dag:
Gebroeders Tuller Sloopwerken, Spelweek Beesd, IJssalon LIC, Keurslager Arisse (voor het verzorgen
van de barbecue), Dekkers & Dekkers Partyservice, Willie de Bruijn en Oma Post voor het bakken van
heerlijke wafels, Ramon Jansen voor het verzorgen van de muziek, Peter Liefhebber

Behendigheidsspel met
loopschoenen en ballen

Tijdens de pauze werd er
genoten van een heerlijk
ijsje van IJssalon LIC.

Buikschuifbaan

Stormbaan

Nog meer buikschuifbaan….

Lopen aan een elastiek…

Keurslager Arisse
verzorgde een
heerlijke barbecue

Max Heysteeg
In de nacht van 14 op 15 augustus werd
Max geboren!! Zoon van trainer Gert Heysteeg
die meldde: Moeder en kind hebben het knap
gedaan samen en maken het goed.
Gert gaf aan dat de naam al gekozen was
voordat Max Kroeze voorzitter werd van
v.v. Beesd …

Op maandag 17 augustus bereikte ons het trieste
bericht van het overlijden van Hennie Wakkermans.
Een zeer gewaardeerd sponsor van v.v. Beesd. Hennie
werd 72 jaar. Op de foto hiernaast staat hij samen
met zijn zoon Helmut.

Aan een eerder verzoek aan de vrijwilligers om gezamenlijk de accommodatie op te knappen werd door een
aantal ‘handige’ leden gehoor gegeven. Vanaf 17 augustus werd er ‘in koppels’ naar hartenlust geklust
(schoonmaken, schuren, schilderen) en waren de resultaten al snel zichtbaar

en ook Niels Koudijs was van de partij…

Op de site verschenen de volgende berichten van de KNVB:
1. Gewijzigde interpretatie van de buitenspelregel
Recent is de KNVB door de FIFA geïnformeerd over een gewijzigde interpretatie van de
buitenspelregel. Een vertaling van de aanvullende richtlijn en een video van IFAB gaven uitleg.
2. Scheidsrechters
Er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor een scheidsrechter later op
uw sportcomplex arriveert of dat een scheidsrechter om welke reden dan ook niet of niet op tijd
aanwezig is. In dat soort gevallen kunt u gebruik maken van de wachtdienst die in 1e instantie
probeert om contact te krijgen met de scheidsrechter of (indien beschikbaar) een andere
scheidsrechter probeert aan te stellen. Hieronder staat aangegeven op welke manier u de
wachtdienst kunt bereiken: Officials Zuid I, jeugdvoetbal, zaterdag / senioren enz.
De actie ‘maak met een sjaal van v.v. Beesd een vakantiefoto’ werd verlengd tot 1 september omdat dat
nog een aantal mensen op vakantie waren of nog moesten gaan. We zien de foto’s graag verschijnen!
De voorbereiding op de competitie verliep voor Beesd 1 met wisselend succes met nederlagen tegen
DSC Kerkdriel (4-1) en Be Ready uit Hank (3-2). (zie foto hieronder).
De thuiswedstrijd op dinsdag
18 augustus tegen SV Everstein
werd met 3-1 gewonnen !!

Beesd 1 speelde zijn eerste wedstrijd in het KNVB bekertoernooi op zondag 23 augustus thuis tegen
RKKSV (Kruisstraat). Helaas werd met 1-3 verloren. Tijdens de wedstrijd kwam het trieste bericht dat de
vader van Beesd trainer Gert Heysteeg was overleden. Gert Heysteeg sr. werd 64 jaar en was zeer actief
binnen s.v. Meerkerk o.a. als bestuurslid technische zaken, leider van het derde elftal, wedstrijdcoördinator
en organisator van het klaverjassen. Gert Heysteeg sr. werd vrijdag 28 augustus in Meerkerk begraven.

Beesd 1 speelde zijn tweede wedstrijd in het KNVB bekertoernooi op dinsdag 25 augustus uit tegen
Herovina (Herwijnen). In de stromende regen werd met 1-4 gewonnen.
Doelpunten van Rens Bronk, Igor Bassa, Nick van Gameren en Jarno van de Water.

Voetbalkousen
Voetbalkousen van het merk Jako waren met ingang van 25 augustus verkrijgbaar via Gerard Kruissen
(gerardkruissen@hotmail.com
) en/of Antoon van de Water (anvdwater@hotmail.nl). De kosten ad. €
12,50 konden in munten worden voldaan.

Aalten Security Systems Beesd bezorgde VV Beesd een veilig thuis!
Complex “Molenzicht” onderging een ware “metamorfose”.
Naast een flinke opknapbeurt van het binnen – en buitenwerk
had Aalten Security Systems Beesd, kosteloos, in ons complex
een geheel nieuw alarmsysteem aangelegd. Een systeem dat aan
de modernste eisen voldeed. Het bestuur dankte Richard van
Aalten, eigenaar van Aalten Security Systems Beesd,... heel
hartelijk voor het aanbrengen van deze installatie.

Velden zijn klaar voor het nieuwe seizoen
Kroeze Vof Cultuurtechniek schijft: M.i.v. 1 Januari 2015 hebben wij het complete onderhoud aan de
sportvelden van VV Beesd aangenomen. De voetbal vereniging kampte al verschillende jaren ...met een slecht
bewortelde grasmat op het hoofdveld. Dit resulteerde in veel speelschade na een gespeelde wedstrijd.
Door regelmatig beluchten en het juist uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de grasmat hebben we
in 8 maanden een wortelgestel weten te realiseren van 12-15 cm. Dit resulteert in een veel steviger
grasmat.

Vanaf 27 augustus was er voor iedereen
WiFi beschikbaar in en om de kantine.

En er werd nog steeds stevig geklust !!!.
De groep vrijwilligers werd steeds groter. Met zo'n 20 man werd het buiten- en binnenwerk volledig
aangepakt. Zaterdag 29 augustus ging men weer aan de slag. Wederom de oproep aan iedereen om een
aantal uurtjes te helpen want alle hulp was welkom! Om 08:00 uur werd er gestart met een kop koffie.
Later aansluiten was uiteraard mogelijk….

N.a.v. een bestuursvergadering op 19 augustus plaatste voorzitter Max Kroeze onderstaande informatie
voor de leden op de site.
Beste leden, Afgelopen woensdag hebben we een 2e bestuursvergadering gehad en willen wij jullie informeren over de
besluitvorming en aandachtspunten:
- Thijs Osinga (Petanque) heeft zich om gezondheidsredenen terug getrokken uit het bestuur en wordt tijdelijk
vervangen door Gerry Uelderink. Het bestuur bedankt Thijs voor zijn inzet en wenst hem alle sterkte toe.
- De hele accommodatie wordt buitenom geschilderd en aan de binnenzijde zullen herstelwerkzaamheden worden
uitgevoerd. Ruud de Lang coördineert samen met de vele vrijwilligers deze actie.
- De muntenautomaat is geplaatst en operationeel.
- Er komt een wisselautomaat om papiergeld om te zetten in munt geld voor aankoop munten.
- Er is een besluit genomen voor een eigen bijdrage “voetbaltenue” bij de senioren. De jeugd volgt waarschijnlijk volgend
seizoen. De materiaal commissie heeft de richtlijnen hiervoor opgesteld en zal dit z.s.m. bekend maken
- De reeds vooruitbetaalde legeskosten voor een bouwvergunning worden door de gemeente Geldermalsen gereserveerd
voor een definitieve aanvraag. Er is geen andere mogelijkheid om het terug te krijgen.
- Er is veel tijd en energie gestoken in het actueel maken van de ledenadministratie. Na het inrichten en opschonen van
het bestand wordt er een begin gemaakt met het inrichten van de vrijwilligersbijdrage. Informatie hierover volgt nog.
- Er worden deze week nieuwe sloten in de kantine geplaatst en de sleutels middels een sleutelplan uitgedeeld. De sloten
van de kleedkamers blijven gehandhaafd. Bij Mari van Voorden ligt een sleutelset van de kantine en dient de afhaler
vanaf deze week te tekenen voor ontvangst. Degene die tekent is ook verantwoordelijk voor het afsluiten en terug
brengen van de sleutel.
- Er is een nieuw alarmsysteem aangelegd en worden de passen die hierbij nodig zijn in combinatie met de sleutels
uitgereikt. De camera’s worden een dezer dagen gemonteerd.
- Er komt een koffieautomaat en frisdrankenautomaat in de kantine waarbij met geld betaald kan worden. Op de
momenten dat de bar gesloten is, bestaat er de mogelijkheid om wat te nuttigen.
- De komende weken is de bar de hele week geopend, als proefperiode. Blijkt er te weinig belangstelling te zijn, dan gaat
de bar dicht van maandag tot en met woensdag om kosten te besparen. Door de automaten in de kantine wordt er een
alternatief geboden.
- De ledenadministratie is druk doende met het innen van achterstallige contributie. Verzoek aan alle betreffende leden
dit z.s.m. af te wikkelen. De spelerspassen worden na betaling uitgereikt.
- Er is besloten dat de leden van de Petanque vanaf heden zelf voor de drank gaan zorgen die ze op hun “baan” nuttigen.
In de kantine is ook voor hen, het muntensysteem van toepassing.
- In de bestuurskamer staat enkel nog een koffieautomaat en snelkoker waar gratis gebruik van gemaakt kan worden
door leiders, trainers en klusgroepen tijdens vergaderingen en wedstrijden.
- Enkel de vrijwilligers die achter de bar werken krijgen munten naar rato uren / werkzaamheden uitgedeeld om wat te
nuttigen.
Wij willen de sponsoren van harte bedanken voor hun betrokkenheid, inzet en giften. De sponsorcommissie zal jullie
blijven informeren over de bedrijven en hun giften.
Daarnaast dankt het bestuur de inzet van veel vrijwilligers ……. Ook zonder jullie zou hetgeen we op dit moment bereikt

hebben niet haalbaar zijn geweest. De volgende stap is, de organisatie goed op de rit te krijgen en de ingezette

acties tot een goed einde te brengen. Wij houden jullie op de hoogte.
Max Kroeze ( namens het bestuur)

Op zondag 30 augustus werd de 3de wedstrijd in het KNVB bekertoernooi gespeeld uit tegen SCI uit
St. Michielsgestel. Beesd 1 speelde met 2-2 gelijk
De eerste teamfoto (!) van het nieuwe seizoen kwam online van MC1. Tevens verscheen de oproep van de
Commissie Communicatie aan de overige elftallen om dit goede voorbeeld te volgen.

