Jaarverslag

1 jan. t/m 30 juni 2016

v.v. Beesd

Januari 2016:
Sponsoren bedankt
Tijdens de feestdagen stonden de namen van de
sponsoren prominent op de startpagina van de site.
Samen hadden zij met de hulp van vele vrijwilligers
meegewerkt aan een geweldige facelift van de
accommodatie.
In totaal waren er 2107 uren o.l.v. Marius Hol en
Ruud de Lang geklust hetgeen leidde tot een
zichtbaar schitterend resultaat.
Chapeau…

De laatste weken van het jaar, vaak aanleiding om terug te kijken. Er is ontzettend veel gebeurd binnen de
vereniging, maar… we zien niet om, we kijken vooruit. Wat gebeurde er in de vereniging tussen 1 juli en eind
december 2015? Dit valt te lezen in het jaarverslag met daarin o.a. een zeer geslaagde Openingsdag op
8 juli, aandacht voor de vele vrijwilligers die hielpen met
het opknappen van de accommodatie, wie won de prijs in
'ga op de foto met je vvBeesd sjaal’, de overgang naar
betalen met consumptiemunten, wie waren er pupil van
de week, een geslaagde sponsorloop op 2 oktober door
de jeugd, de aanvraag voor kunstgras aan de gemeente,
Super Sunday Beesd - Rhelico, de ALV op 2 november,
Kinderbingo’s, een BusinessClub met 80 leden, vvBeesd
werd winnaar en verdiende 10.000 euro in het Leefbaarheidsinitiatief gemeente Geldermalsen, de
Pietenbingo, vrijwilligersavond, Beesd F3 kampioen, Beesd 1 wint laatste wedstrijd voor de winterstop, en
nog veel meer.
Goof Dokman, secretaris
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Zondag 20 december was Wouter Hendriks pupil
van de week. En dit is wat hij daarover schreef:
Om 13.15 mocht ik me melden om mee te gaan naar de
bespreking, de trainer haalde me op. Bij de bespreking
van de opstelling heb ik gehoord waar iedereen staat
en wat hun taken zijn en wat ze nog beter kunnen doen.
Daarna mocht ik ook de keeper inschieten en dat was
best leuk. Ik heb geleerd hoe ik de keeper met een
penalty in de war kan brengen.
Ik mocht ook mee het veld op en de aftrap nemen en
mocht van de scheidsrechter de tos munt houden.
(het was kop en Beesd mocht aftrappen)
Bij de aftrap ging ik iedereen voorbij en schoot tegen
de keeper aan en het schot was hard en toen kaatste hij tegen de paal en lag hij stil voor het goal en ik gaf
hem toen een tikje en hij ging in het goal!! Verder heb ik tot de rust in de dug-out gezeten. Van Lars heb ik
drinken en chips gehad. In de rust was ik aan het overspelen met Timo [een van de wissels] en in de tweede
helft moest ik ook blijven zitten. O ja ik was vergeten te zeggen welke wedstrijd er toen was, Jan van
Arkel-Beesd we hebben gewonnen met 4-1. Na de wedstrijd hebben we op het veld wat gedronken (ik heb
geen bier op) en later in de kantine gekletst met alle spelers. Dit waren mijn belevenissen van de wedstrijd.

Naam: Wouter Hendriks,
Leeftijd: 10
Elftal: E1
Positie: Verdediger {laatste man}
Favoriete club: Ajax
Beste Speler van VV Beesd: Kevin Spronk
Beste speler van Nederland: Arjen Robben

Op dinsdag 22 december, maandag 28
december, dinsdag 29 december en woensdag
30 december vond het Groot Geldermalsen
Zaalvoetbal Toernooi (GGZT) weer plaats in
Sporthal de Randhorst in Geldermalsen. De
deelnemende verenigingen GVV, MVV'58, V.V.
Beesd, Rhelico en Tricht hebben er met elkaar
een leuke en sportieve week van gemaakt.
Maar liefst 117 deelnemende teams, die in 23 verschillende poules
hebben gestreden om de beker.
In ruim 50 uur zaalvoetbal zijn er bijna 1.000 kinderen in actie gekomen.
Dit jaar stak V.V. Tricht er sportief boven uit met 11 overwinningen in
23 poules. Hiermee heeft V.V. Tricht overall, over alle poules, het beste
resultaat behaald en hebben daarmee de GGZT wisselbeker Cup gewonnen.
MVV'58 en V.V. Beesd hebben ieder 4 poules gewonnen, GVV 3 poules en
Rhelico 1 poule. "Het was wederom een succesvol jaar, met veel strijd en
sportiviteit. Het blijft fantastisch om zo veel kinderen in diverse leeftijden
te zien voetballen. Het blijft elk jaar spannend of alles verloopt zoals je van
te voren bedenkt. Ook zijn wij alle sponsoren dankbaar voor hun steun, in het
bijzonder LACO, LNCW Verhuur, Cable Flow en Sperwer Stomerij", aldus
Mark de Deugd namens de organisatie. Naast de bekers voor de winnende
teams gingen alle kinderen met een vaantje van het toernooi naar huis.
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Winnaars voorgaande
edities

Op 30 december bakten vrijwilligers van het Robert Marstoernooi voor KIKA op de Alexandersingel
in Beesd heerlijke appelbeignets. Met trots en heel veel dank aan iedereen die heeft geholpen om alles
mogelijk te maken werd een prachtige bedrag opgehaald van maar liefst

€ 1.182,70
De "bakmeestersjas" werd overgedragen
van vader Peter aan zoon Rob van den Broek !!
Duizend maal dank aan Riet en Peter van den
Broek voor de gezelligheid, het niet aflatende
enthousiasme en de vele hulp! Chapeau!
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Rob van den Broek overhandigd de cheque aan Waldrik Mars
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Bron: Nieuwsblad Geldermalsen.
BEESD Na een jaar rust te hebben genomen is Gert Heysteeg
in augustus weer met veel energie begonnen aan een nieuwe
uitdaging bij vv Beesd, de club uit zijn woonplaats.
Met goede moed begon vv Beesd aan de competitie, met de
doelstelling in de winterstop de 6e of 7e plaats te behalen
maar in ieder geval in het linkerrijtje staan.
Dat is echter niet gerealiseerd.
Beesd staat op een teleurstellende 12e plaats met 9 punten
in plaats van in de middenmoot. Dit resultaat is niet te wijten
aan blessures of schorsingen: er was maar één schorsing na
vier gele kaarten en één langdurige blessure.
In de tweede helft van de competitie kan Beesd echter
weer met een volledige selectie aan de slag.
De matige positie op de ranglijst kwam volgens Heysteeg niet doordat er slecht werd gespeeld, eerder door
de vorm van het elftal, veel kansen missen en schoten die op de paal eindigden of ,,net die goal tegen
krijgen terwijl je nog enkele minuten te spelen hebt". Dit laatste gebeurde tegen de koploper, waar het 15
minuten voor tijd nog 1-1 stond en een tegengoal een einde maakte aan de Beesdse illusies op een punt.
De uitwedstrijd bij Theole was voor Heysteeg een bijzondere. Hij was terug op het veld waar hij 4 jaar
lang de hoofdmacht heeft getraind. Deze wedstrijd was tevens de enige waar vv Beesd alle hoeken van het
veld heeft gezien, zoals Heysteeg het vertelt. ,,Bij alle andere wedstrijden waren we toch redelijk gewaagd
aan de tegenstanders; dit word ook weergegeven in het doelsaldo 23 voor 28 tegen."
De laatste training is gebruikt om te evalueren en met elkaar te bespreken wat er nodig is om volgend jaar
de doelstelling te halen. ,,Enkele punten waren: spreek elkaar aan op de afspraken en voetbal door, alle 90
minuten, en laat de koppies niet hangen als het even niet lukt."
Verleden jaar heeft vv Beesd de 3e periode gewonnen en het elftal heeft hier zijn zinnen weer op gezet.
Een mooie wedstrijd om te starten en dit in gang te zetten is de thuiswedstijd tegen BZS
De komende weken zullen dan ook in het teken staan van het winnen van deze wedstrijd, want bij winst
wordt er een stap in de goede richting gezet in de 2e helft van het seizoen. Men wil in ieder geval niet
degraderen naar de 5e klasse en gaat daartoe alles in het werk stellen.
De laatste wedstrijd thuis tegen Jan van Arckel heeft het elftal goed gedaan. Met een 4-1-overwinning
werd de rode lantaarn overgegeven aan Buren.
“De sfeer tussen spelers en trainer
is perfect, mede door het gegeven
dat er veel spelers uit Beesd komen
elkaar en de trainer goed kennen,
een hechte ploeg die voor elkaar
klaar staat en in de aankomende
wedstrijden alles op alles zullen
zetten om de 3e periode binnen
te slepen."
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Gert Heysteeg plaatste een foto van de winnaars van het ‘ ’After x-mas zaalvoetballen’’. Deze 5
spelers mogen zich na de grote finale de winnaars noemen: Wessel Bronk, Jeffrey de Keyzer, Ricardo den
Hartog, Jordy van de Water en Nick Spronk.

DAMES GEZOCHT!
Deze oproep stond op de site: Dames 1 en 2 van V.V. Beesd zijn hard op zoek naar dames die het
leuk zouden vinden om zich bij een van onze teams aan te sluiten!
Lijkt het jou wat?
Dan ben je van harte
welkom om een keer
mee te trainen, stuur
ons gerust een bericht
als je vragen hebt!
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Zondag 10 januari was de Nieuwjaarsreceptie
Voorafgaande hieraan stond de aankondiging op de site:
Het bestuur van v.v. Beesd is voornemens om tijdens de
Nieuwjaarsreceptie de leden die 50 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
H.T. van Breemen (Henk)
G. A. Dokman (Goof)
G.J. van de Heuvel (Gerard)
S. van de Heuvel (Sjaak)
Q. Kroeze (Qrien)
S. Kroezen sr. (Stef)

Lid sinds: Jr
01-06-1959 56
01-07-1965 50
01-06-1959 56
01-06-1959 56
01-06-1959 56
01-06-1959 56

Naam
E.S. Kroezen (Eef)
A. Piek (Arno)
P. Swamborn (Pierre)
G. Wakkermans (George)
B. van de Water (Bartho)
R. Zuurmond (Rinus)

Lid sinds
24-03-1961
01-06-1959
28-10-1964
01-06-1959
18-05-1964
01-10-1965

Jr
54
56
51
56
51
50

Tevens werd de hulp van de leden gevraagd. Want de belangrijkste vraag vanuit het bestuurs was:
Wie ontbreken er op bovenstaande lijst? Men werd gevraagd dit te melden bij een van de bestuursleden of
dit per email kenbaar te maken. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werden de vertrokken bestuursleden
Maarten van der Hulst (voorzitter), Henk van Bremen (penningmeester) en Thijs Osinga (petanque) bedankt
voor hun vele jaren inzet voor de vereniging.
Het programma zag er als volgt uit:
Tijd
11.00 - 11.30
11.30 - 11.50
12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
18.00 uur

Omschrijving
Inschrijven voor de onderlinge wedstrijden
Indelen elftallen
Aanvang wedstrijden
Aanvang receptie
Huldiging jubilarissen door Max Kroeze
Einde receptie

7

Jubilarissen v.v. Beesd 50 jaar of meer lid

Zondag 10 januari heeft Voetbal Vereniging Beesd tijdens de nieuwjaarsreceptie 12 leden gehuldigd die
50 jaar of langer lid zijn. De jubilarissen werden met een verenigingsspeld en bos bloemen uitgebreid in het
zonnetje gezet. Staande van links naar rechts: Goof Dokman, Stef Kroezen, George Wakkermans, Arno
Piek, Sjaak van de Heuvel. Zittend van links naar rechts: Gerard van de Heuvel, Henk van Bremen, Bartho
van de Water. Rinus Zuurmond is ook gehuldigd maar was helaas niet meer aanwezig voor de foto. Qrien
Kroeze, Eef Kroezen en Pierre Swamborn waren helaas verhinderd, maar wel vernoemd.
Nieuwjaarsreceptie
Voorafgaande aan de receptie waren er onderlinge wedstrijden
en daarna kon men onder het genot van heerlijke erwtensoep
elkaar het beste wensen voor het komend jaar. Om 15.00 uur
nam voorzitter Max Kroeze het woord. Hij nam de aanwezigen
mee terug in de tijd en liet een aantal belangrijke gebeurtenissen
uit afgelopen half jaar de revue passeren. De visie voor dit jaar
werd toegelicht, het streven naar een kunstgrasveld, ontwikkeling
plannen nieuwe accommodatie, uitbouwen open club structuur,
verhogen kwaliteit bij de jeugdelftallen met nieuw jeugdplan en
natuurlijk sportieve revanche. Hij refereerde ook naar het
uitgebreide jaarverslag op de site en gaf aan bijzonder trost te
zijn op de vele vrijwilligers en eindigde zijn toespraak met de
wens dat het ook in sportief opzicht de goede kant op zou gaan
met het eerste elftal.
Hierna werd een oude traditie in ere hersteld nl. het huldigen van
jubilarissen. De eerste groep die dit keer in het zonnetje werd
gezet waren de leden die 50 jaar of meer lid waren van de club.
Zij kregen naast een mooi boeket bloemen de vvBeesd speld
uitgereikt. Hierna werden de oud bestuursleden Maarten van der
Hulst (voorzitter), Henk van Bremen (penningmeester), Thijs
Osinga (petanque) en oud hoofdtrainer Wim Bender bedankt voor
hun grote inzet voor de vereniging. Chantal Hol maakte de foto’s.
Namens het Bestuur,
Goof Dokman
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Arno Piek – 01-06-1959 – 56 jaar lid

Bartho van de Water - 18-05-1964 – 51 jaar lid

George Wakkermans - 01-06-1959 – 56 jaar lid
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Gerard van de Heuvel - 01-06-1959 – 56 jaar lid

Goof Dokman - 01-07-1965 – 50 jaar lid

Rinus Zuurmond - 01-10-1965 - 50 jaar lid
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Henk van Bremen – 01-06-1959 - 56 jaar lid

Sjaak van de Heuvel – 01-06-1959 - 56 jaar lid
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Stef Kroezen – 01-06-1959 - 56 jaar lid

Onderstaande leden werden bedankt
voor hun inzet voor de vereniging in de
afgelopen jaren!
Van links naar rechts:
Thijs Osinga (bestuurslid petanque),
Henk van Bremen (penningmeester),
Maarten van de Hulst (voorzitter),
Wim Bender (voormalig hoofdtrainer)
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Henk van Bremen

Maarten van der Hulst

Thijs Osinga

Wim Bender
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Mocht v.v.Beesd over 2015 reeds € 600,- ontvangen, in 2016 kan dit aanzienlijk meer zijn….
Met de overeenkomst die TAMOIL (eigenaar Dick Dokman) met v.v.Beesd heeft gesloten vloeit van iedere
getankte liter, op vertoon van een deelnemerspas, één cent naar v.v.Beesd.
De deelnemerspas wordt kosteloos verstrekt aan de pomp van Tamoil, gevestigd aan de Parkweg.
Namens het bestuur danken wij Dick voor de voortzetting van de samenwerking.
Dus leden en vrienden van v.v.Beesd.... op naar TAMOIL.
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En de kantine werd voorzien van nieuwe stoelen in de kleuren rood of zwart

En ze zaten heerlijk……
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Trainer Gert Heysteeg plaatste via Twitter: Met dank aan Fysiotherapie Beesd wordt de selectie fit
gehouden tijdens deze perioden van regen/vorst.
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Het weekend van 23/24 januari ging Dames 1 een weekendje weg naar Biddinghuizen/Harderwijk. Volgens
de dames werd het trainingsschema uitstekend gevolgd… tot in de late uurtjes…

Dinsdag 26 januari verscheen namens de Jeugd de volgende oproep op de site:
- Scheidsrechters coördinator(en) Jeugd
Deze functie houdt in het coördineren en regelen van scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden die op
Sportpark Molenzicht worden gehouden voor de F t/m A jeugd. Dit kunnen meerdere personen zijn.