Op de foto staan: Loes Vermeulen, Lynn van der Giessen, Tessie van Lith, Nancy van Dijk, Merith van Lent,
Bonna de Vries, Melanie v. Stappershoef, Maud Vink, Lotte van den Broek, Maud Frehe, Denise van
Heesewijk, Fleur Bolenius, Anouk van Eggelen, Anne Smits en Esmee den Braber. Technische staf: Rien de
Vries, Carlo van Toorn, Piet van Lent, Jeroen van Stappershoef en Roel van der Giessen
Op de site deden Tiny van Veen & Natasja Dekker namens de Barcommissie een oproep :
Barvrijwilligers gezocht! Beste (oud)leden van VVB, Binnen de vereniging zijn heel veel ontwikkelingen
gaande, waarbij we jullie hulp heel hard nodig hebben. Los van de klus- en schilderwerkzaamheden zijn ook
veel handjes achter de bar nodig. Het is erg lastig om de planning sluitend te krijgen, omdat velen van jullie
zich hiervoor nog niet hebben aangemeld. We zijn dringend op zoek naar mensen die zich op donderdagavond
van 18.00-22.00, de zaterdagochtend van 08.00-13.00 en zondagochtend of-middag willen inzetten achter
de bar. Achter de bar liggen de formulieren waarop je je voorkeur kunt aangeven. Zonder jullie redden we
het niet onze mooie club draaiende te houden.

September 2015:

Op zondag 6 september ging de 9de editie van de WKC van start, een 7 tegen 7 competitie voor nietactieve leden. Om 10.00 uur werd men verwacht in de kantine. Na het omkleden is de altijd zeer spannende
en hilarische loting en om 10.30 uur start de wedstrijd op het speciaal aangelegde en goed onderhouden
7 tegen 7 veldje. Iedere speler krijgt het aantal gescoorde doelpunten als punten toegewezen met daarbij
5 bonuspunten bij winst, 3 bonuspunten bij een gelijkspel en 0 punten bij verlies. Een zeer deskundige jury
o.l.v. Henry van Bremen en Anjo van Gameren houden gedurende het hele seizoen de punten bij. In principe
speel je dus iedere week met een ander team. De jongste deelnemer is rond de 35 en de oudste deelnemers
zijn tegen de 60 jaar! Spelplezier en het elkaar laten voetballen zonder lichamelijk contact zijn belangrijke
doelstellingen. Uiteraard wordt na afloop de wedstrijd geanalyseerd onder het genot van een drankje en
een klein hapje. Het afgelopen seizoen werd Bjorn Janssen de grote winnaar en eerdere winnaars waren:
Arno van Bremen (4x), Ben Frehe, Christopher Mongeole en Addy van Bremen.

v.v. Beesd verwelkomde 50e lid “Business club v.v.Beesd”
Nadat gebleken was dat een samengaan met.... niet van de grond
zou komen, was de sponsor – en materialen commissie gestart
met het opzetten van een “Business club v.v.Beesd”.
En dit....met succes.
Menig bedrijf draagt v.v.Beesd een warm hart toe. Door een
jaarlijkse bijdrage, welke ten goede komt aan het herstel van
onze accommodatie, kan men lid worden. De sponsor – en
materialen commissie streeft er naar om enkele malen met de
leden van de “Business club v.v.Beesd” bij elkaar te komen.
Dit kan zijn tijdens een wedstrijd, bedrijfsbezoek, lezing of anderszins. Met de komst van Groenteman Van
Alphen (Marc en Bertus) is het ledental in korte tijd naar 50 gestegen. Wilt u ook met uw bedrijf lid
worden? Neem dan contact op met André Kroeze

Pupil van de Week

Voetbal Vereniging Beesd startte op
Zondag 6 september met "Pupil van de Week".
Dit seizoen zal er bij elke thuiswedstrijd van
Beesd 1 een pupil van de week zijn.
Lijkt het je leuk om met de spelers het veld op
te lopen en de aftrap te verrichten?
Geef jezelf of uw zoon/dochter op!

Afgelopen zomer was Voetbal Vereniging Beesd niet enkel in de Gemeente Geldermalsen zichtbaar, maar
eigenlijk in heel Europa. Vanuit verschillende vakantiebestemmingen kregen wij van supporters foto's
toegestuurd waar aan onze club werd gedacht. Prachtig om te zien! De vvb clubsjaal!!
De foto met de meeste ‘ likes’ op Facebook krijgt een eervolle vermelding op de website en in de
nieuw geschilderde kantine! Met maarliefst 88 likes wist de groep mannen, o.a. spelend in Beesd A1, de
fotoactie te winnen! We gaan jullie foto inlijsten en vereeuwigen in de kantine. Gefeliciteerd!
Bedankt voor jullie deelname!

Het bestuur van v.v. Beesd plaatste het bericht: Wat een ondersteuning voor v.v.Beesd!
Wie de laatste tijd ons complex “Molenzicht” heeft bezocht heeft met eigen ogen kunnen constateren dat
er veel ..... heel veel is gebeurd. Veel eigen leden hebben de handen “ver” uit de mouwen gestoken en zetten
met elkaar de schouders onder het opknappen en de verbouwing van ons complex . Maar wat hierbij tevens
op prijs wordt gesteld is de ondersteuning die v.v. Beesd van heel veel sponsoren krijgt. Is het niet in de
vorm van een financiële ondersteuning dan wel in de vorm van materialen of zelfs in de vorm van beschikbaar
gestelde (vak)mankracht. Dit soort ondersteuning kun je niet vaak genoeg bedanken. Op de website hebben
jullie de namen van diverse sponsoren al kunnen zien. De komende tijd zullen wij alle sponsoren die VVBeesd
zo’n warm hart toedragen één voor één bedanken. Wat zijn wij dankbaar voor de geweldige ondersteuning.
Het bestuur
Beesd MD1 2015/2016
En ook het meiden-elftallen MD1 gaf het goede voorbeeld! Hier een foto voor seizoen 2015/2016

V.l.n.r: Roos van den Broek, Fleur van Breemen, Daisy Kemker, Fleur van Kilsdonk, Lotte Groot, Indra
Labadie V.l.n.r: Esther Spronk, Vienna Spruitenburg , Maud Koopman Technische Staf Rob van den Broek,
Jan Kees de Groot, Simone van Bremen, Lyan Zuurmond
Op zondag 6 september startte Beesd 1 de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Engelen. Vooraf
aan de wedstrijd werd een 1 minuut stilte gehouden n.a.v. het overlijden van Hennie Wakkermans en de
vader van trainer Gert Heysteeg. Beesd kwam tegen Engelen niet verder dan een 1-1 gelijkspel en was Gert
Heysteeg naar eigen zeggen daarmee gematigd tevreden. “Voor rust was het erg goed, maar dat konden we
in de tweede helft niet doortrekken”, zag Heysteeg. Na een sterke openingsfase van de thuisploeg was het
overigens FC Engelen dat op voorsprong kwam. “We hadden twaalf minuten balbezit, maar in de dertiende
minuut maken zij de 0-1”, baalde Heysteeg. Daarna liep Beesd tegen een oud probleem aan. De ploeg scoort
moeilijk. “We hebben zeker zeven goede kansen gekregen. Daar moeten we aan gaan werken”, zei Heysteeg.
Jasper Gremie wist met een kopbal één van die kansen te benutten en zorgde voor de rust- en eindstand.
Heysteeg: “Na rust zetten zij het was om en gingen meer met de lange bal spelen. Daar gingen wij niet goed
mee om.”

Pupil van de Week
Zondag 6 september 2015 was ook een bijzondere dag in de geschiedenis van v.v. Beesd. Voortaan zou
voorafgaande aan iedere competitie thuiswedstrijd van Beesd 1 een ‘Pupil van de Week’ aanwezig zijn.

De eerste pupil van de week was:
Fleur van Breemen
Fleur schreef hierover het volgende:
Vandaag mocht ik als eerste pupil van de week
aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen FC Engelen.
Ik mocht bij de voorbespreking zijn in de kleedkamer,
ze wilden zelfs een K3 liedje voor mij aanzetten,
maar daar ben ik toch echt te oud voor.
Daarna mocht ik met de reserve spelers een balletje
trappen. Daarna kwam de keeper van Beesd en mocht
ik samen met de andere mannen hem inschieten.
Het was erg mooi om te zien hoe hij de ballen uit de
hoek wist te duiken van zo dichtbij. Daarna moesten
we weer naar de kleedkamer voor de laatste
aanwijzingen. Toen moesten we met de tegenstander
in een rij gaan staan en mochten we het veld oplopen.
Ik liep voorop! Na een minuut stilte voor 2 mensen die
overleden zijn mocht ik de aftrap nemen en richting
de keeper van de tegenstander dribbelen.
De tegenstanders probeerden de bal niet af te
pakken, anders hadden ze ook geen schijn van kans
gehad ;-), en wist ik de bal netjes in de hoek te
schieten.
Toen de wedstrijd officieel begonnen was mocht ik
in de dug-out zitten naast de reservespelers en
andere mensen van Beesd. Het was erg leuk om alles
van zo dichtbij mee te mogen maken en ook erg gezellig met o.a. Michael.
Ik en mijn broertjes en zelfs papa en mama zijn erg verwend met snoep, chips en drinken. Ik vond het een
hele leuke middag en wil iedereen van Beesd erg bedanken. In het bijzonder de activiteiten commissie en
alle spelers van Beesd. Jammer dat ze mijn doelpunt niet meegeteld hebben anders hadden WIJ met 2-1
gewonnen. groetjes Fleur van Breemen.

Foto rechts:
Fleur scoort voor v.v. Beesd
Foto onder:
Samen met aanvoerder Coen Verwolf
en grensrechter Johan Bronk

Vanaf donderdag 10 september stond er in de
kantine een heuse voetbalsokkenautomaat.
Deze automaat staat altijd ‘aan’ en daardoor is
het mogelijk om altijd voetbalsokken te kopen.

Op zondag 13 september haalde Beesd 1 dankzij een sterke inhaalrace een punt op in Beusichem bij B.Z.S.
Nadat er binnen tien minuten 3-0 op het scorebord stond, moest Beesd in de achtervolging. “De eerste drie
ballen die zij naar voren speelden, gingen er in”, baalde Beesd-trainer Gert Heysteeg. “Daarna kwamen we
echter steeds beter in de wedstrijd.” Het leidde tot de 3-1 van Igor Bassa en vlak voor rust maakte Dyon
van Bremen de aansluitingstreffer. Toen Rens Bronk vlak na de thee nog de 3-3 maakte, had Beesd nog alle
tijd om zelfs aan een overwinning te denken, maar dat zat er niet meer in. “Ik denk dat we al teveel energie
hadden verspeeld. Het stokte, we konden de lijn niet doortrekken”, “Daarom ben ik ook tevreden met dit
punt, al schiet je er op de ranglijst weinig mee op.” Op Twitter vatte Gert het heel kort samen:

Op maandag 14 september kwam op de site de volgende oproep: Pupil van de Week gezocht, dus wie wilde
opvolger(ster) worden van de eerste Pupil van de Week ‘Fleur van Breemen’ ??

Op maandag 14 september verscheen aan de ouders/verzorgers van de voetballers van v.v. Beesd de
uitnodiging voor een Sponsorloop welke zou worden gehouden op vrijdagavond 2 oktober.
Met deze sponsorloop wilde men geld genereren voor het verder opknappen van een aantal kleedkamers.

Het was de bedoeling dat alle jeugdleden (letterlijk) hun beste beentje voor zouden zetten. Op het
voetbalveld werd een parcours van ongeveer 250 meter aangelegd en de jeugdleden zouden in groepen
zoveel mogelijk ronden proberen te lopen. De pupillen kregen hiervoor 10 min. en de junioren 20 minuten.
Er werd begonnen met de kleinste jeugd en daarna iedere keer een categorie hoger. Er werden
inschrijfformulieren verspreid met verdere informatie.
En de teamfoto’s bleven binnenkomen. Zo ook Beesd E2 met bovenste rij van links naar rechts; Aree, Julian,
Stein, Jayden, Bjorn. Onderste rij van links naar rechts; Jurre, Timon, Tim, Marijn.

En ook Beesd F1 met staand van links naar rechts: Wessel van Zandvoort, Bas van Schip, Luuk Bertels,
Julian Kranenburg, Luuk de Boer en Zittend van links naar rechts: Daan van Breemen en Rick Aalten
Technische staf: Jeroen van Breemen (Trainer / Leider) en Julian van Bruggen (Trainer / Leider)

Een schitterende foto van het ‘oude’ vierde, het ‘nieuwe’ derde Beesd 3 met op de achtergrond de molen.

En een foto van Dames 1 die na het behaalde kampioenschap hun best gingen doen in de 3de klasse.

Een elftalfoto van Beesd D2

En een elftalfoto van Beesd Mini’s

Op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september 2015 was dan eindelijk het grote moment van de
metamorfose. De buitenmuren van de kantine werden door een groep vrijwilligers geschilderd in de kleur
antraciet grijs. Het resultaat werd direct zichtbaar. Fantastisch!
En zo meldde ook ‘Beesd Boek’ op Facebook: De accommodatie van v.v. Beesd wordt flink onder handen
genomen en opgeknapt.. Het groot onderhoud was uitgesteld vanwege de fusie-plannen.. Nu die van de baan
zijn, is het zaak dat de club weer een goede presentatie krijgt. Op naar de toekomst..!

x

Maar ook binnen in de kantine gingen de werkzaamheden door. Daphnin Spronk, Gijsbert Spronk, en Peter
Uijen (v.l.n.r.) leverden vakwerk.

Op zondag 20 september was er een groots moment voor Beesd Dames 2. Vorige seizoen werd er in de
gehele competitie slechts een puntje behaald. Nu startte de competitie met een verdienstelijk gelijkspel
thuis tegen de GVV dames en vandaag was het dan eindelijk zover. Uit tegen de dames van Theole werd de
eerste overwinning behaald. Door doelpunten van Senna Spronk en Sascha van den Heuvel werd het 0-2.
Trainer Robert van Gameren en leider Arie den Hartog waren trots op hun meiden.

Op zondag 20 sept. speelde Beesd 1 thuis tegen Teisterbanders. Pupil van de week was dit keer Julian de
Weijer uit de E2. Hij bracht dit keer helaas geen geluk. De wedstrijd werd met 2-3 verloren

En de elftalfoto’s bleven binnenkomen, Beesd D1

Op de site verscheen een opmerkelijk
bericht:
Een aantal weken is een grote groep
vrijwilligers bezig met het opknappen
van de accommodatie.
Dit doen ze met veel plezier en het
resultaat mag er zijn, maar.....
Tot onze grote verbazing zagen we dat
'iemand' het nodig vond om zijn
voetbalschoenen schoon te kloppen
tegen een pas geverfde muur......
Denk even na en hou het samen schoon.
De klusploeg

Op donderdag 24 september 2015 kwam de Gelderlander met het volgende bericht:

BEESD - VV Beesd hoopt binnen enkele jaren over een kunstgrasveld te beschikken. De voetbalvereniging
heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de gemeente Geldermalsen.
Beesd beschikt momenteel over 4 grasvelden, maar denkt er 1 te kunnen afstaan als er een kunstgrasmat
wordt aangelegd. "Op kunstgras kan intensiever worden gespeeld dan op een gewoon veld", legt voorzitter
Max Kroeze uit. "Tijdens de wintermaanden zijn onze huidige velden al snel onbespeelbaar."
‘Rhelico’. Kroeze beseft dat Beesd niet de enige club in de gemeente is die snakt naar een kunstgrasveld.
Ook buurman Rhelico uit Rumpt zou in de nabije toekomst graag op hoogpolig tapijt voetballen.
Geldermalsen gaf in het verleden te kennen slechts in 1 van beide accommodaties te willen investeren.
Beesd en Rhelico onderzochten daarom lange tijd de mogelijkheden voor een fusie, maar die werd door
Rhelico definitief afgebroken. En nu maar afwachten……

Op zaterdag 26 september wonnen de jongens en meisjes van de MP1 met maar liefst 0-9 van GVV'63 MP1
Goed gedaan!

Op zaterdag 26 september werd er ook weer door vrijwilligers hard geklust, zowel binnen als buiten
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Op zondag 27 september hadden de Beesd F2/F3 een super middag bij RKTCV in Tiel. Ze speelden een
voorwedstrijd die werd gewonnen, ze kregen daarna frietjes en mochten met de ‘grote jongens ‘ mee het
veld op. Helaas volgden deze grote jongens niet het goede voorbeeld want er werd met 3-2 verloren.
Na negentig minuten stond het 2-2 en was Beesd dicht bij de derde remise in dit seizoen. Door slecht
verdedigen kreeg Beesd in de blessuretijd toch nog een treffer om de oren en weg was het punt: 3-2.
Beesd had de hele tweede helft nodig gehad om de 2-0 achterstand van voor de pauze weg te poetsen. Die
doelpunten vielen binnen een minuut. En ook hier blok de verdediging van Beesd bepaald niet uit door
efficiency. Eerst verlengde Marcel van Schenkhof na een goed half uur een mislukte vrije trap van Mike
Vinken ongelukkig achter zijn doelman Robert Walraven: 1-0. Vanaf de aftrap werd de bal teruggespeeld en
was de snelle Akram Chahyd de verdediging te vlug af: 2-0. Beesd speelde vol op de aanval. Jarno van de
Water ging achter een dieptepass aan en schoot loepzuiver binnen: 2-1. Beesd had nog meer dan een half
uur om gelijk te maken. Dat gebeurde echter pas in de voorlaatste minuut door invaller Jasper van Bremen,
die fraai in de kruising schoot: 2-2. Even later kwam Beesd van de hemel in de hel. Invaller Bryan de Looze,
die twintig seconden in het veld stond, werd helemaal vrijgelaten en hij lobde de bal over doelman Walraven
in het lege doel: 3-2.

En weer een teamfoto erbij: Dit keer Beesd F3. Met staand v.l.n.r. Damian de Weerd, Coen van den Berg
Lars de Vaal en Jaimy Versteegh. Zittend v.l.n.r. Lars van Lith, Ze Roberto Tjikoeri, Sven Wilmerink en
Twan Stijsiger. Trainers: Pascal Stijsiger en Ab Meegdes

Op zondag 27 september werd de derby der derby’s aangekondigd: SUPER SUNDAY – 8 november 2015 –
Sportpark Molenzicht. Na de mislukte fusie tussen v.v. Beesd en Rhelico staat dit seizoen dé derby van de
Betuwe gewoon weer op het programma! Op 8 november aanstaande zal Rhelico de Linge oversteken om op
het opgeknapte Sportpark Molenzicht het op te nemen tegen Beesd 1. Maarrr.. Er is meer. Voorafgaand aan
deze wedstrijd zal “het Oude 4e, het nieuwe 3e” voetballen tegen ‘de Vrienden’ en zullen in de kantine de
wedstrijden PSV – Utrecht en Ajax – Feyenoord live worden uitgezonden. Een regelrechte Super Sunday!
Op dit moment ligt er een verzoek bij Rhelico om de wedstrijd Beesd – Rhelico te vervroegen zodat na
afloop de Klassieker in de kantine kan worden gekeken. Het definitieve tijdstip en overige updates rondom
deze dag zullen hier worden bekend gemaakt.

Op woensdag 30 september vond de loting plaats voor de 1e ronde van de Regio-Voetbal Cup.
Beesd lootte een thuiswedstrijd tegen 2e klasser Papendrecht. De 1ste ronde wordt in principe gespeeld op
dinsdagavond 20 oktober. De verliezers van de wedstrijden in de eerste ronde spelen in een speciale
herkansingsronde tegen elkaar. De winnaars mogen alsnog door naar de tweede ronde. De organisatie heeft
hiertoe besloten omdat alle deelnemende clubs (waarvan de contactpersonen later deze week nadere
informatie ontvangen) dan verzekerd zijn van minimaal twee wedstrijden. De uiteindelijke winnaar van het
Regio-Voetbal Toernooi om de EM Kantoorsystemen Cup ontvangt een cheque ter waarde van 5000 euro, te
besteden aan een trainingskamp bij partner Trainingskampen.nl.

Hulde aan al die vrijwilligers
En het opknappen van het clubgebouw ging gestaag door….
Getuige ook onderstaande foto uit Het Kontakt
van 30 september 2015 (foto gemaakt door Chantal Hol)

Oktober 2015

De Financiële commissie en Ledenadministratie was de voorbije periode druk bezig geweest met het
updaten van de ledenadministratie. Nu achten zij dat het moment daar was om de contributie te gaan
innen bij de leden.

De contributie werd rond 1 oktober
afschreven. In principe werden alle halfjaarlijkse
en jaarlijkse contributies afgeschreven. Hierover
waren de leden vooraf per email geïnformeerd.

Op vrijdagavond 2 oktober werd er voor de 1ste keer in de historie van v.v. Beesd door de Commissie
Activiteiten / Communicatie een sponsorloop georganiseerd. Deze inzamelingsactie was voor het verder
opknappen van een aantal kleedkamers. Alle jeugdleden zetten (letterlijk) hun beste beentje voor.

SUCCES !!!!!

En het werd een gigantisch succes. Onder toeziend oog van vele ouders, opa en oma’s liepen onze jeugdleden
ontzettend veel geld bij elkaar voor het verder opknappen van een aantal kleedkamers. Er werd zo hard
gelopen dat men even dacht dat ze bij Atletiekvereniging Beesd beland waren……
De week erna konden de deelnemers hun opgehaalde geld inleveren bij de club.
Vrijdag 9 oktober tijdens de kinderbingo werden de winnaar van de toegangskaartjes voor de wedstrijd
Feyenoord – AZ en tevens het totaalbedrag bekend gemaakt.

De inschrijvingen werden verzorgd door Michael Schooneveld en Lars Donga namens de AC commissie

En tot op het laatste moment
werden er nog deelname
formulieren ingevuld…

En bij Goof en Jeroen
kregen de deelnemers bij
iedere ronde een stempel
op de kaart

Zondag 4 oktober. Ook tegen de koploper HRC’14 lukte het Beesd niet zijn eerste zege van het seizoen bij
te schrijven. Toch was trainer Gert Heysteeg dit keer wel tevreden met het 0-0 gelijkspel. “Het was
absoluut geen typische ‘0-0 wedstrijd’”, vond Heysteeg. “Het spel ging op en neer en beide ploegen kregen
kansen.” De scheidsrechter liet een paar keer na de bal op de stip te leggen. Vooral HRC’14 voelde zich
bekocht. “Maar bij ons werd Jasper Gremie met twee handen in zijn rug geduwd waardoor hij niet kon
koppen. Dus ook daarin was het redelijk in balans”, zag Heysteeg. Ook het feit dat zijn ploeg ‘de nul’ hield,
stemde Heysteeg tevreden. “Daar hebben we de laatste weken hard aan gewerkt. Nu blijkt dat we het dus
wel kunnen. We hebben als beesten verdedigd. Het hoeft niet altijd even mooi.”
Pupil van de Week tijdens de wedstrijd Beesd-HRC'14 was ditmaal Hessel

de Vries.