Wat te doen? Het ontvangen van scheidsrechters en
leiders van de verenigingen die onze gast zijn, het
regelen van thee of limonade voor de teams en de
scheidsrechters tijdens de rust. Wanneer?
Tijdens de wedstrijddagen op Sportpark Molenzicht
Wie? Allen die onze vereniging een warm hart toe dragen?
Contact:
Frans de Weijer
06-20324987
Peter van Zantvoort 06-22948636
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Tijdens de eerste kinderbingo in 2016 op vrijdag 29 januari werd de hoofdprijs (een zitzak gesponsord
door JH Meubels van Herrie Kielestein) gewonnen door Lars Verschoor.
Lars en zijn vader Ron zijn trouwe bezoekers van de kinderbingo. Lars gefeliciteerd !!

Elke laatste zaterdag van de maand
is er een schoonmaak en klusjesochtend!!
Zaterdag 30 januari stond dit weer op het
programma bij v.v.Beesd! Vrijwilligers werd
gevraagd eigen schoonmaakmaterialen mee
te nemen en voor de schoonmaakmiddelen
werd gezorgd! De koffie stond om 9 uur klaar.
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Zondag 31 januari hervatte Beesd 1 de competitie met de uitwedstrijd tegen Teisterbanders uit KerkAvezaath. Tegen de nummer 2 op de ranglijst werd een meer dan verdienstelijk gelijkspel behaald 3-3.

Beesd leverde in de vierde klasse F Zuid 1 een uitstekende prestatie. De ploeg maakte in Kerk-Avezaath bij
Teisterbanders een 3-0 achterstand goed tot 3-3. In de slotfase vergat Beesd zelfs te stunten door de
winnende niet te maken. Beesd begon goed aan de uitwedstrijd, maar moest na een kwartier wel een
tegentreffer incasseren. Luc van Elst schoot een vrije trap raak: 1-0. Beesd was even ontregeld en kwam
door doelpunten van Demian van Straten en opnieuw Van Elst op een 3-0 achterstand.
Beesd ging op jacht naar een beter resultaat en Hans Kroeze maakte er 3-1 van. Na rust bracht de
ingevallen Lucas de Bruin de spanning weer helemaal terug: 3-2. Lange tijd zag het er naar uit dat
Teisterbanders deze voorsprong vast zou houden. Toen veranderde Dennis Jansen een bal van richting en
verdween de bal in eigen doel: 3-3. In de laatste seconden kreeg Beesd nog een goede kans, maar Jarno van
de Water werd onderuit geschopt. De scheidsrechter gaf de speler van Teisterbanders geel, waar rood op
zijn plaats zou zijn geweest.

Februari 2016:
In het weekend van 6 en 7 februari speelden
heel veel leden van v.v. Beesd een uitwedstrijd
tegen Oeteldonk.
De handjes gingen de lucht in en de puntjes
mee naar huis…..
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Op 4 februari stond
onze eigen
Jasper van Bremen
in de Spotlights!
Jelle van Soelen
plaatste een filmpje
op Scorito.com
Op deze site kunnen
hilarisch filmpje van
een mooie goal,
een blooper,
een struikelpartij
of wat dan ook
worden geplaatst..
Wat Jasper precies van plan was is voor ons nog steeds niet duidelijk…. Maar de uitkomst is geniaal.
Hij schiet bij een onderlinge partij in ‘t Klokhuys een bal via het plafond door de basket.. Geniaal…

Wethouder zegt eigen bijdrage reëel te vinden
GELDERMALSEN Wat hebben vv Beesd, GVV, MVV'58 en Rhelico gemeen? Het zijn de enige voetbalclubs
in de gemeente Geldermalsen die nog niet over een kunstgrasveld beschikken. Daar komt verandering in.
Het gemeentebestuur is bereid om 1,8 miljoen euro uit te geven aan de aanleg van vier kunstgrasvelden. Eén
bij elke bovengenoemde vereniging. Ze zullen wel zelf circa 120.000 euro bij moeten dragen en het veld
beschikbaar moeten stellen voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. De gemeenteraad sprak hier
dinsdagavond over in de commissie Samenleving en neemt een besluit op 1 maart.
Ook zullen de clubs nog even geduld moeten hebben. Ondanks de voortvarendheid die het college betracht
('een charmeoffensief na wat er in december is gebeurd?', vroeg Jos Rietbergen van Leefbaar
Geldermalsen) zit komend seizoen er niet in. Wethouder Niko Wiendels was daar helder in. ,,Je hebt te
maken met een Europese aanbesteding. Dat kost tijd. Je komt al snel in het najaar uit en dat is gezien de
weersomstandigheden niet het juiste moment om kunstgras aan te leggen."
,,Een gespreide aanleg? Een aanbesteding in plukjes kan niet en we hechten eraan deze investering in één
keer te doen zodat we een kwantumkorting kunnen bedingen." Rita Boer Rookhuiszen van D66 had hem deze
vraag gesteld. Ze haakte in op het verhaal dat een vertegenwoordigster van Rhelico naar voren had
gebracht. De voetbalvereniging uit Rumpt, waar ook de inwoners van zes nabijgelegen dorpen tegen een
balletje trappen, staat in de startblokken. De club in z'n algemeenheid is eraan toe (er worden regelmatig
trainingen en wedstrijden afgelast terwijl kunstgras vrijwel altijd bespeelbaar is) en in het bijzonder, zo
werd door de inspreekster uitgelicht, de twee G-teams. Zij staan, om in voetbaltermen te spreken, zes
maanden buitenspel omdat ze fysiek kwetsbaarder zijn. ,,Kunstgras is dé oplossing. We zouden er graag
komend seizoen al gebruik van maken." Om eraan toe te voegen dat de financiën op orde zijn.
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'VERANTWOORD' ,,Voor andere clubs zou die eigen bijdrage van ruim een ton (25 procent van wat de
gemeente per veld betaalt) wat lastiger kunnen zijn", zo had Frank Broedelet van de VVD geconstateerd.
,,Ik hoor van één club (MVV'58, red.) dat ze ervoor willen gaan, maar dat het best spannend wordt of ze
het benodigde geld op tafel kunnen leggen. Beesd gaf aan dat ze zelf aan de slag willen gaan. Kan dat, en
wat als een vereniging in de toekomst niet langer haar eigen broek kan ophouden?"
,,Het is een verantwoorde gemeentelijke investering", reageerde de wethouder. ,,De voetbalclubs hebben
weliswaar te maken met krimp, maar zijn financieel gezond. Ik ken bovendien geen amateurverenigingen die
over de kop zijn gegaan." Zelfwerkzaamheid is volgens hem niet mogelijk. ,,In dit geval niet. Je koopt een
product, daar kun je zelf weinig aan doen."
'AFSPRAKEN' Marco Hol (Dorpsbelangen) vroeg de wethouder of 25 procent reëel is en in hoeveel
termijnen de betaling plaatsvindt. ,,We ontvangen het in één keer", antwoordde Wiendels, die signalen zei
te hebben gekregen dat alle vier voor kunstgras in aanmerking komende verenigingen het bedrag kunnen
ophoesten. ,,Maar beseffen ze ook dat het geen eenmalige bijdrage is?", merkte Johan van den Brink (SGP)
kritisch op. ,,Bij renovatie worden ze weer aangesproken op die 25 procent. Als ik de wethouder hoor
zeggen dat zo'n veld minimaal twaalf jaar meegaat, zal de vereniging dus jaarlijks 10.000 euro moeten
reserveren. Daar moeten contractuele afspraken over worden gemaakt."

BEESD – Zondag vierdeklasser Beesd is met hoofdtrainer
Gert Heysteeg contractverlenging overeengekomen.
De 38-jarige inwoner van Beesd tekent voor één jaar bij.
Beesd staat momenteel teleurstellend twaalfde in 4F. "Maar zowel de spelersgroep als het bestuur heeft
unaniem aangegeven veel vertrouwen te hebben in mijn aanpak en in een langere samenwerking", aldus
Heysteeg. "Voor mij voldoende reden om, ondanks de tegenvallende positie op de ranglijst, met veel plezier
en vertrouwen bij te tekenen." Ook Dick Hol, trainer van het tweede elftal, blijft een jaar langer aan vv
Beesd verbonden. "Met Gert en Dick hebben we trainers die perfect passen bij onze vereniging. We
vertrouwen erop dat zij ons ook sportief kunnen door ontwikkelen naar het niveau waarop we als vereniging
willen uitkomen", zegt Max Kroeze, voorzitter van Beesd
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Lars Donga schreef op 9 februari het
volgende: Op vrijdag 5 december heb ik
samen met Goof Dokman (secretaris)
en Frans de Weijer (Jeugdvoorzitter)
de wedstrijd RKC Waalwijk- Jong Ajax
bezocht. Deze avond mocht ik namens
v.v. Beesd een amateurconvenant tekenen.
De komende tijd zullen er meerdere
activiteiten plaatsvinden in samenwerking
met RKC Waalwijk. De eerste activiteit is
op vrijdagavond 18 maart.
We hebben 100 vrijkaarten gekregen om de wedstrijd RKC Waalwijk- FC Volendam te bezoeken.
We willen graag om 18:30 uur verzamelen op de parkeerplaats van Sportpark Molenzicht om vervolgens
rond 18:45 uur met auto’s richting Waalwijk te gaan. We hopen rond 22:30 uur weer terug te zijn. Lijkt
het je leuk om mee te gaan en kan jij zelf of eventueel een van je familieleden rijden? Meld je dan voor
Zaterdag 12 maart aan door onderstaande gegevens in te vullen. Mocht je vragen hebben over het
convenant of het bezoeken aan deze wedstrijd neem dan contact op met Lars Donga. Namens de
Activiteiten commissie:
Lars Donga

Op 10 februari waren er weer lachende gezichten. ‘We zijn er weer uit met de organisatie van het Robert
Mars Toernooi. Op zaterdag 23 april in de feesttent op het Dorpsplein’ was de boodschap. Verdere
informatie over dit evenement zou spoedig volgen.
Op de foto v.l.n.r. namens ‘Het Robert Mars Event’ Rob van de Broek, Waldrik Mars en Elize Mars en
namens de Oranjevereniging Beesd Peter van Brakel en Patrick Koenhein
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N.a.v. de bestuursvergadering van
4 februari verscheen onderstaande
update voor de leden op de site.
Beste sportleden,
We hebben vorige week de bestuursvergadering van de maand februari gehad en ik wil jullie informeren
over een aantal zaken: Het bestuur heeft met succes de afspraak met Maarten Thijsmeijer van
Fysiotherapie Beesd kunnen verlengen voor het volgende seizoen, waar wij zeer content mee zijn.
Momenteel is Ben Frehe als hoofd TC jeugdbestuur druk bezig met het organiseren van een
trainingsprogramma van Cor van Dijk voor geïnteresseerde trainers van de jeugdelftallen. De cursus
bestaat uit 4 lesavonden en wordt betaald door de vereniging, de enige tegenprestatie die verlangd wordt
van de deelnemers is inzet voor het trainen van de elftallen na de cursus en dit zal in een overeenkomst
vastgelegd worden. Samen met andere ervaren trainers willen we de kwaliteit van de trainingen, en op
termijn van de spelers, verhogen en uitdagender maken. De eerste lesavond is op vrijdag 4 maart a.s. Veel
succes allemaal!
De contracten van de trainers Gert Heysteeg en Dick Hol zijn verlengd voor het volgende seizoen en samen
gaan we de sportieve uitdagingen, die er zeker liggen, met volle inzet aan.
Remon van Steenbergen heeft te kennen gegeven zijn contract na dit seizoen niet te verlengen bij Beesd.
Remon begint het nieuwe seizoen bij MVV uit Meteren en wij wensen hem veel succes toe.
Door diverse factoren hebben er een aantal zaken in het jeugdbestuur niet genoeg aandacht gekregen en
hebben wij vanuit het hoofdbestuur Patrick Kemker verzocht hier extra ondersteuning te verlenen. De
komende maanden zal hij met het jeugdbestuur inzetten op kwaliteitsverbetering van de organisatie en
verzoek ik jullie als leden mee te denken en mee te werken om dit op korte termijn te bewerkstelligen.
We kunnen melden dat de kasstromen inmiddels weer positief zijn geworden en dat hiermee het nieuwe
beleid als succes kan worden bestempeld. Achterover leunen is er niet meer bij. Nieuwe kansen en
uitdagingen zoals aanleg kunstgrasveld en nieuwbouw accommodatie kunnen enkel met een financieel
gezonde vereniging. De politiek gaat op 1 maart a.s. beslissen of er in 2017 een kunstgrasveld in Beesd
komt.
De aanvraag voor een nieuwe accommodatie is bijna gereed en hierna kunnen we het gesprek aangaan met
de gemeente inzake vergunningen en financiering.
De inzet tot regiovereniging krijgt momenteel meer aandacht, we streven naar een breder gebruik van onze
accommodatie om zo meer leden en sporters het gebruik van de velden en accommodatie te kunnen bieden.
Er is momenteel overleg over een volleybaltoernooi samen met SVB en op de eerste zondag van de maand
een toertocht op de mountainbike met begeleiding. Zodra de plannen concreet zijn zullen we jullie hierover
informeren. Creatieve ideeën van jullie zijn natuurlijk altijd van harte welkom.
Na de grote metamorfose van onze accommodatie wordt er door de onderhoudsploeg bestaande uit Piet
den Hartog, Evert van Zelst, Marius Hol en Ruud de Lang nog veel werk verzet. De "kleinere" klussen
worden opgepakt waardoor onze accommodatie steeds mooier en efficiënter wordt. Heren, bedankt voor
jullie dagelijkse inzet!! De bestuurskamer staat ook op de agenda van Piet en Evert om opgeknapt te worden
en ik wil jullie vragen alle materialen die er niet thuis horen weg te halen. Materialen die toch achter
blijven worden tijdelijk opgeslagen in een container en vervolgens in de afvalbak gegooid. Na het opknappen
van de verzorgings-, bestuurs- en scheidsrechterkamer is er geen ruimte meer voor jassen, tassen en
andere materialen. Graag jullie aandacht hiervoor.
Rest mij naast de genoemde vrijwilligers ook iedereen te bedanken voor de betrokkenheid en inzet rondom
onze vereniging. Bedankt!!!
Een sportieve groet namens het bestuur.
Max Kroeze
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Mededeling van de jeugdcommissie:
Coördinator bestuursdiensten

We zijn verheugd jullie mede te delen dat

Jolanda van den Broek
Angela van Leeuwen en
Marion Koopman
de rol van coördinator(en) bestuursdiensten
op zich gaan nemen. Chapeau dames!
Zij gaan u als ouders benaderen om de rol van gastvrouw en/of gastheer op u te nemen tijdens de wedstrijd
zaterdagen op Sportpark Molenzicht. Hoe leuk is het als u als teamleider, trainer/coach of als
scheidsrechter op een vereniging vriendelijk wordt ontvangen, even te woord wordt gestaan en uw vragen
worden beantwoord onder het genot van een kopje koffie?
Wij met z’n allen zijn het gezicht van VV Beesd en moeten dat ook als zodanig uitdragen.
Meldt u aan bij Jolanda, Angela of Marion!
Email Jolanda : rob-vandenbroek@kpnmail.nl
Email Angela : angela.van.leeuwen@hotmail.com
Email Marion : koopman229@zonnet.nl

Gezocht: Scheidsrechters coördinator(en) Jeugd
In tegenstelling tot de functie coördinator bestuursdiensten is er (nog) geen enkele reactie gekomen op de
functie coördinator(en) scheidsrechters voor de A t/m F jeugd.
Dit is een cruciale….

Geen scheidsrechters…
geen wedstrijden!
Betekent dat we dringend een beroep
doen op ouders, leden en oud-leden die
dit willen gaan coördineren om de jeugd
de wedstrijden te laten voetballen.
Een alternatief is om dit bij de leiders
neer te gaan leggen die bij toerbeurt
mensen gaan aanwijzen om wedstrijden
te leiden. Pakken mensen dit niet op wordt
er niet gespeeld!
Meld u aan!

Voor scheidsrechters en coördinatoren aanmelden bij:
Peter van Zantvoort : info@premiumconcepts.nl
Patrick Kemker
: patrick@drukkerijkemker.nl
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Gevonden (Dat is snel….)

Scheidsrechterscoördinator(en)
jeugd
Zoals eerder gemeld heeft Henk van den Burg laten weten, miv
het aankomende seizoen, zijn functie als coördinator voor de
scheidsrechters neer te leggen.
In de persoon van Jurgen Treep hebben we een enthousiasteling
gevonden die de coördinatie van de scheidsrechters A t/m F gaat
oppakken. Velen kennen Jurgen al als enthousiast trainer van de
D2! Ondersteuning krijgt Jurgen van Dennis Molenaar, die ook
al enkele jaren actief is binnen de vereniging.
Om dit traject goed en effectief op te gaan pakken zou het mooi
zijn om er nog enkele ouders bij te vinden die beide heren mede
gaan ondersteunen.

Indien u altijd al iets, binnen een vereniging, m.b.t. tot arbitrage had willen doen is dit uw kans, grijp die
kans! Jurgen en Dennis zullen u als lid, oud-lid en ouder gaan benaderen om hierin iets te gaan betekenen.
Indien u nu al weet dat u graag zou willen scheidsrechteren meld u dan nu aan bij:
Jurgen Treep, Mobiel 06-83604714 Email : jtreep@hanos.nl
Dennis Molenaar, Mobiel 06-15288204 Email: dennismolenaar@hetnet.nl
Het plan van beide heren is om de jeugd hier meer bij te betrekken middels spelregel avonden, eventuele
cursussen gegeven door de KNVB, etc. Jurgen en Dennis, super dat jullie dit willen gaan oppakken, heel veel
succes hiermee. Jeugdbestuur VV Beesd

Zaterdag 20 februari was het weer tijd voor de maandelijkse klusochtend! Twee zeecontainers die achter
de ‘nishut’ stonden bij het Peter Liefhebberplein werden leeggeruimd. Om half 8 stond de koffie klaar en
om 8 uur gingen de handen uit de mouwen. Om 12.30 uur was er een zeer voldaan en tevreden gevoel bij de
vrijwilligers, want wat was er veel opgeruimd..

De klusploeg bedankt De Kaasgigant Wim Bronk voor de heerlijke gevulde koeken !!!!!!!!!
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Op vrijdag 19 februari
verscheen onderstaande
verslag in de Gelderlander

Doelmannen van Beesd
zijn ‘’geen rivalen,
maar collega’s ‘’.

En kwamen er reacties op Facebook…..

Een verslag dat routinier Dennis de Vaal en de iets jongere Robert Walraven regelmatig stuivertje wisselen
in het doel bij v.v. Beesd. Op de foto beide keepers samen met keeperstrainer Cees Brouwer.
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Op zondag 21 februari. Beesd pakte bij HRC’14 belangrijke punten door met liefst 5-1 de drie
punten mee te nemen. “Ongekend, maar wat mij betreft ook dik verdiend”, vond trainer Gert
Heysteeg, die zag dat beide ploegen erg rommelig begonnen.
De wedstrijd kwam goed op gang nadat Hans Kroeze de 0-1 binnen tikte. Een minuut later stond het weer
gelijk en nog voor rust kwam Beesd opnieuw op voorsprong dankzij een treffer van Kevin Spronk.
“Na rust was het de eerste tien minuten voor ons overleven, maar daarna konden we steeds meer gebruik
maken van de ruimte”, zag Heysteeg. Opnieuw Kroeze en Spronk tilden de score naar 1-4. Jarno van de
Water bepaalde kort voor tijd de eindstand.

En er werd een nieuwe drank- en horecavergunning aangevraagd bij de gemeente Geldermalsen
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24 februari: De volgende bestuursmededeling stond op de site:
In de kantine hangen 4 geluidsboxen.
Het komt regelmatig voor dat de boxen worden verdraaid of
dat er stekkertjes worden losgemaakt.
Jan van Hillo wordt hier een beetje moedeloos van....
en dat is zeer begrijpelijk, maar.....
dit kan ook dit resulteren in ongewenst hoge kosten voor reparatie !!!
Daarom het vriendelijke maar ook ZEER DRINGENDE verzoek om
voortaan met je vingers van de boxen af te blijven.
het Bestuur v.v. Beesd

Zaterdag 27 februari was het weer tijd om het
complex weer een grote schoonmaakbeurt te geven!
Vele handen maken ligt werk, dus was iedereen van harte
welkom! Men zou om half 9 beginnen…… maar er waren
slechts 2 vrijwilligers.

En het ging maar door. Met de aanmelding van “Samba Football” verwelkomde de Business club
v.v. Beesd binnen het 1e jaar van de oprichting, haar 90ste lid !!!
Samba is al jaren het adres voor voetballen en voetbalaccessoires. In Nederland maar ook in België, het
Verenigd Koninkrijk en Ierland spelen vele amateur- en professionele voetbalverenigingen naar volle
tevredenheid met Samba voetballen. In de regio wordt SAMBA vertegenwoordigt door Peter Boskaljon
en Leo Vulto die de regio van A tot Z kennen door hun bekendheid met de regionale clubs.
Namens de v.v.Beesd:
Peter en Leo:
van harte welkom
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Beesd doet alle gewonnen prijzen van de hand
Met het opruimen van de kantine zullen ook
alle bekers en overige prijzen worden
weggedaan. Weggooien..... NEEN.
Ieder lid krijgt de gelegenheid om een prijs naar
zijn of haar keuze, kosteloos, mee te nemen.
SPELREGELS:
Waar: Donderdag 25 februari in de kantine van VVBeesd.
Hoe laat: vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur.
Wat: alle bekers en prijzen die weg worden gedaan worden in de kantine
uitgestald. Zoek een beker of andere prijs uit en geef jouw keuze door aan
de medewerker, die bij de prijzen staat. Een briefje met jouw naam etc.
wordt aan de prijs geplakt. Zijn er meerdere geïnteresseerden in dezelfde
prijs, dan wordt door loting bepaald wie de prijs mag hebben
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Beesd 3 strooide weer met prijzen!!

Degene die de uitslag van de wedstrijd Beesd 3 - Mec'07 2 juist zou voorspellen won een door gehele
selectie gesigneerde Peijnenburg Koektrommel !!
De wedstrijd werd gespeeld op zondag 28 februari om 12:00 uur! Het werd 2-0 voor Beesd 3.
Wesley van de Werken werkte zelf mee aan de uitslag en won daardoor dit collectors item …..

BEESD – Zondag 28 februari - Na drie wedstrijden zonder nederlaag ging Beesd weer eens onderuit.
Wilhelmina nam dankzij één treffer de volle buit mee terug naar Den Bosch. Van goed voetbal was
volgens trainer Gert Heysteeg geen sprake: “Het was een echte vechtwedstrijd. Een gelijkspel zou ook
verdiend zijn, maar we hebben te weinig gecreëerd.”
Voor rust kregen beide ploegen één mogelijkheid. Vlak voor rust dwarrelde een bal van Wilhelmina
maar net voorlangs. Halverwege de wedstrijd zag de thuisploeg middenvelders Hans Kroeze en
Jasper Gremie geblesseerd uitvallen. Na de thee kwamen de gasten op voorsprong.
Igor Bassa was dichtbij de gelijkmaker, maar zijn treffer werd afgekeurd. Hij zou de keeper gehinderd
hebben. Op de foto hieronder: Timo Warrens in duel met een speler van Wilhelmina.
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Bij de wedstrijd Beesd 1 – Wilhelmina 1 was Lars van Breemen ‘Pupil van de Week’. Dit in navolging van
zijn zus die eerder dit seizoen de 1ste pupil van de week was bij v.v. Beesd.
Afgelopen zondag was ik pupil van de week.
Beesd moest voetballen tegen Wilhelmina
uit Den Bosch. De spelers van het 1e zaten
al in de kleedkamer op mij te wachten.
Toen ik er was kon Gert met de voorbespreking beginnen. Gert vertelde dat als
de verdediging niet goed hun best zou doen
ik moest invallen. Daarna mocht ik het veld
op voor de warming up, maar na 2 minuten
heb ik besloten hier maar mee te stoppen.
Ik was al een beetje moe en stel je voor
dat ik echt moest invallen. Daarna mocht ik
de keeper inschieten en wist ik 1 bal heerlijk in de kruising te leggen. Toen we het
veld opliepen met de tegenstanders stonden
we met z’n allen in een lange rij en kreeg ik
van iedereen een handje. Daarna mocht ik
de aftrap nemen en wist ik na het uitspelen
van 4 spelers ook netjes te scoren.
(achteraf gezien had Gert mij beter voorin
kunnen zetten ;-) ) Helaas heeft Beesd
deze wedstrijd met 0-1 verloren, maar
vind ik dat een gelijkspel veel eerlijker
was geweest. Iedereen bedankt voor de
leuke middag, het vaantje, de snoepjes
en het drinken.
Groetjes Lars van Breemen

Maart 2016:

Zondag 6 maart begint het 2e deel van de super spannende
WKC-competitie. Andre vd Burg verdedigt zijn koppositie.
Hij wordt gevolgd door een groot aantal kanshebbers.
De WKC is een 7 tegen 7 competitie voor de wat oudere en
niet meer actieve voetballer. Iedereen kan meedoen.
Hoe werkt het?
We verzamelen om 10.00 uur in de kantine en tijdens het
omkleden vindt de altijd spectaculaire loting van de teams plaats.
We spelen op een half voetbalveld.
Iedere week speel je dus met een ander team. De spelers van het winnende team ontvangen 5 bonuspunten
+ het aantal gescoorde goals. Het verliezende team krijgt slechts de punten van de door hen gescoorde
goals. Bij een gelijkspel krijgen alle deelnemers 3 bonuspunten + de gescoorde goals. Iedere week wordt
per mail de tussenstand doorgegeven. Ook op de website van v.v. Beesd verschijnt regelmatig de
tussenstand. Lichamelijk contact is verboden en spelplezier, elkaar lekker laten voetballen, staat voorop!
Lijkt het je leuk? Doe een keertje mee. Tot zondag 6 maart.
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Dinsdag 1 maart was een belangrijke dag in de geschiedenis van v.v. Beesd. Die avond stond in de
gemeenteraad van Geldermalsen de kunstgrasaanvraag door de vier verenigingen in de Gemeente
Geldermalsen nl. v.v. Beesd, G.V.V., Meteren en Rhelico op de agenda. Na een lange vergadering ging de raad
nipt (9 tegen 11 stemmen) akkoord met de aanvraag en als alles volgens plan verloopt hebben alle
verenigingen in Geldermalsen volgend jaar een kunstgrasveld.
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GELDERMALSEN - De 4 voetbalverenigingen in Geldermalsen die in 2017 een kunstgrasveld hopen te
krijgen, hebben hun handen ineen geslagen. Om de politiek ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is in
kunstgras te investeren, hebben VV Beesd, GVV (Geldermalsen), MVV'58 (Meteren) en Rhelico (Rumpt) de
gemeenteraad gezamenlijk een brief gestuurd.
Bekijk ook...
 Mogelijk kunstgras voor 4 voetbalclubs in Geldermalsen
 VV Beesd dient aanvraag in voor kunstgras
 Voetbalclubs uit Geldermalsens krijgen tegen betaling kunstgras
De clubs zijn het zat dat de natuurgrasvelden tijdens de wintermaanden vaak onbespeelbaar zijn. De
verenigingen zien in kunstgras de ideale oplossing en zijn bereid hun veld te delen voor andere
maatschappelijke activiteiten.
Voorstel
Het Geldermalsense college van burgemeester en wethouders heeft vorige maand een voorstel gedaan voor
de aanleg van kunstgras bij de 4 verenigingen. De gemeente wil de velden het liefst in 1 keer aanleggen,
omdat dit een besparing van 171.000 euro oplevert. De investering kost 1,8 miljoen euro en Geldermalsen is
van plan jaarlijks 129.000 euro weg te zetten voor vervanging.
De gemeenteraad vergadert dinsdagavond over het kunstgrasbeleid.
Op 2 maart verscheen onderstaande de volgende dag op de site en Facebook van het Bestuur:
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Aanmelden Trainingscursus Cock van Dijk (er zijn nog een aantal plaatsen
beschikbaar)
Achter de schermen wordt er druk gewerkt om meer structuur aan te brengen binnen onze jeugdafdeling.
Eén van doelstellingen is om onze jeugd naar een hoger niveau te brengen op technisch vlak.
Dit willen we o.a. bereiken door onze trainers de mogelijkheid te geven voor het volgen van een Techniek
trainingscursus. Deze cursus wordt gegeven door Cock van Dijk in twee groepen van maximaal 25 personen.
In totaal hebben er zich op dit moment 40 personen aangemeld en zijn er nog een aantal plaatsen vrij in
groep 2. De cursusavonden van groep 2 zijn op 11, 25 maart en 8, 22 april (van 19.00 uur tot 21.30 uur). De
avond bestaat voor een klein deel uit theorie en voor een groot deel praktijk, waarbij je de training zelf
ervaart. De kosten van de cursus worden volledig vergoed door de vereniging met als tegenprestatie de
inzet van de cursist bij een training van één van onze elftallen in het seizoen 2016/2017.
Wie zou het leuk en uitdagend vinden, om één van de nog open plaatsen in te vullen en zodoende een
bijdrage te gaan leveren om de vereniging op voetbaltechnisch vlak naar een hoger niveau te brengen.
Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met Ben Frehe (Tel. 06-46237100)

Ofschoon al enige tijd geleden maar zeker nog
Vermeldenswaardig is dat Pascal van Zandvoort
van de Regiobloemist, trainingspakken heeft
verzorgd voor Beesd F1.
Namens alle spelers.....heel hartelijk dank
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Er zit weer volop muziek in de Beesd MD1 dankzij Martin Spruitenburg van Gibson Europe. De MD1 is
geheel in het nieuw gestoken met op de shirts de naam "Ephiphone" (electric guitars). Speelsters en leiding
van de MD1 danken Martin Spruitenburg voor deze gulle gift.
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Op zondag 6 maart was Jens van Breemen pupil van de week bij de wedstrijd Beesd 1 – OSC 1
Jens gaf het goede voorbeeld en passeerde de keeper van OSC voor aanvang van de wedstrijd. Moeder
Natasja legde dit vast op de gevoelige plaat.