Zondag 4 Oktober was ik pupil van de week.
Het was apart, maar wel heel erg leuk om
mee te maken want het is heel anders dan
bij je eigen team, ze zetten hardcore
muziek op tijdens het omkleden. Het is
gezellig tot de trainer zegt; ‘’nu in de
wedstrijdstand’’ of iets in die richting …..
ik hoorde het niet zo goed door de muziek.
Toen we het veld op moesten lopen was het
best wel druk. Ik moest met de aanvoerder
het veld oplopen. Van de scheidsrechter
kreeg ik een euro om 1 zakje chips te kopen.
Toen er werd gefloten om te beginnen
moest ik naar de keeper van de tegenstander rennen en op goal schieten……..
ik scoorde door in de linker onder hoek te
schieten . In de rust moest je overpassen en schieten . Ik vond het heel leuk en als het kon zou ik het weer
doen. Hessel

Aan het tenue zal het bij Beesd C3 dit jaar niet liggen. 123autoparts stak het team volledig in het nieuw.
Waarvoor natuurlijk hartelijk dank. Spelers: Mels van den Broek, Lars de Bruin, Dion van Dijk, Max van den
Heuvel, Thomas Kant. Daan Pellicaan, Roan Doornenbal, Niels Nieuwenbroek, Jordy Hijman, Djame de Jong.
Leider: Peter van Zandvoort, Coach: Niels Koudijs, Trainers: Hans Kroeze en Rik Spronk

Op 8 oktober verscheen de aankondiging voor de ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2 nov. op de site.
De agenda zag er als volgt uit:
Locatie: Kantine
Aanvang: 20.00 uur
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pauze
9.

10.
11.
12.

Opening.
Mededelingen / ingekomen stukken.
Goedkeuren notulen Algemene Leden Vergadering 24 juni 2015.
Jaarverslagen 2014/2015
Bestuursverkiezing
Organogram
Maatregelen
Ledenontwikkeling
Financieel overzicht (incl. kascommissie)
Verslag kascommissie 2014/2015 (Francis van den Heuvel / Hans van den Burg) en verkiezing lid
kascommissie 2015/2016 ter vervanging van Hans van den Burg.
Financiële toelichting begroting 2015-2016
Rondvraag
Sluiting

Dinsdag 6 oktober De ‘vaste’ verslaggever van Beesd 3 kwam met onderstaande opmerkelijke bericht:

Tevens verscheen onderstaande oproep: Voor het eerst in de geschiedenis zullen Beesd 3 en Beesd 4 het
opnemen tegen elkaar. Beide teams staan er nog niet zo florissant voor en snakken naar punten. Wat er ook
gebeurd, één team van Beesd krijgt in ieder geval punten deze speelronde, en misschien wel allebei.

Vrijdag 9 oktober was er een kinderbingo
Het geld van de sponsorloop kon de avonden voorafgaande aan de kinderbingo ingeleverd worden en tijdens
de bingo werden de 2 winnaars en het totaalbedrag van de sponsorloop bekend gemaakt.

En wat waren we trots op onze
jeugdleden! In totaal werd er

€4.589,10
bij elkaar gelopen t.b.v. het verder
opknappen van ons sportpark.
Fantastisch!

Julian de Weijer en
Timo Torsy
hadden het hoogste bedrag
opgehaald en zij wonnen
daarmee de kaartjes voor de
wedstrijd Feyenoord - AZ op
zondag 25 oktober en mogen
daarnaast met de selectie
van Feyenoord het veld op.
Gefeliciteerd jongens.
Via deze weg willen wij nogmaals alle deelnemers en sponsoren danken voor hun bijdrage!
Op de foto de blije winnaars Timo en Julian en de check met de opbrengst.

Een van de hoofdprijzen voor de kinderbingo was een grote zitzak welke werd aangeboden door JH Meubels
van Herrie Kielenstein. Winnares werd Renske Zwamberg van meisjes E
Daarnaast waren er 2 waterski arrangementen te winnen aangeboden door Betuwestrand. De winnaars
hiervan waren Jordy Heyman en Bonna de Vries

Op zondag 11 oktober was het dan eindelijk raak. Beesd 1 wist
de 6de wedstrijd te winnen. Na de twee nederlagen en 3 gelijke
spelen werd de uitwedstrijd tegen OSC'45 dik verdient met
0-3 gewonnen !!!
Doelpuntenmakers waren: Hans Kroeze (2x) en Igor Bassa.

Erg veel glans zat er overigens niet aan de zege. “Het was niet best”, vond trainer Gert Heysteeg. “Maar
dat interesseert me nu even niets. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben.”
Omdat de scheidsrechter wat lang op zich liet wachten, begon de wedstrijd veertig minuten te laat.
Desondanks kwam Beesd goed uit de startblokken. Jarno van de Water werd gevloerd, Hans Kroeze benutte
de strafschop. Kort voor rust was het opnieuw Kroeze die uit een vrije trap raak schoot: 0-2. Toen Igor
Bassa snel na de thee de 0-3 maakte, bleek de wedstrijd gespeeld. OSC’45 kreeg wegens spugen en
natrappen twee rode kaarten en eindigde de wedstrijd dus met negen man.

KLUSOPROEP
Op maandag 12 oktober verscheen nog eenmaal de oproep: Via deze weg willen wij nogmaals iedereen
oproepen te komen klussen. De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar zijn niet minder belangrijk...
De komende twee weken zal op maandag en woensdagavond worden geklust. Vanavond hopen we dus weer
een hoop vrijwilligers te treffen!

Voetbal Vereniging Beesd diende op 14 oktober een leefbaarheidsinitiatief in bij de Gemeente
Geldermalsen. Het leefbaarheidsbudget is een initiatief van de gemeente om inwoners te stimuleren de
leefbaarheid in hun directe omgeving te behouden en te versterken.

VV Beesd voor iedereen in de regio
VV Beesd, Beesd
VV Beesd is meer dan alleen een voetbalvereniging. VV Beesd kan en wil graag de rol van sociaal en cultureel
centrum voor álle inwoners van de regio vervullen. Elk mens, met of zonder beperking en ongeacht leeftijd of
achtergrond, mag zich welkom voelen bij VV Beesd. Hiervoor voeren we samenwerkingsgesprekken met
organisaties in zorg en welzijn. We willen onze voorzieningen zowel fysiek als sociaal toegankelijker maken, door
diverse activiteiten en evenementen te organiseren. In eerste instantie een festival met informatiemarkt; waardoor
zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met de mogelijkheden van het terrein en de voorzieningen.
Zo wordt het terrein van de VV Beesd niet alleen een extra (buiten)evenementenlocatie in de regio maar kunnen
bijzondere doelgroepen ook, op hun eigen wijze, gebruik maken van onze toegankelijke voorzieningen. Door
elkaar (beter) te leren kennen groeit onderling begrip en bereidheid om elkaar ook op andere vlakken tegemoet te
komen. Dit komt de leefbaarheid in de regio ten goede en kan een voorbeeld zijn voor andere regio's in de
gemeente Geldermalsen.
Daarnaast brengen we onze (jeugd)leden bij dat respect en begrip voor mensen die anders of ouder zijn dan
jijzelf, de norm kan en zou moeten zijn. En dat 'elkaar helpen' eigenlijk heel leuk en gewoon is.
Kortom; VV Beesd voor iedereen in de regio.
Categorie: € 10.000
Het initiatief werd toegelicht tijdens de ‘initiatievenmarkt’ in de raadszaal in Geldermalsen. Van 15 t/m 30
oktober kon een stem worden uitgebracht door inwoners van onze gemeente (12 jaar en ouder) op de
verschillende initiatieven. V.v. Beesd gebruikte FaceBook en de website actief om zoveel mogelijk stemmen
op te halen.
Ook op 14 oktober 2015 verwelkomde de Businessclub v.v. Beesd met komst van EP Witgoedhuis uit
Beesd (Linda en Robert de Wilde) haar
70e lid !!!! Robert, als oud speler van Beesd 1, is geen
onbekende voor de vereniging. Linda en Robert.....van harte welkom en dank voor jullie aanmelding.

Op de site verscheen volgend bedankje.

Chinees Indisch Restaurant Lotus en
Gardenmaster M.W. Kroeze
Hoveniersbedrijf/Tuincentrum hartelijk dank
voor het beschikbaar stellen van resp. een diner
bon voor 2 personen, een kamerplant en fles wijn
ten behoeve van de verloting van één van de
thuiswedstrijden van v.v. Beesd 1.
Ook bedankt:
Akky Fit voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal op 21 september, Leo Akkerman Bloemen en
Planten voor een bos bloemen, IJssalon LIC voor het beschikbaar stellen van een ijs bon en Gardenmaster
M.W. Kroeze Hoveniersbedrijf/Tuincentrum voor de fles wijn. Tot slot:
Tijdens de wedstrijd van 4 okt. heeft Auto Schade bedrijf van Eijk uit Beesd de wedstrijdbal
geschonken. Een boodschappentas van de MCD mochten wij ontvangen voor de verloting en zo ook een mand
paddenstoelen en champignons van de firma Spronk champignons en een fles wijn van Gardenmaster M.W.
Kroeze Hoveniersbedrijf/Tuincentrum.

Beesd 1 speelde op zondag 18 oktober thuis tegen Maliskamp.
Maud Koopman was Pupil van de Week. Beesd kwam in de
slotfase nog terug 3-4, maar ook deze wedstijd ging verloren.
Beesd-trainer Gert Heysteeg kon na de 3-4 nederlaag
tegen Maliskamp weinig lichtpuntjes opnoemen. “De doelpunten
waren mooi, maar daar is alles mee gezegd”, zei Heysteeg.
“De spelers vroegen zich af waarom het in de laatste twintig
minuten wel lukte, maar dat was puur door opportunistisch spel.”
In die slotfase pakte Beesd na een 1-4 achterstand nog bijna een
punt. “Maar daar hadden we zeker geen recht op”, zei Heysteeg.
Een schitterende knal betekende voor rust de 0-1 die kort daarop
gevolgd werd door de 0-2. Hans Kroeze bracht met zijn 1-2 weer
hoop voor de thuisploeg. Tien minuten na de thee stond het echter
1-4. Dankzij Rens Bronk en Jarno van de Water kwam Beesd nog
dichtbij. In de slotfase werden de broers Randy en Ricardo
den Hartog beiden met hun tweede geel weg gestuurd
De stand na 7 wedstrijden was als volgt. HRC pakte de 1ste periode

Maud schrijft hier zelf over:
Op zondag 18 oktober was het eindelijk zover, ik was pupil
van de week. Samen met mijn ouders ging ik om 1 uur weg
van huis om naar het voetbalveld te gaan.
Toen ik aankwam werd ik opgevangen door
Simone van Bremen (Lars was nog aan het voetballen)
Ik kreeg eerst wat drinken van Simone.
Daarna ging ik naar de bespreking in de kleedkamer.
Daar gaf de trainer nog wat tips aan de spelers.
Daarna gingen we inspelen, eerst gingen we even over
schieten
daarna gingen we de keeper inschieten.
Toen gingen we corners nemen (soms dook de keeper
bijna op je)
Toen was het zover; de wedstrijd ging beginnen.
Ik mocht met spelers mee het veld oplopen.
Ik mocht ook de aftrap nemen, omdat alle spelers van de
tegenpartij stonden te slapen wist ik te scoren.
Jammer genoeg verloor Beesd met 4-3.
Tussendoor kreeg van Lars nog een zakje snoep en wat
drinken......... mmm.
Het was echt super leuk, bedankt dat ik dit mocht doen.
Groetjes Maud Koopman

Voor de wedstrijd op zondag 18 oktober waren de volgende sponsoren actief:
- Wedstrijdbal geschonken door Autobedrijf Verhagen aan de Meinte te Beesd.
- Portable Bluetooth Speaker geschonken door Wakkermans Audio en Video te Beesd
- Mannengeur geschonken door Drogisterij van Kampen te Beesd
- Fruitbakje geschonken door Andre Post.