Bron: RegioVoetbal

Beesd rekent af met OSC’45
BEESD – Beesd kan langzaam maar zeker steeds
wat verder naar boven kijken. Na de 5-2 overwinning
op OSC’45 staat de ploeg nog altijd op een plek die
veroordeelt tot het spelen van nacompetitie, maar trainer Gert Heysteeg ziet mogelijkheden: “Volgende
week moeten we tegen Maliskamp. Als we daar winnen hebben we met de twee wedstrijden die we nog
tegoed hebben, weer zicht op de onderkant van de middenmoot.”
Tegen OSC schoot Beesd uit de startblokken. Dankzij Hans Kroeze en een eigen doelpunt stond het na zes
minuten 2-0. “Daarna zakte het niveau weer naar onderkant vierde klasse. Veel lange ballen en weinig rust”,
vond Heysteeg. Na de rust kwam Beesd niet meer in de problemen. Kevin Spronk en Jarno van de Water
tilden de score naar 4-0. Na twee snelle tegentreffers zorgde invaller Lucas de Bruin voor de 5-2.
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Beesd 3: Oproep spelers gezocht...
Zondagmorgen 6 maart stond deze paniekoproep van Beesd 3
op Facebook: ‘’Heb je nog een oud paar voetbalschoenen en ben je
toevallig wakker. Beesd 3 is op zoek naar spelers voor de wedstrijd
tegen Hedel om 10.00 uur.. Iedereen is welkom. tot straks’’
Aan Hennie lag het niet zoals te zien is op de foto hiernaast. Die is
multifunctioneel: hij kan voetballen, vlaggen, assisteren, verzorgen,
waterdrager, Hennie kan het allemaal. Het mocht helaas niet baten:
Beesd blijft op zoek naar de weg naar boven zoals te zien op de
foto hieronder.
Er werd met 2-4 verloren. Goals van Reimert en Donny.

Onder de titel STROOM organiseert de Businessclub v.v.Beesd haar 2e bijeenkomst op donderdagavond
17 maart bij Voet aggregaten in Culemborg.
STROOM: het klinkt zo logisch maar zit maar
eens zonder stroom! Eigenaar John Voet kent
menigeen van taxi's en fietsreparaties.
Tot ieders verrassing is hij enkele jaren geleden
in de STROOM gegaan. Nauwelijks wetend wat
plus en min was. Inmiddels is Voet Aggregaten
uitgegroeid tot een volwaardige speler in het veld
van tijdelijke stroomleveranciers. Niet alleen
binnen maar ook buiten Nederland werkzaam.
Kortom een boeiende avond verzorgd door een
succesvol bedrijf met achter de schermen een
team van zeer gemotiveerde medewerkers
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Op 8 maart kwam de organisatie van het Robert Mars toernooi met een update op Facebook:

Liken en delen van dit bericht zou ons erg helpen..... We hebben weer een zeer nuttige vergadering achter
de rug waarin we weer meer puntjes op de i hebben kunnen zetten. Op de foto hierboven kun je ook zien
dat
we deze extra inbreng hadden….. Mag ik het al zeggen? Ik denk het wel...
Ook dit jaar zullen we onze medewerking weer verlenen aan de spelletjesmiddag in de feesttent op het
plein. We kijken hier natuurlijk weer reikhalzend naar uit en hopen dat de jeugd in grote getale komt
opdagen. Meer informatie volgt later.
Dan hebben we de beslissing genomen voor wat betreft het
aandenken voor de spelertjes. Anders dan voorgaande jaren
hebben we nu gekozen een uniek trofeetje te laten ontwerpen.
Dit brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee en daarom
doen we bij deze weer een oproep voor de club van € 5,Wanneer u € 5,00 overmaakt op IBAN NL36 RBRB 0850 0417 16
t.n.v. Robert Mars Toernooi of dit bedrag overhandigt aan één
van de commissieleden, zullen wij u noemen op de site bij de club
van € 5. Alvast hartelijk dank voor uw steun!
Ook kunnen we natuurlijk weer bergen
knuffels gebruiken. Ieder jaar geven we
deze weg bij de spelletjes, zodat
iedereen altijd met iets naar huis
gaat!
Ohw ja, de nieuwe armbandjes zijn
ook weer verkrijgbaar voor € 1,50
per stuk
Voor deze keer weer genoeg informatie.
We hopen wederom op jullie hulp!
Alvast ontzettend bedankt!
De 5de editie van het Robert Mars
Toernooi zal plaatsvinden op

zaterdag 21 mei 2016

op Sportpark Molenzicht te Beesd.
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Op vrijdag 11 maart bracht voorzitter Max Kroeze een bezoek
aan de Papendal in Arnhem om op uitnodiging van de Provincie
Gelderland te spreken op de Conferentie Open Sportclub.
Deze conferentie stond in het teken van Open Sportclub: Op weg
Naar de toekomst! Ofwel de toekomst van de sportclubs in
Gelderland
Door de provincie waren de plaatsen Beesd en Ede uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.
Max Kroeze: Leden van sportverenigingen sporten vaker en langer en sportverenigingen zijn een belangrijke
spil in een leefbare samenleving. Maar hoe zit dat eigenlijk in de toekomst, en waar hebben sporters bij
verenigingen behoefte aan? Afgelopen half jaar heeft Muzus samen met de provincie Gelderland en andere
partijen onderzoek gedaan naar de (latente) behoeften van sporters, zowel met leden als niet-leden.
Aan de hand van de verkenning naar de toekomstbestendigheid van sportverenigingen zijn we in dit
werkatelier aan de slag gegaan met de zeven thema’s en kansen die uit de verkenning zijn gekomen. Max
Kroeze voorzitter van voetbalvereniging Beesd, heeft samen met wielrenvereniging Ede meegedaan aan de
verkenning. Hij gaf in een korte aftrap aan dat bij de voetbalvereniging naast sporten juist ook gezelligheid
heel belangrijk is. Traditioneel wordt vader en zoon van generatie op generatie lid. Max gaf mee dat je niet
zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, er is al veel informatie en organisaties die je kunnen helpen.
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Vrijdag 11 maart was er opschudding binnen de vereniging voorafgaande
aan de wedstrijd van Beesd 3 op zondag 13 maart uit naar Wadenoijen:

Heysteeg belt met van Zandwijk voor eventuele transfer…..

Een schokkende blik en trillende handen voor de fluwelen linksback van
v.v.Beesd 3! De hoofdtrainer van Beesd belde hoogstpersoonlijk om de
mandekker een belangrijke mededeling te doen.
Beesd 1 kampt met een ernstig te kort van
langzame verdedigers met een tekort aan
inzicht! "van Zandwijk past precies in het
profiel, en er zat dan ook niks anders op,
om Rubberen Rikkie op te roepen!”
Beesd 3 verloor overigens de wedstrijd uit
tegen bij Wadenoijen met 4-1 en later werd
deze stand in goed overleg gecorrigeerd
naar 2-1.

En wat blijkt….. ook buiten het veld staan ze hun
mannetje !!!! WKC toppers Tony van den Heuvel en
Martien van den Broek werden resp. eerste en tweede
in de voorronde van het Nederlands kampioenschap
poker 👍👍👍👍👍
Dit toernooi werd gehouden in ‘de Betuwepoort’ in
Rhenoy. Beide spelers beschikken dan ook over een
geweldige pokerface…
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Zondag 13 maart pakte Beesd 1 met een 2-2 gelijkspel een punt bij Maliskamp. Beesd stond twee keer
voor. De 0-1 was een eigen doelpunt, maar uit een strafschop maakte Maliskamp gelijk. In de 72ste minuut
schoot Dyon van Bremen van dertig meter de 1-3 binnen. Drie minuten voor tijd werd het 2-2.
Beesd leek in Brabant op weg naar een zege, maar drie minuten voor tijd counterde Maliskamp zich langszij:
2-2. Even daarvoor liet Kevin Spronk een uitstekende mogelijkheid op 1-3 onbenut.
In de eerste helft kwam Beesd op miraculeuze wijze op voorsprong. Jarno van de Water werkte de bal na
een voorzet van Dion van Bremen richting het doel. Via een voet van een verdediger en de paal
caramboleerde de bal net over de doellijn, hoewel het besluit van de arbiter door de grensrechter werd
betwist. Vlak voor rust kreeg Maliskamp een penalty na een duw van Jeffrey de Keyser. “Een goedmakertje
voor ons doelpunt”, meende Beesd-trainer Gert Heijsteeg die kon leven met het gelijkspel.
Van Bremen bracht met een schot vanaf dertig meter Beesd in de 72ste minuut op 1-2, maar Beesd wist de
driepunter niet over de streep te trekken. “Dat geeft toch wel een beetje een zure smaak. Winstpunt is
dat we aan zulke duels een punt overhouden. Voor de winterstop verloren we ze”, aldus trainer Gert
Heysteeg.

Op maandag 14 maart stond de uitnodiging voor
de informatieavond jeugdplan VV Beesd op de site.
Wanneer
Waar:
Tijd

: Maandag 4 april a.s.
: Kantine VV Beesd
: 20.00 uur

Beste ouders van jeugdleden VV Beesd en
belangstellenden, Niet alleen achter de schermen
is er de afgelopen tijd het één en ander gebeurd
bij VV Beesd. We hebben allemaal de metamorfose
van de accommodatie kunnen aanschouwen en de
hoeveelheid vrijwilligers die zich hiervoor hebben
ingezet. Binnen het jeugdbestuur zijn we bezig met het maken van een technisch c.q. beleidsplan dat voor de
hele vereniging van toepassing zal zijn. Het beleidsplan zal een belangrijke leidraad gaan worden voor de
vereniging, zodat een ieder weet wat er verwacht mag worden. Deze avond zullen we het jeugdbestuur aan
u voorstellen en zal er een prestentatie gegeven worden waar we op voetbaltechnisch gebied naar toe willen
werken de komende jaren. Wij rekenen op uw komst, de jeugd is tenslotte de toekomst van VV Beesd!
Tevens werd de KNVB Jeugdvoetbalwijzer gepubliceerd op de site. Dit is een verkorte weergave van een
aantal KNVB regelingen gericht op jeugdvoetbal. Met o.a. aandacht voor : Leeftijdsindeling, spelerspas,
geen KNVB scheidsrechter, hulplijn Noodgevallen enz.

Blauwe kaart
Op zaterdag 12 maart hebben de jongens van Beesd E3 een
blauwe kaart ontvangen! De blauwe kaart is een compliment voor
een sportieve en leuke voetbalwedstrijd.
De kaart is uitgereikt door de tegenstander E2 van Jan van
Arckel. Als reden gaven ze op dat ze ons zeer sportief vonden!
Op www.blauwe-kaart.nl kun je zien wie er nog meer zo'n
compliment hebben ontvangen. Klasse jongens!
De leiders Peter van Brakel en Leen van der Haar
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Maandag 14 maart, Beste allemaal, Hier even een update voor iedereen inzake de bestuursdienst. Sinds
een aantal weken zijn we druk bezig om de bestuursdienst op de zaterdag op poten te zetten en
duidelijke vorm te geven. Gelukkig hebben we kunnen merken dat iedereen enthousiast reageert en dat
we ook al behoorlijk wat vrijwilligers hebben kunnen vinden. Heel fijn! Er kunnen er natuurlijk altijd meer
bij, dus allemaal aanmelden! We zorgen ervoor dat je samen met iemand een dienst draait. Dat is wel zo
gezellig en vele handen maken licht werk!
Er zullen soms ook wat dingen veranderen binnen de
club. Een voorbeeld hiervan is dat er per direct van
de leiders wordt gevraagd om je voor aanvang van de
wedstrijd, even te melden in de bestuurskamer
(leiders zijn hierover al geïnformeerd). Dit geldt dus
ook voor E/F/Mini’s. We hebben namelijk te maken
met vrijwilligers en niet iedereen weet wie bij welk
team hoort en dus wie er wel of niet aanwezig zijn.
Graag na de wedstrijd even de eindstand doorgeven
aan de bestuursdienst. Alvast bedankt voor jullie
medewerking! Verder wordt de coördinatie bestuursdienst verantwoordelijk voor de veld- en kleedkamer
indeling. Op deze lijst kun je ook direct zien wie er bestuursdienst draait, dus is gelijk duidelijk bij wie je
terecht kunt die dag! Voor vragen/opmerkingen hierover kunnen jullie bij ons terecht. Inmiddels is er een
app opgericht voor alle leiders. Hierin wordt het gemeld als een wedstrijd is afgelast. Komt hierin geen
melding, dan betekent dit dat de wedstrijd doorgaat!! Ook hieromtrent kunnen jullie bij een van ons
terecht! Kortom wij worden jullie aanspreekpunt in bovengenoemde zaken. Belangrijke informatie en
telefoonnummers zijn te vinden in de map “bestuursdienst”, die te vinden is in de bestuurskamer. Het
overzicht wie er bestuursdienst draait, zit ook in deze map en kunnen jullie vinden op de site van VV
Beesd. Als er in de toekomst zaken wijzigen horen jullie het van ons. Hebben jullie ideeën/tips….je bent
altijd welkom bij één van ons! Groetjes, Angela, Jolanda en Marion
Dinsdag 15 maart ontvang organisator en groot RKC fan Lars Donga de kaartjes voor de wedstrijd
RKC Waalwijk – FC Volendam. De wedstrijd stond op het programma voor vrijdag 18 maart.
Zij die zich hadden opgegeven (90 personen !!!) werden per e-mail geïnformeerd.
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Na een periode van heel hard werken achter de
schermen werd op 15 maart 2016 de
vernieuwde website gepubliceerd.
En de webmasters waren trots op het resultaat!
Een frisse look, betere structuur en meer ruimte
voor sponsoren waren het uitgangspunt voor het
design. Een website is nooit af, daarom zou ook de
periode erna de site mobielvriendelijker (ook wel
reponsive genoemd) gemaakt worden.
De lezers werd veel leesplezier gewenst namens de beide webmasters Rutger van Hillo en Jelle van
Soelen. Hieronder een voorbeeld van de vernieuwde site:
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En weer was het onrustig bij Beesd 3…..