Jeugdbestuur
Op de site verscheen de introductie van het per 1 september vernieuwde jeugdbestuur.
Het nieuwe jeugdbestuur bestaat uit:
- Frans de Weijer (voorzitter); contacten met
KNVB plannen wedstrijden, indelen velden/kleedkamers
- Henk van den Burg (scheidsrechterszaken); regelen van scheidsrechters voor de gehele jeugd,
organiseren van scheidsrechters cursussen, spelregelavonden, etc.
- Ben Frehe (TC); Voetbaltechnische zaken, teamindelingen, selecties, trainers aanstellen, etc.
- Coos van Lith (toernooi commissie); Aanspreekpunt voor alle zaken rondom toernooien.
- Lex van Dijk (Algemene zaken); diverse algemene zaken en buitenland toernooien i.s.m. Coos.
- Rien de Vries (Communicatie); communicatieve zaken en coördinator van meiden voetbal i.s.m. Ben.
- Peter van Zantvoort (Communicatie); communicatieve zaken
Het jeugdbestuur werd uitgebreid met 5 personen. Dit was noodzakelijk, gezien de vele werkzaamheden die

zich voordoen rondom de jeugd van VV Beesd. De jeugd is de toekomst van iedere vereniging!
Om die toekomst transparant en met open vizier in te gaan, is één van de voornemens, de leden ruimschoots
vooraf van informatie te voorzien via communicatie op de website en overige media, te weten; sociale media
en groeps apps. Iedereen heeft kunnen zien dat er de afgelopen weken héél veel werk is verricht zijn aan de
accommodatie. Er zijn veranderingen binnen het hoofdbestuur, activiteiten die spontaan ontstaan
zoals de sponsorloop, kortom allemaal positieve dingen die een vereniging als VV Beesd nodig heeft!
Desalniettemin draait een vereniging op vele vrijwilligers, die je eigenlijk altijd te weinig hebt.
Ook wij als jeugdbestuur hopen dat we een beroep op de leden en ouders kunnen gaan doen om de
toekomst gezamenlijk in te gaan! Er is veel te doen….

Op dinsdag 20 oktober verloor Beesd 1 met 1-2 van 2de klasse Papendrecht voor de Regio-Voetbal cup.
Op maandag 26 oktober werd op de site de Pieten Kinderbingo en Sinterklaverjassen aangekondigd welke
zouden worden gehouden op vrijdag 27 november

Op de site verscheen
tevens de foto van de
meiden van Beesd ME1

Op de site deed Tiny van Veen namens
Kantinebeheer een oproep aan alle
vrijwilligers:

Grote schoonmaakactie v.v. Beesd
op zaterdag (31 oktober)
Onder het motto “vele handen maken licht
werk” werd een ieder uitgenodigd om op
op zaterdagmorgen 31 oktober de
accommodatie van VVB een grote
schoonmaakbeurt te geven.
Zowel de kantine, kleedkamers, de keuken
etc. moesten grondig worden aangepakt.
Daarvoor waren veel vrijwilligers nodig.
Van 7.30 tot 12.00 uur was men van harte welkom op Molenzicht. Tevens werd gevraagd een emmer, dweil,
spons, raamwisser etc. mee te nemen. Voor schoonmaakmiddelen werd gezorgd.

En er kon weer gestemd worden….
Op de witte wand in de kantine (zie foto hiernaast)
was de bouwcommissie op zoek naar een geschikte
wandafbeelding. De leden konden daarom
kiezen uit onderstaande twee afbeeldingen.
Van dinsdag 27 oktober tot zaterdagavond
31 oktober 23.59 kon men stemmen!
met vriendelijke groet,
Ruud de Lang

Timo Torsy haalde samen met Julian de Weijer het meeste geld op in de sponsorloop en was daarom een van
de spelersmascottes bij Feyenoord - AZ! Dit is wat Timo daar zelf over scheef:
Zondag 25 oktober was ik spelersmascotte bij de wedstrijd Feyenoord - AZ. Vanaf het moment dat ik
hoorde dat ik met de VVBeesd sponsorloop kaartjes kon winnen voor de wedstrijd en ook nog met een speler
het veld op kon, hoefde ik geen moment na te denken. De volgende dag ging ik naar buiten om sponsoren te
zoeken.
Op vrijdag 9 oktober bij de bingo hoorde ik dat ik had gewonnen omdat ik 455 euro had opgehaald met 99
sponsoren. Ik heb toen meteen mijn opa gebeld omdat ik hem graag mee wilde nemen. Hij is al heel lang een
Feyenoord fan maar was nog nooit bij een wedstrijd geweest.
Toen was het eindelijk zover. Samen met mijn papa en opa bij de Kuip! We waren er vroeg en Julian de
Weijer was er ook al met zijn papa en opa. Na een lekkere hamburger en een beetje rondkijken moesten we
verzamelen en hoorde we wat er allemaal ging gebeuren. Samen met de andere kinderen gingen we naar
binnen en zouden we papa en opa later weer zien op onze plaatsen op het tribune vak NN.
We liepen het stadion binnen naar een verkleedruimte waar onze Feyenoord tenues als klaar hingen. Na het
omkleden liepen we via aan trap naar het veld. Dat was echt super gaaf want alle supporters waren hard aan
het juichen en zingen. We moesten om het veld heen lopen waar de spelers van Feyenoord en AZ aan het
warmlopen waren. Nadat we even hadden gewacht mochten we de catacomben in waar even later ook alle
spelers heen kwamen. Dirk Kuyt gaf me nog een high-five. Dat was echt tof van hem.
Naast mij kwam Terence Kongolo staan. Toen iedereen klaar stond hoorde we de supporters klappen en ging
de deur van de catacomben weer open. Het lied Hand-in-Hand werd gespeelt en toen mochten we hand in
hand het veld op. Iedereen zong mee. Het was echt heel gaaf om met de grote Feyenoord spelers het veld
op te lopen.
Toen ik het veld afkwam mocht ik mijn kleding weer aan en brachten ze mij weer bij mijn papa. Dirk Kuyt
had al gescoord en ook AZ had al gescoord. Gelukkig kon ik nog wel het tweede en zelfs derde doelpunt zien
en heel de tribune trilde, zo hard was iedereen aan het springen.
Toen was wedstrijd afgelopen en de eindstand: 3-1. GEWONNEN!
Het was echt geweldig en ook voor mijn papa en opa. We gaan zeker nog een keer!
Bedankt VVBeesd voor de superleuke dag!
Groetjes,
Timo Torsy

Het moet niet gekker worden….
Kleinzoon Julian de Weijer was samen met Timo Torsy winnaar van de sponsorloop en dat leverde beiden
een toegangskaartje op voor de wedstrijd Feyenoord – AZ op zondag 25 oktober.
En ja hoor, écht waar, Opa George Wakkermans ging mee naar….. Feyenoord

En weer verscheen de oproep op de site toch vooral om te stemmen op het Leefbaarheidsinitiatief van de
Gemeente Geldermalsen

Met Leen van Weenen, groeten en fruit, uit Gorinchem heeft de Businessclub VVBeesd haar 75e lid
mogen verwelkomen. Een nieuwe mijlpaal...waarbij de 100 een nieuwe uitdaging is.
Leen van harte welkom bij de businessclub van v.v.Beesd!

De loting op het kantoor van uitgeverij Het Kontakt
Edities, waarvan Regio-Voetbal een onderdeel
is, verricht door toernooicommissielid Frans van der
Wiel gaf voor Beesd de volgende wedstrijden:
Loting herkansingsronde
Beesd - SVS'65
Om de deelnemende clubs zo vroeg mogelijk duidelijkheid
te geven, is er ook meteen geloot voor de tweede ronde.
Deze wordt gespeeld op dinsdagavond 8 december.
Loting tweede ronde: Tricht - Beesd/SVS'65
Hieronder de officiële foto van de selectie van Beesd 1 voor het seizoen 2015 - 2016 (foto gemaakt door
Chantal Hol). Boven v.l.n.r. Kevin Spronk, Wessel Bronk, Marcel van Schenkhof, Jasper van Bremen, Joost de
Bruijn, Nick van Gameren. Midden v.l.n.r. Henk Spronk, Jan van Hillo (verzorger), Jarno van de Water, Rens
Bronk, Dion Hol, Igor Bassa, Hans Kroeze, Coen Verwolf (C), Michael Schooneveld (verzorger), Johan Bronk
(vlagger) Onder v.l.nr. Randy den Hartog, Ricardo den Hartog, Dennis de Vaal, Gert Heysteeg (hoofdcoach),
Robert Walraven, Jasper Gremie, Dyon van Bremen. Op de foto ontbreekt Henk Spronk (elftal leider)

Op zondag 1 november om 19:00 sloot
de stembus. Er was bijna 150 keer
gestemd via de website van v.v. Beesd.
Met een klein verschil (57%) werd de
afbeelding 2 (hiernaast) gekozen
als afbeelding op de wand in de kantine.
Ruud de Lang maakte dit bekend op de
ALV op maandag 2 november.

Op zondag 1 november werd Beesd 1 op alle fronten afgetroefd door Theole. Trainer Gert Heysteeg had
zich meer voorgesteld van het bezoek aan zijn vorige club Theole. Beesd ging met 4-2 kansloos onderuit.
“Theole was fel, scherp, had balbezit en kreeg kansen. Dat alles ontbrak bij ons, zeker voor de rust. Ze
waren op alle fronten beter”, was de analyse van Heysteeg. Beesd mocht blij zijn dat het halverwege met
slechts 1-0 achter stond. De aanvallende intenties van de gasten waren na rust duidelijk. Daarmee werd de
ruimte achter de defensie echter groter en Theole profiteerde gretig met nog drie treffers. Dat Beesd via
Hans Kroeze en debutant Timo Warrens nog terug kwam tot 4-2 was slechts voor de statistieken.

Op de site verscheen het tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2 november
besproken Reglement kleding-lease v.v. Beesd.
Ieder actief spelend lid betaald een jaarlijkse bijdrage voor het tenue dat hem/haar ter beschikking wordt
gesteld. Per seizoen 2015-2016 betalen de senioren een gereduceerd tarief van euro 7,50 en in seizoen
2016-2017 zal dit systeem ook bij de junioren worden ingevoerd.
De opbrengst wordt gebruikt om alle teams te kunnen voorzien van een representatief tenue als wel
beschadigde en versleten kleding te kunnen vervangen. Sponsoren blijven uiteraard van harte welkom
voor de aanschaf van trainingspakken, tassen etc. en kunnen ook tegen een aantrekkelijk bedrag een aantal
jaren hun naam/logo vermelden op de door de vereniging aan te schaffen tenues (shirt en broekje).
Diverse verenigingen hebben reeds een aantal jaren positieve ervaringen met dit “kleding lease” concept
hetgeen met ingang van dit seizoen ook door v.v. Beesd wordt ingevoerd.
Voor de regels, verbonden aan de “kleding lease” werd verwezen naar een bijlage op de site

Op de site verscheen de aankondiging voor het jaarlijkse Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi
(GGZT) Het is weer zover het jaarlijkse Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi gaat weer van start.
Dit toernooi wordt georganiseerd door verschillende leden van de 5 verenigingen uit onze gemeente, v.v.
Beesd, GVV, MVV’58, v.v. Rhelico en v.v. Tricht. Het toernooi zal plaats vinden op dinsdag 22 december,
maandag 28 december, dinsdag 29 december en woensdag 30 december. De exacte planning volgt later als
alle deelnemers bekend zijn. Namens V.V Beesd hebben wij 26 jeugd teams ingeschreven.
Zoals elk jaar wordt een deel van het toernooi gefinancierd door de club van 5. Deze mensen sponsoren
5 euro en komen met hun naam in ons programmaboekje en op onze site te staan. Wij zijn nog dringend op
zoek naar mensen voor de club van 5. Het geld gaat geheel naar de organisatie van het toernooi. Die zorgen
weer voor een mooi en sportief toernooi. Voor meer informatie kunt terecht op de website www.ggzt.nl
Namens v.v. Beesd ook dit keer in handen van Nick van Gameren Femke van Bremen
Het moet niet gekker worden…… Betrapt… Clubicoon Arie den Hartog gesignaleerd bij Ajax...
Arie geeft zelf aan onder valse voorwendsels te zijn meegelokt, maar toch….. Reacties op de site:
Uiteindelijk word iedereen een keer volwassen! en Ja (voetbal) verstand komt met de jaren

Op 4 november verwelkomde de ‘BusinessClub v.v. Beesd’ lid nummer 80
Met de komst van D & R Valves komt men op 80 leden (!).
Ron Doornenbal, die het bedrijf vertegenwoordigd is zelf
jarenlang actief speler geweest en weet Sportpark Molenzicht
nog regelmatig te vinden om naar zijn zoon te kijken.
Namens het bestuur.....WELKOM
Wilt U ook lid worden? Neem dan contact op met André Kroeze

!!!

Vanwege het belang is er een ‘vaste button’ op de startpagina van de site gemaakt die het Fairplay beginsel
bij v.v. Beesd duidelijk maakt. Hieronder de uitleg over de Fairplay regels van vv. Beesd

Fairplay bij v.v. Beesd
Gepubliceerd: dinsdag 03 november 2015

Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent wel de term Fair Play. Globaal kunnen we het Fair
Play-beginsel omschrijven als ‘het hanteren van een van een aantal afspraken en regels om de sport voor zo
veel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden’
Fair Play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust
met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we onze sport ook in de toekomst eerlijk en
aantrekkelijk houden. Beperking van blessures voorkomt leed en levert ook nogal wat financiële besparingen
op. Fair Play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spe)regels naleeft, maar uiteraard ook alle
betrokkenen van de club. Ook dienen we de regels zodanig aan te passen om het spel plezier te vergroten
(kwaliteitsaspect). Buiten de sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers, begeleiders en alle overige
leden) bepalen ook tal van andere invloeden en instanties de sfeer waarin de sport wordt beoefend, zoal de
media, sponsors en de toeschouwers.
Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit dat bij aan een leuke, plezierige en
veilige sportbeoefening. Fair Play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de ‘strijd’ wordt
aangegaan. Helaas kennen we ook allemaal de slechte voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen,
pesten en agressief gedrag. De bevordering van Fair Play richt zich op de aspecten: omgang met regels en
omgang met anderen.
Omgang met regels:
Fair Play heeft te maken met het naleven van de geschreven regels. Als sporters zich met elkaar gaan
meten, is een minimale voorwaarde dat er regels zijn. Deze regels maken de wedstrijd en een eerlijke strijd
mogelijk.. De sporters moeten zich willen houden aan regels (attitude) en zich kunnen houden aan de regels
(regelkennis en vaardigheid)
Omgang met anderen:
Hoe gaan sporters, trainers, coaches en scheidsrechters met elkaar om tijdens de wedstrijd? Is er sprake
van onderling respect. Is er een strijd tussen de sporters, waarbij alles geoorloofd is als de scheidsrechter
het maar niet ziet? Wordt er gemopperd als iemand fouten maakt? Worden beslissingen van de
scheidsrechter door sporters, trainers en coaches geaccepteerd? En geven de trainers en coaches het
goede voorbeeld?
Voor alle groepen in een sportvereniging of een sportbond bestaan verschillende gedragsregels.
Voorbeelden van deze gedragsregels voor onze sporters, supporters en leden zijn:
 Gedraag je altijd en overal sportief
 Spreek elkaar aan op het gedrag
 Geef het goede voorbeeld
 Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij?
 Afspraak is afspraak!
 Houd je eigen aan de spel- én de clubregels
 Accepteer beslissingen die genomen zijn, ook al is dat soms moeilijk
 Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier
 Complimenteer Fair Play
 Geef fouten toe
 Respecteer het werk van de mensen die het sporten voor jouw mogelijk maken

Hans Verhoeven Schilderwerken sponsorde tassen voor Beesd C2
Een mooi tenue (gesponsord door Willem Cornelissen Automotive en KroezeVOF hoort in een mooie tas was
de gedachten van Hans Verhoeven. De leiding van de C2 was het hier geheel mee eens en zodoende
beschikken de spelers van de C2, vanaf heden, over een geschikte tas voor transport van hun voetbalspullen.
Spelers: Nick van Beekhuizen, Xem van Dijk, Jeroen Spronk, Sven de Goei, Joeri Hol, Ruben Cornelissen,
Nick Huijgen, Jorn van de Broek, Koen Vissenberg, Ferdy van de Werken, Jordi van de Water, Rick Nouwen
Robbie van de Haar, Tammo Verhoeven en Denver Molenaar. Hoofdtrainer: Lex van Dijk, Trainers/leiders:
Jelle van Soelen en Ivar Diks Leider Danny Vissenberg

De volgende aankondiging verscheen op de site:

En besluit je na deze drie weken dat het voetbalspelletje helemaal bij jou past, heeft VV Beesd voor alle
leeftijden een passende oplossing! Dus ben je 5 jaar of ouder, aarzel niet en meld je aan.
Maar ook de meiden die de sportieve voetbaluitdaging aan willen gaan, kunnen bij VV Beesd terecht.
De afgelopen jaren maakt het meidenvoetbal een stormachtige ontwikkeling door!
Zo ook bij VV Beesd, waar inmiddels
een ME, MD en MC-elftal actief zijn.
De MC1 van VV Beesd speelt zelfs hoofdklasse.
Dus meld je aan met je vriendinnen en ervaar op
maandag- of woensdagavond vanaf 18.30 uur hoe
leuk voetbal kan zijn!
Contactgegevens:
Aanspreekpunt Jongenselftallen : Ben Frehe
en voor de Meidenelftallen : Rien de Vries

En zondag 8 november was het dan eindelijk zover
SUPER SUNDAY:

Beesd 1 – Rhelico 1

Voorafgaande aan deze belangrijke wedstijd was er veel
werk verricht door de vrijwilligers. De gehele accommodatie
was netjes schoon. De nieuwe tafels in de kantine waren net op tijd klaar.
Er stond voor de allereerste keer een tent voor de ruim 80 Business Club leden van v.v. Beesd

Het veld lag er keurig bij. Kroeze VOF Cultuurtechniek was al
heel vroeg begonnen om het speelveld bladervrij te maken en
Peter Liefhebber had de lijnen nog van een kalklaagje voorzien.

Op het prachtig opgeknapte sportpark stond bij de
ingang een rood/zwart welkom te wapperen….
maar……

Rhelico versloeg Beesd in het hol van de
leeuw met 1-2.
Rhelico week af van de gebruikelijke 4-4-2 opstelling en
kende met 4-3-3 een bliksemstart. Al na drie minuten
werkte Willem Verweij de bal achter Beesd-doelman
Robert Walraven. “Daarna zijn we teruggevallen op 4-4-2
om meer grip op het middenveld te krijgen. De 1-1 van
Beesd hing in de lucht”, analyseerde Rhelico-trainer
Ferry van der Wal, die blij was dat de scheidsrechter
het duel na 25 minuten tijdelijk staakte vanwege
vuurwerk. “Zo kon ik in de kleedkamer de rust bij mijn
manschappen terugbrengen.”
Beesd kwam wel op 1-1, maar een stuk later: pas tegen de
zeventigste minuut uit een kopbal van Rens Bronk.
Koud twee minuten later sloeg Rhelico via het hoofd van Jan Bassa voor de tweede maal toe. “Typisch iets
voor ons om meteen na een gelijkmaker een tegentreffer te krijgen”, baalde Beesd-trainer Gert Heijsteeg.
“Er ligt voor ons een uitdaging om constanter te worden en het niveau vast te houden. Het verval is soms
nog te groot.” Bij Rhelico was keeper Michel Kuipers de gevierde man. Kuipers hield Rhelico met zeker vier
onnavolgbare reddingen op de been. Zijn trainer Van der Wal was in zijn sas met het puike optreden van zijn
keeper, maar relativeerde de euforie: “Michel is het hele seizoen al in vorm, maar aan de andere kant is hij
gewoon één van de elf. Hij doet op doel waarvoor hij staat: ballen tegenhouden.”
Gert Heijsteeg wist niet of zijn aanvallers scherpte
ontbeerden of dat Kuipers in topvorm stak. “De waarheid
ligt denk ik in het midden. Feit is dat het aanvallende gif
vandaag bij Beesd ontbrak.” Heijsteeg was ook niet erg
complimenteus over zijn defensie. De 0-1 van Rhelico viel
nadat een speler een diepe bal oppikte waar twee Beesdse
verdedigers elkaar verdwaasd aankeken. Ook bij de 1-2
had hij meer daadkracht verwacht van Igor Bassa die een
speler van Rhelico alle vrijheid gaf om de bal bij de
achterlijn voor te geven, waarna Jan Bassa scoorde.
Rhelico blijft in het kielzog van de koplopers in
de vierde klasse zondag. Van der Wal ziet geen
reden om de doelstelling voor dit seizoen –
wegblijven bij de degradatiezone – omhoog bij te
stellen. “We lijken hier vooralsnog in te slagen.
Een plek in het linker rijtje zou al mooi zijn.”
Heijsteeg ziet nog steeds potentie, ook al staat
Beesd teleurstellend diep weggezakt. “Ik weet
wat mijn elftal kan, maar het komt er nog niet
uit. Op de inzet van Beesd was vandaag niks aan
te merken, ook het gedachtegoed op de mat was
prima. Maar ik koop er niks voor.”