Onder de titel STROOM organiseerde de Businessclub v.v. Beesd
haar 2e bijeenkomst op donderdagavond 17 maart bij

Voet Aggregaten in Culemborg.
STROOM: het klinkt zo logisch……
maar zit maar eens zonder stroom!
Eigenaar John Voet kent menigeen van taxi's en fietsreparaties.
Tot ieders verrassing is hij enkele jaren geleden in de STROOM
gegaan. Nauwelijks wetend wat plus en min was.
Inmiddels is Voet Aggregaten uitgegroeid tot een volwaardige
speler in het veld van tijdelijke stroomleveranciers.
Niet alleen binnen maar ook buiten Nederland werkzaam. Kortom een boeiende avond verzorgd door een
succesvol bedrijf met achter de schermen een team van zeer gemotiveerde medewerkers.
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Ruim 70 leden (incl. genodigden) hebben
donderdag 17 maart een bezoek gebracht
aan Voet Aggregaten te Culemborg dat
geleid wordt door John en Rick Voet.
In de uitnodiging werd al melding gemaakt
dat er meer komt kijken bij stroom dan
je op het eerste gezicht zou verwachten.
Voet Aggregaten, een jong en dynamisch
bedrijf, begon enkele jaren geleden met
een beperkt aantal kleine aggregaten,
enkele honderden meters kabel en richtte
zich met name op de regio.
Nu.....enkele jaren later is Voet Aggregaten
uitgegroeid tot een zeer grote speler op
het speelveld van stroom. Niet alleen door
heel Nederland maar ook in het buitenland
zijn ze actief. De kleine aggregaten zijn aangevuld met zeer grote exemplaren waarmee hele woonwijken,
ziekenhuizen, kantoren etc. van stroom kunnen worden voorzien. En de kabels....inmiddels uitgegroeid tot
honderden kilometers kabel in alle maten.
John Voet....bij de oprichting, zonder specifieke kennis op het gebied van stroom, is de grondlegger van het
bedrijf. Hij vertelde over de beginfase en de huidige situatie van het bedrijf met alle ins en outs waar
Voet Aggregaten mee te maken heeft. Vervolgens hield Rick Voet een zeer boeiende presentatie over de
werkzaamheden die Voet Aggregaten op een booreiland verricht en in het havengebied van Rotterdam.
Hard werken.....maar de tevredenheid van de klanten weegt hier ruimschoots tegen op.
Onder het genot van een hapje en
drankje (werd verzorgd door het team
van Gasterij het oude Posthuys uit
Leerdam) werd er nagepraat en
genetwerkt. Een zeer geslaagde avond
met dank aan het team van Voet
Aggregaten.
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Lars Donga schreef: Aan het begin van het seizoen las ik op de site
van RKC Waalwijk dat je als amateurvereniging een amateurconvenant aan kon gaan met de club waar ik al jaren supporter van ben.
December 2015 mocht ik namens V.V. Beesd een amateurconvenant
tekenen met RKC Waalwijk. Deze samenwerking heeft vele voordelen
en geen verplichtingen voor onze vereniging.
Zo krijgen we 100 vrijkaarten voor een wedstrijd, gaat de E1 in april deelnemen aan een toernooi in het
stadion, en mag de medische staf naar een thema-avond waar uitleg wordt gegeven over o.a.
blessureherstel, trainingsrendement en fysieke ontwikkeling.
Afgelopen vrijdag 18 maart was het dan eindelijk zover, met maar liefst 103 jeugdleden en ouders hebben
we de wedstrijd RKC - FC Volendam bezocht. Om 18:45 uur verzamelden we met zijn alle op Sportpark
Molenzicht. Daar werden de kaartjes uitgedeeld en mocht iedereen een zakje chips en pakje drinken
uitzoeken. Dit was gesponsord door MCD Beesd, hiervoor hartelijk dank!
Om 19:00 uur vertrokken we met 25 auto’s richting Waalwijk. Een mooi gezicht al die auto’s achter elkaar
in één grote slinger richting het Mandemakers stadion. Ongeveer vijftien minuten voordat de wedstrijd
begon had iedereen een plekje gevonden onder de lekkere warme kachels in vak HH.
Dankzij de fanatieke support van onze jeugdleden kwam RKC net voor rust op een 1-0 voorsprong door een
goal van aanvoerder Nieuwendaal. In de 2e helft werd er nog twee keer gejuicht in ons vak, zo kwam RKC
op 2-0 en maakte FC Volendam kort daarna de 2-1.
Dit werd uiteindelijk ook de uitslag
en zo bleven mede dankzij de jeugdleden
van V.V. Beesd de punten in het
Mandemakers stadion.
Het is erg leuk om te zien hoe veel
animo er was om mee te gaan naar
deze wedstrijd.
Ik wil alle ouders die gereden hebben
bedanken en als het goed is mogen we
volgend jaar weer een wedstrijd
bezoeken van RKC Waalwijk.
Groetjes,
Lars Donga
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Op zondag 20 maart was Beesd was niet opgewassen
tegen een sterker Theole. Door de 1-3 nederlaag
en een driepunter voor concurrent BZS zag Beesd
het gat met de veilige tiende plaats oplopen tot
vier punten.
Gert Heysteeg kon leven met de nederlaag van zijn
ploeg. “Theole is een betere ploeg. Daar kun je dan
passie en inzet tegenover stellen. Dat hebben we
gedaan, maar het is gewoon niet gelukt.
”Beesd kon lange tijd nog hopen op een punt. Na een
doelpuntloze eerste helft maakte Rens Bronk de
openingstreffer van de gasten ongedaan. Hij schoot de
gelijkmaker 1-1- in de touwen. “Daarna hadden we de
wedstrijd naar ons hand kunnen zetten, want Theole was
wat geschrokken van die gelijkmaker. We konden echter
niet doordrukken”, zag Heysteeg.

Pupil van de week: Lotte de Groot
Lotte schreef: Zondag 20 maart was ik pupil van de week.
Om 13:15 moest ik er zijn. Als eerste mocht ik bij de voorbespreking van
de wedstrijd zijn. Daarna gingen we het veld op hun gingen de warming up
doen ik deed daar niet aan mee. Ik ging na de warming up de keeper inschieten
met Lucas. Om 14:30 ging ik met de scheidsrechter mee ik mocht als eerst de
spelers halen. Daarna liep ik met de spelers het veld op en mocht ik de tos doen
Beesd won. Ik mocht de 2 euro houden. Ik nam de aftrap met Hans, en mocht
naar voren dribbelen en scoren ik had gescoord. Ik ging het veld af en de
wedstrijd begon. Met de rust stond het nog 0-0. De tweeën ging iets minder
goed ze hadden verloren met 1-3. Bedankt voor de leuke middag.
Groetjes Lotte Groot
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Maandag 21 maart: De meiden van de MC1 winnen met 2-1 van Hardinxveld
MC1 en gaan door naar de halve finale van de beker!

Door het overvolle programma, de vele afgelastingen wegens slechte weersomstandigheden / de volle
bezetting van de velden van VV Beesd en de druk vanuit de KNVB, nu op maandagavond 21 maart de
kwartfinale in de bekercompetitie voor MC1 Beesd. In de D zijn de meiden ooit gestrand in de kwartfinale
dus de koppies waren gericht op het bereiken van de volgende ronde. De tegenstander, die was bekeken
tijdens een competitiewedstrijd door de trainers van Beesd, kwam in een andere samenstelling naar
Molenzicht dan verwacht. Er waren nogal wat speelsters met dispensatie, gerechtvaardigd hoor, daar geen
verkeerd woord over maar het zette de MC1 wel even op het verkeerde been. De eerste 15 minuten lagen de
meiden van Beesd dan ook onder druk, ze moesten vol in de verdediging en waren verrast. Maar na 28 minuten
brak Fleur door en zette Anouk vrij voor de grote keepster en Anouk rondde koelbloedig af (1-0). Daarvoor
had Hardinxveld al een enorme kans gehad maar de katachtige reflex van Loes voorkwam een achterstand.
Hardinxveld bleef op zoek naar de gelijkmaker maar de 2-0 viel aan de andere kant. Esmee was scherp bij
een mislukte uittrap van de keepster en bracht wederom Anouk weer in scoringspositie. Zo gingen we met
een gerust gevoel de rust in.
Tweede helft bleek echter, mede gezien de vele blessures een billen-knijpen helft. Hardinxveld die met name
voorin continu van posities wisselden, zorgden voor onrust in de achterste linie en na 20 minuten in de tweede
helft zorgde de aanvoerster voor de 2-1. Mede doordat Maud, Lotte, Fleur en Maudje allemaal geblesseerd
waren en dus op halve kracht speelden, bleef het spannend en kreeg Beesd MC1 niet meer het overwicht van
de eerste helft. De spaarzame counters vielen net niet gelukkig en zo gingen we nagelbijtend naar de
eindstreep. Loes had nog een fantastische redding en Nancy bleef samen met Bonna, Tessie en Noa de nodige
ballen achterin wegwerken. Het eindsignaal was dan ook zeer welkom, de halve finale bereikt en nu afwachten
wat de loting brengt. Ten eerste dank aan de massaal toegestroomde toeschouwers, wat een mensen langs
de lijn! Ten tweede een groot compliment aan de vechtlust van alle meiden, ze zijn tot op het tandvlees gegaan
en hebben de overwinning verdiend. En tenslotte dank aan scheidsrechter, die privé afspraak had afgezegd
om te kunnen fluiten, sjappoo! Dus een mijlpaal in de korte historie van deze meiden, We wachten af wat uit
de balletjes in de koker komt en zaterdag staat de competitie weer op het programma. Uit naar Eindhoven,
een sterke tegenstander.
Prettige avond gewenst namens trotse trainers
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Maandag 20 maart: Als dank voor de gastvrijheid bracht
Lars Donga op maandag na de wedstrijd namens de jeugd
van v.v. Beesd een prachtig paasei naar RKC Waalwijk.
De dag erna kreeg hij een leuke reactie terug:
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Dinsdag 22 maart stond de volgende aankondiging op de site:
Op 18 juni 2016 zal een gezamenlijke slotdag voor de senioren
met de SVB worden georganiseerd. Op deze dag zal een groot
volleybaltoernooi plaatsvinden op Sportpark Molenzicht, zoals
de SVB regelmatig in het Klokhuis organiseert. Het belooft een hele mooie afsluiting te worden van
seizoen 2015/2016 voor zowel V.V. Beesd als de SVB. Het WKC-veld zal worden omgetoverd tot een waar
toernooiterrein, waar tevens drink-, eet- en zitgelegenheden aanwezig zullen zijn.

De volgende 5 teams schreven zich als eerste in:
1. De Kroeze's
2. Bisde On Tour
3. Team Drommelsch United
4. Bierkonig 1
5. Pokerstars
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Op 22 maart plaatste Welzijn Geldermalsen 4 foto's: Ook voor schoolvoetbal moet er hard getraind
worden wil je kans maken op de beker! Op de Lingelaar in Beesd gingen ze met Minke aan de slag op
Sportpark Molenzicht van v.v. Beesd
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Vrijdag 25 maart was de laatste kinderbingo van het
seizoen en ook deze werd weer druk bezocht.

Aan de kinderbingo in de kantine van voetbal vereniging Beesd op vrijdag 25 maart hebben 60 kinderen
deelgenomen. Anthony van den Heuvel ging er vandoor met de hoofdprijs : een tegoedbon van 50 euro
welke beschikbaar werd gesteld door Pannenkoekenhuis de Stapelbakker
op Landgoed Mariënwaerdt, Oude Waag 21 in Beesd
Via deze weg willen we graag JH Meubels, de Petanque Beesd,
De Stapelbakker en Frame Sport bedanken voor het sponsoren
van de prijzen van afgelopen seizoen.
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Het toenooischema van Voetbal Vereniging Beesd, stond online! Deze kan veranderen, als er nieuwe
toernooien bij toegevoegd worden. Meer informatie over een toernooi verkrijgen -> Coos van Lith

Zaterdag 26 maart was er weer een klus- schoonmaak ochtend. Voor de klussers stond de koffie
om half 8 klaar, de schoonmakers mochten een uurtje langer blijven liggen en werden om half 9 verwacht!
Dankzij de sponsoring van 20 (!) ballenkarren werd
het ballenhok van zowel junioren en van de senioren
weer netjes overzichtelijk
v.v. Beesd dankte de sponsoren Hans van Zoelen en
Jeroen Brouwer van H.J. Metaalbewerking
uit Beesd en Gert Jan van Zanten van
Bas van Zanten Culemborg voor hun bijdrage
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Beste leden,
Zoals bekend is Frans de Weijer al meerdere jaren Jeugdvoorzitter
van onze voetbalvereniging en heeft hij met zijn trouwe inzet steeds
het meest maximale weten te bereiken in de moeilijke periode die
inmiddels achter ons ligt. De combinatie van drukke werkzaamheden
en de vele uren inzet als voorzitter van het jeugdbestuur deed Frans
besluiten om in goed overleg zijn functie neer te leggen. Na overleg
met het jeugdbestuur kunnen we de functie van jeugdvoorzitter
overdragen aan Gerard van Kilsdonk
Frans zal de infoavond over het jeugdplan op maandag 4 april a.s.
openen en vervolgens zijn taken overdragen aan Gerard. Frans blijft
gelukkig wel betrokken bij het jeugdbestuur in de functie van
wedstrijdsecretaris. Het bestuur bedankt Frans voor zijn trouwe inzet
de afgelopen jaren en vertrouwt op een constructieve samenwerking
met de nieuwe voorzitter en het jeugdbestuur.. Max Kroeze

Ik ben Micha van Straaten, ben 11 jaar oud en ik voetbal in de D1 bij VVBeesd. In het Paasweekend was ik
pupil van de week bij de wedstrijd van het eerste van VVBeesd tegen RKTVC. Ik mocht eerst bij de
bespreking zijn en toen mocht ik de keeper inschieten. Daarna gingen we ons klaar maken voor de wedstrijd
en mocht ik met de scheidsrechter het veld oplopen. Voordat de wedstrijd begon was er 1 minuut stilte.
Daarna heb ik de aftrap gedaan en heb ik nog gescoord ook. In de rust mocht ik grabbelen en dan kon je
iets winnen. Toen de wedstrijd was afgelopen, was de stand minder: 1 voor Beesd en 3 voor RKTVC. Dat was
wel jammer. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Groetjes, Micha
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R.I.P Johan Cruyff

Dit is het jaarverslag van een kleine club nl. v.v. Beesd. maar… als de
grootste Nederlandse voetballer komt te overlijden dan mag dat vermeld
worden in een voetbal jaarverslag.
Op 24 maart 2016 overleed Johan Cruijff op 68-jarige leeftijd in zijn
woonplaats Barcelona. Cruijff, die algemeen beschouwd wordt als de
beste voetballer in de geschiedenis, leed al enige tijd aan longkanker.
"Met verdriet moeten wij mededelen dat Johan Cruijff omringd door
zijn familie en na een felle strijd tegen kanker, op 24 maart in
Barcelona is overleden", Wij vragen u nadrukkelijk om de privacy van
de familie te respecteren in deze bedroefde en moeilijke tijden."
De drievoudig wereldvoetballer van het jaar maakte in oktober vorig
jaar bekend dat hij aan longkanker leed. Hij kwam 48 keer uit voor het Nederlands Elftal en maakte 33
goals. De ‘nummer 14’ won in 1971, ‘72 en ‘73 de Europa Cup 1 waarna hij de overstap naar Barcelona maakte.
In februari meldde hij nog dat de resultaten van de eerste behandelingen positief waren. "Ik heb het
gevoel dat ik 2-0 voor sta in de eerste helft. De wedstrijd is nog niet afgelopen, maar uiteindelijk ga ik
winnen", zei hij toen. Ook Beesd D1 en Beesd 1 gaven gehoor aan het verzoek van de KNVB aan alle
amateurverenigingen om uit respect voor Johan Cruyff 1 minuut stilte in acht te nemen voorafgaande aan
hun thuiswedstrijd
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En dan stond er op Facebook een foto uit de oude doos… nl. uit 1998.
Staande v.l.n.r. Robin van Alphen, Rein Bastiaanse, Thomas de Bruyn, Randy den Hartog en Jasper Gremie.
Zittend v.l.n.r. Tim van Bremen, Lars Donga en Collin Magis. Niet op de foto de leiders: Betty van Alphen,
Alfred Donga en Bert de Bruyn.