Ofschoon de 3 punten niet in Beesd
bleven, kijken de organisatoren van de
Businessclub VVBeesd (inmiddels
85 leden) terug op een geslaagde
middag. Zo'n 120 genodigden werden
voorafgaand aan de wedstrijd in speciaal
opgezette tenten ontvangen.
In de rust en na afloop werden ze
onthaald met een drankje en hapje.
De culinaire invulling werd geheel
Gratis verzorgd door het team van
Roland Versteegh van Gasterij
Het Oude Posthuys uit Leerdam
De prijzen voor de verloting die dag werden beschikbaar gesteld door de volgende sponsoren:
Wakkermans Witgoed (wedstrijdbal), IJssalon Lic (pizzabon voor twee personen), Wakkermans Audio en
Video (radio), Aquazoo Leerdam (4 vrijkaartjes)
Voorzitter Max Kroeze schreef:

Beesd C1 werd in het nieuw gestoken door Peek Hoveniers. Op onderstaande foto staande v.l.n.r.: Nick van
den Burg, Nick Boskaljon, Mitchel van Arkel, Bo van Bremen, Ferdy van de Werken, Rick Bertels, Collin van
de Broek, Julian Temminck, Stefan Peek, Wibbeke. Zittend v.l.n.r. onder: Ruben Beets, Daan Pelicaan,
Jordy Heijman, Remon van Steenbruggen, Firass Taghi, Bas van Wees, Noel Wibbeke
Hoofdtrainer: Remon van Steenbruggen

Zondag 15 november verscheen volgende bericht op de site van Dames 1: Samen houden we de club schoon!
P.s. We hebben met 1-2 verloren...

Leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen
Jeroen van Stappershoef schreef voor v.v. Beesd een
Leefbaarheidsinitiatief met daarin o.a. aandacht voor:
- aanpassen kleedruimtes voor bezoekers met een fysieke
beperking
- organiseren van toernooien (Thomashuys, Zorgimkerij)
- organiseren festival met informatiemarkt
- laagdrempelige activiteiten voor ouderen enz.
Patricia Kraan-de Haas deed de presentatie ‘als moeder van een
voetballende zoon’ op 14 oktober op het Gemeentehuis
Op dinsdag 17 november werd de winnaar bekend gemaakt door wethouder Ronald van Meygaarden.
Het leefbaarheidsbudget is een budget van totaal 100.000 euro (5 x 10.000 euro en 10 x 5.000 euro) dat
door de raad beschikbaar is gesteld voor initiatieven uit de samenleving.

In de categorie 10.000 euro waren 14 aanvragen
en dus 5 kanshebbers, met 413 stemmen sleepte
v.v. Beesd 10.000 euro binnen !!
Een ontzettend mooi bedrag, dat we kunnen
gebruiken om onze vereniging nog leefbaarder
te maken voor iedereen uit onze regio!
v.v. Beesd dankt iedereen die gestemd heeft
voor zijn/haar betrokkenheid!

Nieuwsblad Geldermalsen schreef hierover:

BEESD
Om de toekomst van de Gelderse sportverenigingen in kaart te brengen, is de provincie Gelderland
een onderzoek gestart. Als sportvereniging uit een zogeheten kleine kern is Voetbalvereniging Beesd
geselecteerd om als klankbord te dienen. Voorzitter Max Kroeze: ,,Wij hopen door onze deelname aan
dit Gelderse project de leefbaarheid in en vitaliteit van Beesd verder te verbeteren."
Het provinciale initiatief om de toekomst van Gelderse sportverenigingen te onderzoeken startte in
september 2015. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Muzus en ondersteund
door de KNVB en NOC*NSF. De gemeentes Ede en Geldermalsen zijn geselecteerd om deel te
nemen als representatieve gemeenschappen van Gelderse kernen.
Vanuit Ede biedt wielervereniging Ede input voor het onderzoek, vanuit Geldermalsen is dit
Voetbalvereniging Beesd (VV Beesd). De centrale vraag is hoe sportverenigingen meer kunnen
betekenen voor de inwoners. Welke functies kunnen sportverenigingen vervullen, welke diensten
en activiteiten passen hierbij en is hierbij potentie voor nieuwe samenwerkingen?

Max Kroeze, sinds dit seizoen voorzitter bij VV Beesd, is blij dat de club een bijdrage kan leveren aan
het onderzoek. ,,De zorg die wij als sportvereniging hebben en die voortkomt uit de vergrijzing van het
dorp, geldt voor het hele dorp.
Door mee te werken aan dit project hopen we ons steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in Beesd.
Ons ledenaantal is gelukkig gestabiliseerd, maar nu achterover leunen is geen optie.
Dat geldt ook voor de andere Beesdse verenigingen en organisaties.
Een initiatief als 'Beesd voor elkaar', waarin 39 Beesdse organisaties zijn verbonden, juich ik dan ook
van harte toe. Er moet iets gebeuren binnen het dorp, zeker als er niets wordt bijgebouwd, anders
raken we de vitaliteit kwijt."

KRACHTEN BUNDELEN
Voorzitter Max Kroeze hoopt dat het onderzoek leidt tot een stuk bewustwording dat de krachten
gebundeld moeten worden om de leefbaarheid in Beesd te behouden. ,,Wij hopen daaraan bij te
dragen door dit onderzoek, maar ook door zelf te onderzoeken welke multifunctionele mogelijkheden
onze vereniging heeft. Hoe richten we onze accommodatie, velden en diensten zo in dat Beesd daar
optimaal van profiteert?" Een mooi voorbeeld hiervan vond plaats tijdens de onlangs gespeelde derby
Beesd - Rhelico. Vooraf haalden VVB-vrijwilligers een groep bewoners op van zorgcentrum Lingehof
in Beesd en bracht hen naar het voetbalveld om de wedstrijd te zien. Achteraf kregen zij een maaltijd
aangeboden in de gerenoveerde kantine. ,,Zo kan het ook", aldus Max Kroeze. ‘’Dit is echt 'Beesd
voor elkaar"
Voor het onderzoek heeft vv Beesd 30 Beesdenaren benaderd die een week lang hun ervaringen met
sport, hun vereniging en hun dagelijks leven gaan bijhouden. Op die manier wordt achterhaald wat zij
belangrijk vinden in sport en hun dagelijkse activiteiten, zodat sportverenigingen hun faciliteiten en
diensten kunnen doen aansluiten bij de behoeften van de inwoners. De resultaten hiervan en de input
uit Ede verwerkt de provincie - in samenwerking met Muzus - in een totaaloverzicht. Daarnaast
behoren enkele bijeenkomsten met respondenten en externe partijen tot het traject om nieuwe
verbindingen te leggen en concrete ideeën uit te rollen.
Begin 2016 worden de eerste resultaten verwacht.
Het initiatief ‘virtuele dorpsplein’
van Beesd voor Elkaar door
Joan Bredero haalde niet genoeg
stemmen, maar bracht wel heel
sportief de felicitaties over aan
v.v. Beesd via FaceBook:

Op 18 november kwam de aankondiging voor de verloting
bij de senioren, Na de succesvolle sponsorloop van onze
jeugdleden werd nu de inzet van de senioren gevraagd.
Per seniorenelftal werden 10 verlotingsformulieren
uitgedeeld door een afgevaardigde van het team.
Per formulier werd gevraagd 30 hokjes á 1 euro te
verkopen en per formulier was er 1 bon voor een
vleespakket te winnen ter waarde van 15 euro.
De opbrengst kwam ten goede aan de renovatie van het sportpark.

Op vrijdag 27 november was er goed bezochte Pietenbingo voor de jeugd. Tevens was er gelegenheid voor
allerkleinsten om hun schoen te zetten voor Sinterklaas in de kantine.

De hoofdprijs van de Pietenbingo werd gewonnen door de broertjes In de Eng. Zij wonnen de stadiontour
bij hun favoriete club : AFC Ajax

De petanque stelde maar
liefst 100

euro ter

beschikking aan prijzengeld
voor de kinderbingo.

De inkooppiet had iets teveel chocoladeletters
ingekocht en dus kwam het idee om deze de
volgende dag aan te bieden aan bejaardenhuis
‘het Lingehof’ in Beesd.
Omdat alle Pieten deze periode razend druk zijn
bood Francis van den Heuvel aan om ze te helpen.
Keurig op tijd arriveerde zij de volgende dag vóór
het eerste bakkie koffie om de chocolade letters
te overhandigen. Lingehof stelde de leuke geste
zeer op prijs.

Op 19 november bereikte ons het droeve bericht
dat Joost van der Meijden was overleden op de
leeftijd van 73 jaar.
‘Josje’ was jarenlang samen met zijn vrouw Ellie
trouw supporter van v.v. Beesd. Hij bezocht
samen met Henk en Sjaan Meegdes alle uit en
thuiswedstrijden van Beesd 1.
We wensen Ellie sterke met dit verlies.

De Gelderlander – 1 december 2015

BEESD - Voor Voetbalvereniging Beesd houden 30 Beesdenaren een week lang hun ervaringen bij op het
gebied van sport, hun vereniging en het dagelijks leven. Op die manier wordt achterhaald wat zij belangrijk
vinden, zodat sportverenigingen hun faciliteiten en diensten goed kunnen aansluiten bij de behoeften van
inwoners. De vragenlijst is onderdeel van een initiatief van de provincie Gelderland om de toekomst van
Gelderse sportverenigingen in kaart te brengen. "Door mee te werken aan dit project hopen we ons steentje bij te
dragen aan de leefbaarheid in Beesd", aldus clubvoorzitter Max Kroeze. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen
met onderzoeksbureau Muzus en ondersteund door de KNVB en sportkoepel NOC*NSF. De gemeentes Ede en
Geldermalsen zijn geselecteerd om deel te nemen als representatieve gemeenschappen van Gelderse kernen.
Vanuit Ede biedt de wielervereniging input voor het onderzoek, vanuit Geldermalsen is dit Voetbalvereniging
Beesd. Begin 2016 worden de eerste resultaten verwacht

En de jeugd verwelkomde weer twee sponsoren. Het Badkamer Huys, Fictief b.v. en ’t Voorhuys sponsorde
nieuwe tenues aan Beesd F1

En Makelaardij Mutters zorgde voor trainingspakken en HSB Haaften voor “ballen” voor Beesd C3.
Namens de leiding en spelers van heel hartelijk dank.

Op maandag 30 november stond de aankondiging voor de Oudejaarsinstuif op de site:

Op 2 december verscheen er een update over het

Robert Mars toernooi
Een voetbaltoernooi met 48 E-pupillen teams en een markt met
ca. 30 kramen. Op deze markt vindt u snuisterijen, bloemen,
verlotingen, spelletjes voor jong en oud (altijd prijs) etc.
DE GEHELE OPBRENGST KOMT TEN GOEDE AAN KIKA!

x

Zwarte Pietjes verrassen de jeugd op Sportpark Molenzicht!
Op 2 december brachten twee zwarte pieten een bezoek aan Molenzicht en deelden zij pepernoten uit aan
aan de jeugd tijdens de training. Sint had zijn twee mooiste Pietjes gestuurd en ondanks dat ze natuurlijk
erg druk waren namen ze toch even de tijd om voor de nieuwe wand in de kantine te poseren.

De eerste helft van het WKC-seizoen zit er alweer op en we kunnen de voorlopige balans opmaken. De
nummer 3 van vorig jaar staat al enkele weken trots aan kop en is de absolute favoriet voor de eindtitel in
juli 2016. De kampioenen van de laatste jaren laten het voorlopig nog afweten. Zeer verrassend is de hoge
notering (8e plaats) van Andre Post. Vanaf 1 maart start de 2e helft van het seizoen.
1. André v.d. Burg
129
4. Richard Frehe
104
2. Pieter vd Wijck
111
5. Christoph Mongeole
100
3. Martien vd Broek
105

Zaterdag 5 december vierde Beesd F3 het kampioenschap met alles erop en eraan. Een prachtige beker,
een polonaise, de traditionele rondrit door het dorp met de platte kar (huifkar…), zwarte pietjes en samen
met de tegenstander frietjes eten. Gefeliciteerd !!

Zondag 6 december verloor Beesd 1 uit bij Buren met 2-1. Een triest dieptepunt dit seizoen en door dit
resultaat werd Beesd samen met Buren hekkensluiter in de 4 de klasse.

BUREN – “Er is vandaag een grens bereikt. Deze nederlaag zal consequenties hebben”, zei Beesd-trainer
Gert Heysteeg na de teleurstellende 2-1 nederlaag tegen Buren. Welke consequenties dat zijn, wilde
Heysteeg niet zeggen. “Dat gaan we uiteraard eerst intern bespreken.”
Door de winst van Buren zag Beesd de hekkensluiter op gelijke hoogte komen.
“Het is duidelijk dat wij niet naar de 5e klasse willen. Maar onze ondergrens
blijkt steeds weer wat te zakken. Dan kom je uit bij een ongrijpbaar aspect
als de absolute wil om te winnen. Daarom heeft Buren gewonnen.”
Na een 1-0 ruststand deed Beesd het in de tweede helft wat beter, maar
kwam Buren wel op 2-0. De 2-1 van Lucas de Bruin kwam te laat.

Huilen met de pet op…

Op 7 december verscheen de uitnodiging voor de Vrijwilligersavond / Eindejaarsafsluiting op de site.
Tijdens deze eindejaarafsluiting werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet en steun voor de club van
het afgelopen jaar. Op deze avond kon men onder het genot van een hapje en een drankje (o.a. glühwein), bij
de warmte van een vuurkorf, het afgelopen jaar met elkaar de revue laten passeren. Tevens zou de uitslag
van de ‘grote verloting’ voor senioren bekend gemaakt worden. Het programma zag er als volgt uit:
- 17.00 uur ontvangst, 19.00 uur openingswoord / dankwoord door voorzitter Max Kroeze, 22.00 uur einde
Ook de partners van de vrijwilligers en leden waren welkom. Alle vrijwilligers kregen een persoonlijke
uitnodiging. Waren we iemand vergeten dan werd gevraagd dit kenbaar te maken door het sturen van naam
en geboortedatum aan leden@vvbeesd.nl. De administratie kon dan worden aangepast en de vrijwilliger
kreeg alsnog een uitnodiging.
Het Bestuur v.v. Beesd

En een foto van Beesd Dames 2 mag natuurlijk niet ontbreken in het jaarverslag met trainer Robert van
Gameren en leiders Arie den Hartog en Carla van Drenth.

Woensdag 16 december speelde Stefan Peek samen met zijn teamgenoten van Beesd C1 een wedstrijd in
Eindhoven tegen een KNVB selectie van meisjes onder 15 jaar. Beesd C1 won de sportieve wedstrijd met 1-0

Vrijdag 18 december dronken ‘de Vrienden’ ofwel Beesd 4 een kerstborrel in de Notenboom. Het werd een
heel gezellige avond. Beesd 4 wenste hierbij alle leden prettige Kerstdagen !!

De dag voor de oudjaarinstuif c.q. vrijwilligersavond van zaterdag 19 december werd de wand achter de bar
in de kantine vernieuwd. Materiaal en mankracht werd gesponsord door Gerard Thijs (eigenaar van o.a.
’t Voorhuys (Lunchroom / Cafetaria / Grand Café) en Fictief (Interieur/Meubel en Display). Tijdens de
vrijwilligersavond werd Gerard bedankt door voorzitter Max Kroeze voor zijn sponsorbijdrage.
Hieronder het tot stand komen van en schitterende eindresultaat:

Het was gezellig druk op de Oudjaarsinstuif zaterdag 19 december. Voorzitter Max Kroeze dankte alle
vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar!

Op Facebook verscheen een foto van Beesd A1 met Arjan van den Bosch, René de Ruiter, Lucas
de Bruin, Jeffrey Verwolf, Rodney van Weenen, Max Brouwer, Thomas Brouwer, Mike van Wees,
Joris Peeks, Jordi Kriesels, Joery Pippel, Jordi van Zoelen, Bas van Zanten, Kevin Bronk en
Marc de Keijzer. Leiders: Bertus Bronk en Henri Kriesels. Trainers: Rick Spronk en Patrick
Verwolf

Vader Robert Hendriks gaf aan dat zijn zoon Wouter een top dag had gehad als pupil van de week bij de
wedstrijd Beesd 1 - Jan van Arckel 1 op zondag 20 december. En Wouter bracht geluk want er werd in
deze zeer belangrijke wedstijd een mooie 4-1 overwinning behaald.

Eind goed, al goed,
Beesd kan eindelijke weer eens juichen
Bron: RegioVoetbal: Beesd kan ondanks een slechte eerste seizoenshelft met een goed gevoel de winterstop
in. Jan van Arckel werd in de laatste wedstrijd voor de winter met 4-1 opzij gezet.

“En dat maakt het verschil tussen hoop en vrees”, stelde trainer Gert Heysteeg tevreden vast. “Op deze
overwinning kunnen we nu vijf weken teren en dat voelt een stuk beter dan wanneer we hadden verloren.”
Dankzij de driepunter deed Beesd de rode lantaarn over aan Buren en passeerde het en passant ook nog
OSC’45 op de ranglijst. De eerste veilige, tiende, plaats is nog in handen van Jan van Arckel. De ploeg uit
Ammerzoden staat op drie punten, maar heeft ook
een wedstrijd meer gespeeld dan Beesd. “Voor de
groep is het goed dat we gewonnen hebben.
We gaan in ieder geval niet als nummer laatst de
winterstop in”, constateerde Gert Heysteeg.

Volwassen

Twee weken geleden zei Gert Heysteeg dat de
zwakke prestatie bij Buren consequenties ging
hebben. “Ik heb eerst met de technische commissie
gesproken en daarna hebben we als groep bij elkaar
gezeten. Daar hoefde ik zelf eigenlijk weinig te
zeggen. De groep pakte dat heel volwassen zelf op.”
Gert Heysteeg voerde in de basisopstelling een paar
wijzigingen door. Jeffrey de Keijser, afgelopen
zomer overgekomen van WNC en tot nu toe acterend
in het tweede elftal, stond rechtsback. “Geen fluwelen voetballen, maar hij klapt er vol op. Dat is wat we nu
nodig hebben.” Middenvelder Jasper Gremie kreeg een meer controlerende taak op het middenveld. “Met de
punt naar achteren”, verduidelijkte Heysteeg. “We moeten eerst maar eens meer zien tegen te houden.”

Maandag 20 december verscheen de volgende
uitnodiging namens het bestuur op de site:
Huldigen jubilarissen
Het bestuur van v.v. Beesd is voornemens om
tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari
2016 de leden die vijftig jaar of meer lid zijn te
huldigen. Zoals bij velen van u reeds bekend is
jaren geleden helaas een groot deel van de
ledenadministratie verloren gegaan.
Uit de ledenadministratie zijn onderstaande leden bij ons bekend:
Naam
Lid sinds:
Aantal Naam
Lid sinds
Jaren
H.T. van Breemen (Henk)
01-06-1959
56
E.S. Kroezen (Eef)
24-03-1961
G. A. Dokman (Goof)
01-07-1965
50
A. Piek (Arno)
01-06-1959
G.J. van de Heuvel (Geert)
01-06-1959
56
P. Swamborn (Pierre)
28-10-1964
S. van de Heuvel (Sjaak)
01-06-1959
56
G. Wakkermans (George) 01-06-1959
Q. Kroeze (Qrien)
01-06-1959
56
B. van de Water (Bartho) 18-05-1964
S. Kroezen sr. (Stef)
01-06-1959
56
R. Zuurmond (Rinus)
01-10-1965

Aantal
Jaren
54
56
51
56
51
50

Dan vragen we ook nog uw hulp. Want de belangrijkste vraag vanuit het bestuurs is: Wie ontbreken er op
bovenstaande lijst? Wanneer u iemand weet of suggesties heeft dan vragen wij u dit door te geven aan een
van de bestuursleden of dit per email kenbaar te maken op leden@vvbeesd.nl.
Het Bestuur v.v. Beesd

‘Oudjes’

Op Facebook stonden foto’s uit het boekje 'Voetbalvereniging Beesd 1959-1999' - door Dani Valen
1962 - VV Beesd promoveert naar 2e klasse Noord Brabant.
Staand v.l.n.r. Nelis de Wildt, Cor Gietman, Cor van de Burg, Bertus van Weenen, Willy Kroeze, Wim
Kielestein, Theo van Breemen, Marius Kroeze, Henk Gordijn (trainer). Zittend v.l.n.r.. Jaan Zwartkruis,
Gerard van de Heuvel, Joop van Eerden (keeper), Adrie Peeters, Henk van Breemen.

1965 - A-elftal VV Beesd jeugdkampioen!
Staand v.l.n.r. Frits van de Water, Willy Kroeze, Henny Gordijn, Henk Dekker, Arie Bothof, Frans van 't
Sand, Hendri van Gameren, Geert van de Biesebos. Zittend v.l.n.r. Jan van Gameren, Dirk van de Water,
Marius Spronk, Arnold Piek, Pé Schaap, Jan Kroezen.

v.v.Beesd wenst u fijne feestdagen!
Voetbal Vereniging Beesd wenst al haar leden, vrijwilligers en sponsoren prettige feestdagen en een
sportief 2016! Namens de Commissie Communicatie;
Jelle, Goof, Thomas en Rutger

En hiermee sluiten we het eerste deel van het jaarverslag af
Namens v.v. Beesd
Goof Dokman
secretaris