Zondag 28 maart. Beesd 1 – RKTVC 1. Directe handhaving wordt een steeds moeilijker verhaal voor
Beesd. De ploeg verloor thuis met 1-3 van RKTVC, volgens trainer Gert Heysteeg een sleutelduel.
“Nu is het gat naar boven weer groter en moeten we zelfs naar onderen kijken. We zijn nog absoluut niet
veilig voor directe degradatie. Hopelijk landt dit besef snel in de groep.” Beesd zag al binnen tien minuten
doelman Robert Walraven geblesseerd uitvallen. Zonder reserve keeper nam veldspeler Kevin Kruissen de
taak op zich om het doel te verdedigen. Beesd kwam in die eerste helft op voorsprong dankzij Rens Bronk.
Na de thee rechtten de Tielse gasten echter de rug en lieten Beesd dankzij drie treffers met lege handen
achter. “Zij waren de tweede helft goed.
We hadden niets meer te vertellen”, aldus Heysteeg.
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31 maart meldde Thijs Osinga via Facebook: Boule seizoen in weer begonnen bij de vereniging in
Beesd. Iedere dinsdag Vrij spelen, kom een keer langs !!!
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Op donderdag 31 maart schreef
“een van de hele trotse ouders”
van Beesd F1 het volgende:
Vanavond heeft de Beesd F1
een super prestatie geleverd.
De boys mochten vanavond
aantreden tegen Stedoco F1
de koploper in hun competitie.
(1e klas)
De eerste 10 minuten in de 1e
helft bleef het gelijk op gaan.
Na een perfect opgezette aanval
en een uitstekende steekpass was
het Luke de Boer die de 0-1 wist
te scoren. Helaas was de vreugde
van korte duur, aangezien we iets
te veel ruimte op het middenveld
lieten liggen en Stedoco hier
dankbaar gebruik van wist te maken. We gingen dus met een gelijkspel de rust in. In de rust is er
uitgebreid gesproken over het verkleinen van de ruimte op het middenveld en het dekken van de steeds
vrijstaande nummer 11 van Stedoco.
De jongens hebben dit in de 2e helft perfect opgepakt en de eerste 10 minuten van de 2e helft hadden
onze bekerBees(d)ten ook echt de overhand. Maar helaas wilde het niet lukken om de kansen die wij
kregen ook af te ronden. Na 15 minuten, toen de boys dachten de overwinning binnen te kunnen slepen, was
het Stedoco die dankbaar van de ruimte gebruik dachten te kunnen maken. Dachten….. want naast onze
goed spelende verdediging was het onze keeper Bas van Schip die onze bekerdroom, als een ware
kapitein, nog niet wilde laten zinken.
De laatste paar minuten van de wedstrijd verliep het iets rommeliger, nog steeds goed, maar los van de
tegenstander kregen ook de zenuwen een beetje de overhand. Gelukkig wisten de boys achterin het hoofd
koel te houden en zullen de aanvallers van Stedoco nog wel een keer wakker schrikken van
onze Daan. “huh…kwam hem net al tegen en nu weer en weer en hier en daar en nu weer pfff….”
Diezelfde Daan kreeg na een perfect uitgevoerde sliding, laat ik het voorzichtig uitdrukken…, in de laatste
minuut van de wedstrijd een discutabele vrije trap tegen op een meter of 15 van onze goal.
Ook deze vrije trap en de daaropvolgende aanval wisten wij weer om te zetten in een tegenaanval en toen
volgde het fluitsignaal. Na een kort overleg is er besloten om, mede gezien het feit dat de teams echt aan
elkaar gewaagd waren, de wedstrijd te verlengen met 5 minuten. Ook deze vijf minuten ging het gelijk op,
dus uiteindelijk moest het aankomen op de penalty’s. Wederom na goed overleg besloten om alle boys een
penalty te laten nemen…… Door een uitstekende redding van Bas, 2 missers en 3 uitstekend ingeschoten
penalty’s van onze boys lieten de jongens van Stedoco het kopje hangen. Hier hebben onze boys dankbaar
gebruik van gemaakt en vol vertrouwen wisten wij de penalty serie met 2-6 te winnen!
Door naar de halve finales…….
een top prestatie en al
helemaal gezien het feit dat de
meeste spelers van dit team de
beker vorig jaar daadwerkelijk
mee naar huis mochten nemen.
Boys….jullie hebben wederom
gevochten als leeuwen en voor
elkaar…..Top!
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RUMPT – De derby tussen Rhelico en Beesd verdiende geen winnaar. Die kwam er dan ook niet.
Met het punt dat dit opleverde, schieten beide ploegen bijzonder weinig op.
In de strijd tegen degradatie heeft Beesd die punten het hardst nodig. Opnieuw gaf de ploeg echter een 10 voorsprong bij rust uit handen. “Hier hebben we geen reet aan”, zei trainer Gert Heijsteeg. “We moeten
ons zo langzamerhand steeds meer richten op de nacompetitie. Ondertussen moeten we echter ook
oppassen dat we niet nog verder in de problemen komen. Degradatievoetbal is ook puntjes sprokkelen.
Buren verliest vandaag, dus in dat licht heeft ons punt dan nog waarde.”
Ferry van de Wal ziet er bij Rhelico steeds meer insluipen dat het seizoen al geslaagd is. “Terwijl we nog
goed staan in de derde periode. We verliezen nu in twee weken echter vijf punten, dus dat wordt wel
steeds moeilijker. Of we echt bij de bovenste ploegen horen? Als we er niet eindigen, dan ligt dat aan dit
soort wedstrijden.”

Twee gezichten

Op een vol sportpark Boutenstein zag het publiek een wedstrijd met twee gezichten. Beesd was in de
eerste helft de baas. De ploeg was veel feller en won makkelijk zijn duels tegen een matte thuisploeg. “Wij
waren voor rust verre van derby-waardig. Beesd kreeg ook niet veel kansen, maar was een stuk beter dan
wij”, zei Van de Wal.
Het eerste Beesdse gevaar kwam van Rens Bronk, die een vrije trap van de zijkant van het veld op de lat
schoot. Halverwege opende Hans Kroeze de score na een mooie aanval. Kevin Spronk stuurde Jarno van de
Water weg. Die bediende Kroeze met een steekpass. De lange middenvelder stuurde de bal daarna knap
naar de verre hoek: 0-1. Veel meer was er voor de doelen niet te beleven. Rhelico kreeg zelfs niet één
mogelijkheid. Of het moet het schot van Floris Rademaker zijn geweest dat heel veer naast het doel
eindigde.
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Discutabel

Na rust waren de rollen omgedraaid.
Nu was de thuisploeg nadrukkelijker
aanwezig. “Vorige week verspeelden
we ook een 1-0 voorsprong bij rust,
dus we hadden nog gezegd dat we het
niet moesten verprutsen. Vanaf de
aftrap gingen we echter achteruit
lopen. De 1-1 hing een halfuur in de
lucht”, zag Heijsteeg. Die goal viel
een kwartier voor tijd.
Uit een volgens de Beesd-spelers
discutabele corner werkte Sjoerd
Dragstra de bal achter doelman
Dennis de Vaal.
“Daarna gingen we wel weer iets verder vooruit en kregen we wat kansjes. Maar deze uitslag is terecht”,
vond Heijsteeg. “Ik hoopte na die 1-1 door te kunnen drukken, maar de kracht ontbrak”, zei Van de Wal. “Al
met al een zwaarbevochten punt.”

Wasmoeders

Trafassi maakte er een liedje over: ‘Kleine wasjes, grote wasjes, stop maar in de ‘Wasmasjien’, laat maar
lekker draaien…..’ Waar zouden we zijn zonder al die ‘wasmoeders’. Anouk Vermeulen en Famke Kroeze
zorgden ervoor dat de jeugd weer schoon en citroentjesfris het veld op konden de volgende wedstrijd.

62

Maandag 4 april was er een

‘Ouder informatieavond v.v.Beesd jeugd’.

De agenda voor deze avond zag er als volgt uit:
Opening
Voorstellen jeugdbestuur
Voorstellen commissies
Presentatie status Jeugdbeleidsplan
Presentatie voetbaltechnische
doelstellingen
Rol van de ouders
Respect
Actiepunten op korte termijn
Vrijwilligerswerk
Rondvraag
Opening
Patrick Kemker opende de bijeenkomst namens voorzitter Max Kroeze die helaas verhinderd was door
werkzaamheden in het buitenland.
Voorstellen Jeugdbestuur
Patrick maakt bekend dat Frans de Weijer heeft aangegeven zijn taak als voorzitter van het jeugdbestuur
door drukke werkzaamheden te willen beëindigen. Gerard van Kilsdonk is bereid gevonden deze taak van
Frans over te nemen. Patrick dankt Frans voor zijn enorme inzet gedurende de laatste vier jaren en geeft
Gerard de gelegenheid zich aan de aanwezigen voor te stellen. Frans blijft betrokken bij het jeugdbestuur
waar hij de functie van wedstrijd secretaris zal vervullen. Hierna stellen Peter van Zantvoort (secretaris)
en Rien de Vries (Communicatie & Meidenvoetbal) zich voor aan de aanwezigen. De overige bestuursleden
zijn Lex van Dijk (algemeen lid), Ben Frehe (Technische Commissie), Coos van Lith (Toernooien) en Diana
Vissenberg (notuliste).
Voorstellen commissies
Peter van Zantvoort stelt namens het jeugdbestuur de commissies voor:
- Coördinator bestuursdiensten (Jolanda van de Broek, Angela van Leeuwen en Marion Koopman)
- Coördinator scheidsrechters (Jurgen Treep, Dennis Molenaar)
De commissie bestuursdiensten heeft door persoonlijke benadering al ca. 20 personen gevonden die bereid
zijn een dagdeel bestuursdienst op zich te nemen. Tevens gaat er sinds kort op de donderdagavond
voorafgaande aan de wedstrijden op zaterdag een brief uit om de tegenstanders te informeren (zie een
voorbeeld van deze brief na het agendapunt Rondvraag). Peter geeft tevens aan dat er nog een vacature is
bij de coördinatoren scheidsrechters want ‘zonder scheidsrechters geen voetbal’…
Presentatie status Jeugdbeleidsplan
De presentatie van het Jeugd beleidsplan werd gedaan door Rien de Vries. Rien informeerde de aanwezigen
over de status van het concept beleidsplan (algemeen- en voetbaltechnisch) en de rol van het hoofdbestuur.
Presentatie Voetbaltechnische doelstellingen
De presentatie van het voetbaltechnische verhaal werd gedaan door Ben Frehe. Een van de belangrijkste
doelstellingen zal zijn: a. Winnen? Laten we eerst proberen te gaan voetballen. Het belangrijkste doel:
Voetbaltechnisch de jeugd, de trainers en de leiders naar een hoger niveau te brengen.
Hoe doelstellingen te bereiken?
Dit doel trachten we te bereiken door het aanbieden van cursussen aan trainers/leiders, het geven van
demonstratie trainingen, het begeleiden van trainers en leiders tijdens wedstrijden, het organiseren van
periodieke bijeenkomsten door de TC jeugd, trainerts/leiders (positief kritisch) aanspreken op hun manier
van coachen
Voorstellen TC Jeugd
De TC jeugd zal bestaan uit de volgende personen: Ben Frehe (Hoofd TC). Nick van Gameren, Dion Hol, Piet
van Lent en Michael Schooneveld. Ben stelde de leden van de TC jeugd voor en hij gaf tevens aan dat hij als
klankbord steeds kan terugvallen op de kennis van Gert Heysteeg (hoofdtrainer) en Wim Bender
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Rol van de ouders
De rol van de ouders is natuurlijk ook van groot belang. Wat verwacht men van de ouders? Zorg dat uw kind
op tijd aanwezig is. Meldt uw kind tijdig af als hij of zij niet kan trainen.
En tijdens de wedstrijden? Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is, inclusief de juiste kleding en schoeisel.
Blijf buiten de afrastering en laat de coach zijn werk doen. Aanmoedigen graag, maar wel met respect

Respect!!
Heel belangrijk!! Respect naar de medespelers, de tegenstanders, de trainers en leiders, de
scheidsrechter,
de grensrechters, eigenlijk naar iedereen, Spreek elkaar aan op het moment dat er iemand zich even dreigt
te verliezen.
Actiepunten korte termijn
Beleidsplan (concept) verder optimaliseren, voetbaltechnische gedeelte van beleidsplan uitwerken, starten
met voorbereiding seizoen 2016/2017, indelen teams. input huidige leiders/trainers, wedstrijden of
trainingen organiseren, komende weken tot eind seizoen wedstrijden bekijken (TC), leiders en trainers
benaderen. Het streven is om dit alles eind Mei voor 95% gereed te hebben.
Vrijwilligerswerk
Patrick Kemker nam dit agendapunt voor zijn rekening. Hij gaf aan: ‘ Vele handen maken licht werk’. Maar de
groep vrijwilligers moet nog worden uitgebreid. Er is nog hulp nodig bij o.a. scheidsrechters, bardienst,
schoonmaak acties accommodatie, onderhoud gebouwen en terreinen, bestuurskamerdienst op zaterdag
enz.
Binnenkort ontvangt ieder lid een persoonlijk mail waarin kan worden aangegeven voor welke taak men kiest.
Rondvraag
Hierna volgde een korte rondvraag. De presentatie was voor iedereen duidelijk en men gaat tevreden
huiswaarts.
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Een voorbeeld van de brief die op donderdagavond voorafgaande aan de wedstrijden op zaterdag ter
informatie uitgaat naar de tegenstanders van de thuisspelende jeugdteams ziet er als volgt uit:
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Een geheel nieuw opbergsysteem per team voor ballen. Naast het feit dat het een stuk georganiseerder is
komt het ook vooral de levensduur van de voetballen te gemoed.

20 stuks ballenkarren, geheel met roest vrij staal bevestigingsmateriaal en verzinkt, zijn tot in
perfectie gemaakt door het team van Jeroen Brouwer en Hans van Zoelen van HJ Metaal uit Beesd.
Gert Jan van Zanten van Bas van Zanten Culemborg heeft de wielen ter beschikking gesteld.
Namens het bestuur en alle spelers heel hartelijk dank voor deze gift.

Op 6 april hadden al 13 teams ingeschreven voor het gezamenlijke volleybaltoernooi VVB / SVB :
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Beesd A1 naar de halve finale!!
Woensdag 6 april werd er om 20:00 uur
afgetrapt voor de kwartfinale in het
bekertoernooi: V.V. Beesd A1 - SVS'65 A1
‘’Onze keeper pakt na 10 minuten al geel, vervolgens pakt hij een penalty. De verdediger van Spijk kopt de
bal in zijn eigen doel en Thomas schiet de bal in de kruising. Dat was alleen al in de 1e helft, in de 2e helft
scoort Lucas in een rebound van een penalty. Kortom, Beesd 3, Spijk 0. Supporters bedankt voor de
aanmoediging.
Leider Henri Kriesels plaatste een foto van 4 jaar geleden op Facebook…
Volgens Bertus Bronk: ‘Toen waren ze nog klein’

Hieronder de actuele foto van de A1. Zoek de verschillen…..
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10 april – Beesd boekte een knappe en ruime 4-1 zege tegen SCR,
dat daarmee zijn koppositie moest afstaan aan Theole. Omdat
de concurrent BZS ook won, blijft het gat met de veilige tiende
plaats zes punten. Komende zondag staan beide ploegen tegenover
elkaar. Gert Heijsteeg was blij met het optreden van zijn ploeg.
“De afgelopen twee wedstrijden stonden we in de rust ook voor,
maar toen wonnen we niet. Nu ben ik blij verrast en hartstikke
trots dat we het goede spel 45 minuten langer vol houden.”
Al na één minuut opende Hans Kroeze de score. SCR stelde snel
orde op zaken, maar dankzij opnieuw Kroeze ging Beesd halverwege
aan de leiding. Na rust liep Beesd nog voordat SCR gevaarlijk kon
worden via Igor Bassa verder uit. Diezelfde Bassa besliste twintig
minuten voor tijd de wedstrijd: 4-1.

Bij de klinkende overwinning van Beesd was

Duncan Molenaar de pupil van de week!
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Zwerver gezocht!!
Dit opmerkelijke bericht ban het bestuur stond op de site.
De laatste tijd gebeurd het regelmatig dat er vuilniszakken met inhoud verstrooid worden rondom onze
accommodatie hetgeen ontoelaatbaar is ! Soms zijn het vuilniszakken uit de containers van de vereniging en
soms van derden. Wij vragen iedereen goed uit te kijken naar deze zwerver die dit veroorzaakt en hier op
aan te spreken of zelfs aan te geven. Eventuele tips om dit op te lossen zijn ook van harte welkom. Bedankt!

Bericht van het Jeugdbestuur:
Met gepaste trots delen we hierbij mee aan alle toeschouwers, fanatieke jeugd-aanhang en iedereen die
betrokken is bij de jeugd van VV Beesd dat dit seizoen maar liefst 4 (!) teams van de totaal 18 jeugdteams
de halve finale van de bekercompetitie hebben bereikt!!
De F1 en F3 zijn er in geslaagd om zo ver te
komen en ook de MC1 en A1 van VV Beesd doen
nog mee in de strijd om de finaleplaatsen.
Een super prestatie!! We zullen u zo spoedig
mogelijk laten weten waar en wanneer de halve
finales gespeeld worden.
De spelers en speelsters rekenen op uw steun
en aanmoedigingen.
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Woensdag 13 april nam Beesd E1 op uitnodiging van RKC Waalwijk deel aan het Samen RKC PupCup.
Het leuke was dat de wedstrijden werden gespeeld in het grote Mandenmaker Stadion van RKC. De E1 won
de drie poulewedstrijden met resp. 1-0, 10-0 en 3-1 en ging door naar de kruisfinales. Uiteindelijk werd een
keurige 2de plaats behaald.
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Woensdag 13 april. En de inschrijvingen voor het VVB/SVB volleybaltoernooi op 18 juni bleven binnen
komen. Inmiddels hadden zich 16 teams ingeschreven nl. 14. Brandweer Beesd, 15. Theetuin de Wensput
en 16. MCD Beesd. Op onderstaande foto team 14 de stoere mannen van Brandweer Beesd

Op 14 april werd H.S.B.-Haaften op de site heel hartelijk bedankt voor de sponsoring van de sanitaire
voorzieningen op de toiletten van ons complex. Bij het noemen van één persoon doen wij anderen
tekort.. vandaar dank aan de Albert, Gerard jr., Willem en Gerard sr. allen met de achternaam van den
Heuvel.
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Wanneer een elftal deelneemt aan een
(internationaal) toernooi is gebruikelijk dat
de bezoekende vereniging een vaantje van
de club aan de organiserende vereniging
overhandigd.
v.v. Beesd schafte weer een voorraad nieuwe
vaantjes aan. Heb je een vaantje nodig dan
kun je deze opvragen bij de bestuursdienst.
Er ligt een kleine handvoorraad in de
bestuurskamer. Het bestuur
Op de site plaatste de webmaster voorbeeld
vaantjes van een ‘willekeurige’ vereniging…..

BEESD – Helemaal definitief is het nog niet, maar Beesd
zal zich niet rechtstreeks gaan handhaven in de 4e klasse F.
De ploeg verloor met 1-2 van concurrent BZS, waardoor het
gat met de tiende plaats is gegroeid tot negen punten.
Met nog vier wedstrijden te gaan, zal dat te groot zijn om
nog te dichten. En dus kan trainer Gert Heijsteeg zijn ploeg
gaan voorbereiden op de nacompetitie. Want ook directe
degradatie, Beesd heeft zeven punten voorsprong op Buren,
zal hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde komen. “We moeten
de scherven gaan oprapen en bekijken hoe we de laatste vier
wedstrijden van het seizoen gaan spelen”, zei Heijsteeg na
afloop. “Eigenlijk speel je nergens meer voor, maar je moet
wel zorgen dat je goed voorbereid aan de nacompetitie kan
beginnen.”
Slordig
Daarvoor zal Beesd uit een ander vaatje moeten gaan tappen
dan het tegen BZS deed. Over inzet had Heijsteeg weinig te
klagen, maar zijn ploeg acteerde grote delen van de wedstrijd ronduit slordig. Alleen het tweede deel van de eerste
helft was acceptabel. BZS was lange tijd niet bij machte te
profiteren van het geklungel van de thuisploeg, maar sloeg
uiteindelijk in de tweede helft toe.

Cadeau
Beesd nam tien minuten voor rust de leiding. Een vrije trap van Rens Bronk, die even daarvoor al de lat
had geraakt, werd door Jasper Gremie gepromoveerd tot doelpunt. De middenvelder raakte de bal licht
met zijn hoofd, waardoor doelman Bjorn van Nuijssenborgh (ex-Beesd) kansloos was.
Na rust gaf Beesd de tegenstander twee doelpunten cadeau. Doelman Dennis de Vaal zag er bij de treffers
van Jordy Kok en Casper Ehlhardt niet goed uit. Bij die 1-2 stond BZS overigens net met tien man, nadat
Jermain Bothof zijn tweede gele kaart had gekregen. “We doen dit onszelf aan. We verdienden ook niet
te winnen”, besloot Heijsteeg. En daar kon pupil van de week Thijs van Lith helaas niets aan veranderen.
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Woensdag 20 april verscheen op Facebook het bericht: Zaterdag 23 april a.s. speelt Beesd D2 om 11.00
uur de kampioenswedstrijd tegen Kerkwijk D2!! Na 9 speelronden staat Beesd één puntje voor op Kerkwijk.
Dus de jongens hebben alle steun en aanmoedigingen nodig om de schaal binnen te halen. Kom dus allen naar
sportpark Molenzicht, zaterdag 23 april om 11.00 uur en moedig de dappere strijders aan.
Bertje van Oostveen van de KNVB was al met de schaal onderweg naar Molenzicht……

In de D2 spelen Jens Aanraad, Martijn Blitz, Damian den Braber, Jens van Bremen, Luke van den Broek,
Senna Huigen, Tom van Kessel, Daan van Leeuwen, Duncan Molenaar, Nick Pelgrum, Bas van Roden, Hidde
Schooneveld, Joery Treep, Julian de Weijer en Sebastiaan van Zanten
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Het duurde even maar………… daar was hij dan. De foto van Beesd B1 op de site. Met de volgende spelers:
Waldrik Mars, Julian Post, Sergio van Veldhoven, Leon Wibbeke, Jeroen Beelen, Sven Heesewijk,
Stefan van den Bosch, Bart van Lith, Tyme van Bremen, Jens Kroeze, Rens Repko, Raimond van de Burg,
Niels Jonker en Julian van Bruggen. Leiders: Henk van den Burg en Edgar Brouwer. Trainers: Henk van den
Burg, Edgar Bouwer en Coos van Lith

Op 21 april stond de aankondiging
voor het Robert Mars Event
op Facebook.
Een event voor jongens en meisjes,
papa's en mama's, opa's en oma's!
Kortom voor iedereen!

Op 23 april

van 14.00 uur tot 17.00 uur

De verschillende spellen:
Eierspel
Doelschieten
Schietkraam Sjoelen
Blikgooien ...
Bananen vangen
Sumo worstelen
Bibberspiraal

Voor alle spellen werd een bijdrage gevraagd die ten goed kwam van het Robert Mars toernooi en Kika.
Je kon per spel meedoen die middag, maar ook een strippenkaart kopen voor alle spellen. Aansluitend was
er van 17.00 uur tot 18.00 uur is Hollands uurtje.
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De professionalisering bij v.v. Beesd gaat maar door...
Het werd mogelijk om digitaal in te schrijven op onze website.
Wil jij beginnen met voetballen? Twijfel dan niet langer en schrijf je zo snel mogelijk in!

En Beesd D2 werd kampioen !!!
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En Beesd E2 werd kampioen !!!
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En inschrijving nummer 19 voor het afsluitende VVB/SVB volleybaltoernooi op zaterdag 18 juni was binnen.
De A1 Cupfighters. Mogelijk moeten zij de strijd aangaan met onderstaande kampioenen: SVB Dames 1

‘’Je schoenen aan de wilgen hangen’’ Dat doe je aan het eind van je carrière bij v.v. Beesd of….. als je
nieuwe schoenen koopt en een leuk plaatsje zoekt voor de oude…….
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Maandag 25 april stond de aankondiging voor
de slotdag voor de jeugd op zaterdag 4 juni
op de site. Deze dag zal in het teken staan
van een leuke zeskamp met diverse onderdelen
en opblaas spellen. Wil jij meedoen?
Schrijf je dan nu in! De activiteitencommissie

Beste leden en ouders van de Voetbal Vereniging Beesd
Voetbal Vereniging Beesd is een traditionele vereniging
die drijft op vrijwilligers en sponsoren. Zonder dit
zouden de contributies dermate hoog zijn dat het niet
meer in verhouding zou zijn tot de mogelijkheden van
sporten. Door het nieuwe beleid zijn we zeer content
met de huidige sponsoren die onze club een warm
hart toe dragen. De inzet van de reeds betrokken vrijwilligers is zeer hoog en doet het bestuur beseffen
dat we zo als vereniging op de goede weg zijn. Echter moeten we helaas constateren dat een grote groep
leden en ouders van jeugdspelers nog geen of weinig inzet vertoont waardoor zaken als barbezetting,
schoonmaakactiviteiten, onderhoud etc. nog niet optimaal verlopen. Ingedeelde vrijwilligers komen zonder
reden niet opdagen, waardoor andere vrijwilligers gedupeerd raken en activiteiten niet ordelijk
verlopen. Daarom willen wij u nogmaals informeren over het besluit aangaande de verplichte inzet voor u
als lid / ouder en de daaraan verbonden eisen en restricties. De inzet van spelende leden en of ouders van
pupillen wordt voor diverse activiteiten verlangd en daarom willen we jullie verzoeken om middels
bijgevoegde formulier aan te geven wat de voorkeur heeft. Mocht je al vrijwilligerswerk gedaan hebben
dan het verzoek aan te geven voor welke activiteiten er tot op heden inzet is geweest.
Het bestuur heeft tijdens de algemene ledenvergadering bepaald dat minimaal 12 uur inzet per spelend lid
vereist is en dat er € 50,-- in rekening wordt gebracht als dit niet per individu / gezin wordt gerealiseerd.

Het is ons niet om de bijdrage te doen, maar om een goed georganiseerde vereniging met
inzet van alle leden te krijgen!
Een keer kleding wassen en rijden voor een elftal vallen niet onder deze regeling. Leden of ouders van
pupillen die nog geen vrijwilligerswerk hebben verricht dit seizoen, kunnen tot 30 september 2016 alsnog
aan deze verplichting uitvoering geven. Formulier downloaden
Wij rekenen op uw bijdrage als lid / ouder en zien uw aanmelding graag binnen twee weken tegemoet. Na
invulling van dit formulier kunt u het mailen naar vrijwilliger@vvbeesd.nl of deponeren in de brievenbus in
de kantine. Samen kunnen we deze vereniging vitaal en gezellig houden tegen een acceptabele contributie
waar een ieder zijn sportplezier kan blijven behouden.
Dank u wel!
Namens het bestuur,
Max Kroeze
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Kort verslag n.a.v. bestuursvergadering 14 april j.l.
















In goed overleg met Frans de Weijer is besloten om
zijn functie van voorzitter van het jeugdbestuur over te dragen aan Gerard van Kilsdonk. Wij bedanken
Frans voor zijn inzet voor onze vereniging en hopen dat hij nog lang betrokken blijft bij de jeugd (als
wedstrijdsecretaris). Wij wensen Gerard veel succes met het voorzitterschap en zijn medebestuurders!!
Momenteel is er overleg met de gemeente over de aanleg van het kunstgrasveld op onze accommodatie
in het voorjaar 2017. De exacte locatie wordt momenteel met de commissie velden en consuls besproken.
Na de keuze van de ligging kan het onderhoud worden ingepland voor de velden dit voorjaar.
Naast het overleg met de gemeente is er ook overleg met de 3 andere voetbalverengingen in
Geldermalsen GVV, Meteren en Rhelico. Doel is om elkaar te informeren over financieringen, soort veld
en eenduidigheid met de gemeente.
Ondanks de vele inspanningen van vele vrijwilligers voor het opknappen van onze accommodatie hebben
blijkbaar veel gebruikers (waaronder gasten ) veel moeite om de kleedkamers e.d. schoon te houden.
Beschouw de accommodatie als eigen bezit en ga daar ook zo mee om s.v.p. en spreek elkaar hier op aan.
De Commissie Vrijwilligers geeft aan dat ze tegen de volgende problemen aanlopen. Sleutelplan loopt
niet naar behoren. Ingeplande wedstrijden worden te laat doorgegeven aan Tiny van Veen. Het is
moeilijk zichtbaar welke werkzaamheden de vrijwilligers doen.
Het is lastig ouders van jeugdspelers een vrijwilligers taak te geven. Veel leden en voornamelijk de
ouders van de jeugd hebben we nog niet op de juiste manier kunnen bereiken om een taak in de
vereniging te doen. Velen weten waarschijnlijk ook niet dat hier een boete aan zit bij passiviteit. Bar
blijft op donderdag te lang open en er is geen controle meer op. Op de donderdag en de zondag komen
we barpersoneel te kort. Dit heeft er toe geleid dat alle leden een brief krijgen waarin we uitleggen
wat er verlangd wordt van de leden of ouders van leden. Wij verzoeken jullie hier aan mee te werken
en de ingevulde lijsten in de speciale brievenbus in de kantine te deponeren. Mailen mag ook.
Belangrijkste is dat iedereen in beweging komt voor de club naast de vaste kern van vrijwilligers.
Om de kantine in goede banen te leiden is er een reglement opgesteld en ligt voor iedereen ter inzage
achter de bar. Het is een must voor iedereen om hier uitvoering aan te geven. Zaken als vergunningen,
te lang open ( boze ouders ) bezetting en uitvoering taken dienen volgens het regelement te verlopen.
Graag aandacht hiervoor.
De voorbereidingen voor het Robert Mars Toernooi zijn in volle gang en wordt er weer hard gewerkt
voor een bijzondere dag op zaterdag 21 mei.
Ook zijn de voorbereidingen samen met SVB voor de slotdag met een volley bal toernooi in volle gang.
Gezien de belangstelling moet dit gaan slagen.
De cursusavonden van Cock van Dijk en Ben Frehe zijn een groot succes geworden. Ongeveer 45 leden
hebben hun trainerskwaliteiten verhoogd en kunnen dit overbrengen op de elftallen. Bedankt voor jullie
inzet!!
De dader van het verstrooien van vuilniszakken rondom onze accommodatie is nog niet aangehouden,
verzoek aan iedereen om alert te blijven.
Voor elftallen die aan het einde van het seizoen een avond willen organiseren is er besloten om de
consumpties voor die avond op €1,50 vast te stellen. Vooraf worden er munten gekocht bij de
penningmeester Jan Kroeze of Roland Versteegh tegen dit gereduceerde tarief. Het aantal munten
dat vooraf gekocht wordt moet wel In verhouding staan tot de feestavond. Zijn deze munten op dan
kan het feest voortgezet worden met munten uit de automaat.
Er is weer een voorraad v.v. Beesd vaantjes beschikbaar. Deze zijn op te vragen bij een van de mensen
van de bestuursdienst. Er komt een handvoorraad in de bestuurskamer in een van de afsluitbare
kastjes. Als laatste willen we het eerste elftal succes wensen met de laatste wedstrijden en hopen we
dat degradatie uitblijft. Zet hem op mannen!!
Namens het bestuur,
Max Kroeze
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Zaterdag 30 april sloot Dames 1 het seizoen af met
een barbecue. Er werd afscheid genomen van de
leiders Tommie Zuurmond en Hans van den Burg.
Beiden werden bedankt voor hun jarenlange inzet.
Traditioneel werd de speelster van het seizoen
gekozen. De eer ging deze keer met 9 van de 20
stemmen naar:

Ivonne de Bruijn
Tweede werd Lyan Zuurmond met 6 stemmen.
De resterende stemmen gingen naar Roos de Bruijn
(2), Cynthia van de Water (1), Thyrza Malawou (1)
en Sharon Zuurmond (1)

Dat het uitoefenen van je taak op zondagmiddag
als barvrijwilliger zééééér inspannend kan zijn
is bekend.
Gelukkig is er tijd tussendoor om eventjes te
rusten en alvast een beetje weg te dromen over
de vele heerlijke uurtjes die wachten op het
Betuwestrand… en dat in je favoriete houding.
Zoals te zien is op de foto hiernaast van oud
DKC oprichter Alfred Donga
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Mei 2016
Zondag 1 mei werd het seizoen van Beesd 5 afgesloten met een barbecue op Sportpark Molenzicht.
Tevens stond de oproep op Facebook: Wie is mans genoeg om dit prachtige elftal te leiden komend seizoen?

Tot ‘Beste Voetballer’ werd
Tim Geerlings gekozen
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Maandag 2 mei: Nadat de Beesd F3 eind 2015 als kampioen uit de najaarscompetitie kwam, zijn zij vol
nieuwe energie aan de voorjaarscompetitie gestart. Na 9 overwinningen kan Beesd F3 niet meer ingehaald
worden en zijn zij voorjaarskampioen 2016 geworden. De laatste competitie wedstrijd zal op 14 mei bij VV
Beesd gespeeld worden tegen Zwaluw VFC om 9.30 uur. Wij nodigen iedereen uit om de mannen te komen
aanmoedigen. Op de foto staan onder v.l.n.r. Igor Ouwerkerk, Lars van Lith, Twan Stijsiger en Lars krul en
staande v.l.n.r. Coen van den Berg, Damian de Weerd, Jaimy Versteegh en Lars de Vaal

Maandag 2 mei: De volgende oproep stond op de site: Vind je het leuk om lekker actief bezig te zijn op
het voetbalveld? Meld je dan nu aan bij VV Beesd en kom de twee dameselftallen versterken! We zijn op
zoek naar nieuwe speelsters voor VR1 (3de klasse zondag) en/of VR2 (5de klasse zondag). De dames trainen
twee keer per week en vinden naast een goede prestatie neerzetten ook de gezelligheid een belangrijk
extraatje. Dus wil je prestatiegericht voetballen of ben je toch iets meer op zoek naar gezelligheid?
Beide is mogelijk!!
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Maandag 2 mei: Voor het afsluitende SVB/VVB volleybaltoernooi van zaterdag 18 juni ontvingen we
wederom drie nieuwe inschrijvingen, hetgeen het totaal aantal teams bracht op: 22 teams !!!!
20. Netvrees
21. FC Lomito
22. Beesd 5

De mannen van Beesd 5
hebben inmiddels al enige
ervaring. Benieuwd of we
dit terugzien op 18 juni
ps. Wim Bronk vroeg
zich af of we echt geen
andere foto hadden
op de site….

Maandag 2 mei: Beesd zal niet bepaald blinkend van vertrouwen richting de degradatiekraker op zondag
8 mei tegen Buren toeleven. De mannen van Gert Heijsteeg gingen bij FC Engelen met 6-2 kansloos
onderuit. “Ik kan hier vrij weinig positiefs over zeggen”, zei Heijsteeg. “Iedereen was doordrongen van
het belang en we riepen er vol voor te gaan, maar na zes minuten stonden we weer achter. Dan blijkt dat
het vertrouwen erg broos is.” Jasper Gremie zorgde na een halfuur voor de gelijkmaker, maar vanaf de
aftrap viel direct de 2-1. Nadat Gremie uit een
goedkope strafschop verzuimde zijn ploeg opnieuw op
gelijke hoogte te zetten, liep FC Engelen verder uit.
Ook na rust kon Beesd weinig potten breken. Jarno
van de Water tekende voor de 3-2, waarna de
thuisploeg alsnog simpel weg liep.

SUPER SUNDAY
Zondag 8 mei speelt Beesd misschien wel de
belangrijkste wedstrijd van het seizoen!
Met nog twee wedstrijden op het programma
moet Beesd rechtstreekse degradatie zien
te voorkomen tegen directe concurrent Buren.
Het verschil is 3 punten in het voordeel van
Beesd, dus een cruciale wedstrijd voor beide
ploegen.
In deze wedstrijd heeft Beesd de support van alle
supporters hard nodig, dus hopelijk tot zondag
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Op 5 mei werd aandacht gevraagd voor het Robert Mars Toernooi. Er werd op de laatste vergadering
voorafgaande aan dit evenement nog druk geschoven met kramen en vrijwilligers.... Maar het komt goed!
Met trots werd aangekondigd dat het dit jaar de 5de editie zou zijn dus het eerste lustrum !!!
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Zondag 8 mei Beesd raakte de afgelopen weken steeds verder
in de problemen, maar tegen directe concurrent Buren was de
ploeg net op tijd bij de les. Beesd won met 4-1, waardoor de
ploeg niet meer direct kan degraderen en nu dus zeker is van
de nacompetitie. Buren degradeert naar de 5e klasse.
Na een beroerde eerste helft, maakte Beesd na rust het
verschil. Trainer Gert Heijsteeg was blij dat zijn ploeg zich
wist te herpakken. “We hebben in de eerste helft niet veel
weg gegeven, maar voetballend ook amper iets klaar gespeeld”,
zag Heijsteeg. “Na rust hebben we het binnen een kwartier
beslist al moet ik zeggen dat ik pas na de 4-1 echt gerust was.”
In de eerste helft gebeurde er lange tijd helemaal niks.
Pas na een halfuur viel er iets te beleven: scheidsrechter Stap
legde de bal bij Beesd op de stip. Buren profiteerde via Frank
Stap die de 0-1 scoorde. Pas vijf minuten voor rust liet Beesd
meer van zich zien.
Na enkele kansen zorgde Frank Riddersma voor de op dat
moment verdiende gelijkmaker.
Na rust klaarde Beesd de klus. Rens Bronk en Hans Kroeze
bezorgden de thuisploeg een veilige marge. Tien minuten voor
tijd bepaalde invaller Kevin Spronk de eindstand. Beesd speelt
komend weekend nog tegen Jan van Arckel, daarna wordt
duidelijk wie de tegenstander in de nacompetitie wordt.
Beesd zal het daarin opnemen tegen vijfdeklassers Alem
of MEC’07
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In het jaarverslag ontbrak nog de foto van Beesd E3 met de volgende spelers: Ciro van den Bosch,
Max den Braber, Raemon van Brakel, Nick van Dijk, Micha in den Eng, Gideon van der Haar, Tristan de Haas
Cas Jansen, Juul Labadie en Milan Versteegh. Leiders zijn Peter van Brakel en Leen van der Haar. Trainers
zijn Piet van Lent, Robert Hendriks, Kevin Spronk, Max Brouwer, Peter van Brakel en Leen van der Haar

De Commissie Communicatie
is opzoek naar versterking!
10 mei: De volgende oproep stond op de site:
Lijkt jou het leuk om samen met ons de website te
beheren, twitter updates te plaatsen en onze leden
te voorzien van het laatste nieuws?
Meld je dan aan om ons hierbij te helpen.
Nog geen ervaring met het beheren van websites?
Geen probleem. Wij zullen je de nodige uitleg geven
en elkaar helpen waar nodig.
Daarnaast hebben we elk jaar een commissie-uitje
naar een nog nader bekend te maken locatie.
Enthousiast geworden?
Stuur een mailtje naar info@vvbeesd.nl of een
appje naar Rutger van Hillo (06-29012399) en/of
Jelle van Soelen (06-11773735).
Groet, Rutger, Jelle & Goof
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Op 9 mei verscheen nog een oproep voor het
leukste volleybaltoernooi van de regio op 18 juni.
Er zijn nog maar enkele plaatsen over en over
6 dagen is de deadline voor inschrijven…

Op 10 mei werden de leden via de
Nieuwsbrief geïnformeerd over:
@ Slotdag voor de Jeugd
@ Beesdse jaarmarkt
@ Gezamenlijke volleybaltoernooi
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V.V. Beesd geeft Techniektrainerscursus aan Jeugdtrainers
Om de kwaliteit van de jeugd van Voetbalvereniging Beesd naar een hoger plan te tillen is er de afgelopen
maanden geïnvesteerd in jeugdtrainers. Onder de bezielende leiding van Cock van Dijk hebben 49 trainers
deelgenomen aan de Cock van Dijk Techniek Training. Twee enthousiaste groepen hebben ieder 4 avonden
les gehad op het gebied van omgaan met jeugd. Zij hebben vooral ervaren wat het is om techniektraining
te ondergaan en over te brengen op kinderen. Met deze cursus en de nodige interne begeleiding zijn er
enorme stappen voorwaarts gemaakt en is v.v. Beesd al bijna klaar voor het nieuwe seizoen met een hogere
kwaliteit. Mocht je als nieuw lid dit ook willen ervaren, kom dan snel een keer mee proeftrainen bij onze
voetbalvereniging. Op de foto een groot deel van de trainers welke deelgenomen hebben aan de cursus.

Namens Gerard Kruissen en Antoon van de Water kwam het verzoek om de team-materialen in te leveren
op één van de volgende data:
Donderdag 2 juni
van 19.00 – 20.30 uur
of
Donderdag 9 juni
van 19.00 – 20.30 uur
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Woensdag 11 mei speelde Beesd A1 de halve finale voor de beker tegen Roda Boys A1 uit Aalst. Beesd A1
was gedurende de gehele wedstrijd beter en kwam 5 minuten voor tijd verdiend op voorsprong door een
doelpunt van Lucas de Bruijn. In de laatste seconde van de wedstrijd kwam Roda Boys op 1-1 door een
penalty na duw en trekwerk in het strafschopgebied. Penalty’s moesten uiteindelijk de beslissing brengen.
Deze werden beter genomen door Roda Boys (3-4). Beesd A1 dankte de vele supporters voor hun steun.

Van dinsdag 24 mei t/m vrijdag 27 mei was er weer de AvondVierdaagse ........ Op vrijdag 27 mei was er
een spandoeken wedstrijd.... met als thema ‘Beesd voor elkaar’. Wat is er bijzonder aan Beesd, wat is er
uniek aan Beesd, wat is er mooi aan Beesd, wat is er tof aan Beesd, wat moet je zien in Beesd etc.........
Sportpark Molenzicht had ook een stempelpost !!
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Vrijdag 13 mei stond het volgende op FaceBook over
het Robert Mars Toernooi We verbazen ons elke dag
weer....
Via via krijgen we allerlei berichten van acties door
deelnemende teams in en om hun woonplaatsen!
Wat is het toch te gek dat iedereen zo mee leeft.
Als je ook een actie hebt gedaan
zouden we het leuk vinden je op
21 mei tussen 14.00 uur en 15.00 uur
te mogen verwelkomen.

We zullen dan extra aandacht
besteden aan jullie actie en
vanzelfsprekend wat foto’s maken.
Wij zijn benieuwd naar de mooie
creaties.....

Moeten we nog iets zeggen ??
Focus ME1.. Toppertjes
Grote dank aan zoveel fantastische
sponsoren die KiKa en ons een warm
hart toe dragen.... Kijkt u alstublieft eens op onze website, www.robertmarstoernooi.nl, voor de actuele
lijst van deze geweldige mensen! BIEDEN MAAR! Ook dit jaar gaat er weer een auto naar de hoogste
bieder. Van den Udenhout schenkt een: Volkswagen Golf 1400 Trendline, benzine, handgeschakeld,
Bouwjaar 2000, kilometerstand 261924, APK tot 2 mei 2017!
Bieden kan vanaf € 850,00 en tot zaterdag 21 mei 2016, 15.30 uur.
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Het meiden E1-team van voetbalvereniging Rhelico zamelde ook geld in voor KiKa.

De opbrengst zal 21 mei worden gedoneerd tijdens het Robert Mars Toernooi bij vv Beesd. De voetbalsters
waren druk met verkoop van cake, taart, brownies en cup cakes. De avond ervoor was er de nodige
bakstress, maar niet voor niks. Aanstaande zaterdag kunnen ze een mooi bedrag van € 156,- aanbieden.

Zaterdag 21 mei ook verkrijgbaar op de markt!
Voetbalschoenen voor een klein prijsje!
En natuurlijk gaat ook de opbrengst van deze kicksen naar KiKa!
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Zaterdag 14 mei hadden weer
kampioenen :

Beesd F3 KAMPIOENEN!!!
Gefeliciteerd! ⚽🎈🎉⚽🎈
Vandaag speelde de F3 de allerlaatste
wedstrijd van dit seizoen.
De tegenstanders was Zwaluw F7
uit Vught. Een mooie laatste wedstrijd
tegen een goede en leuke tegenstander!
Einduitslag: 6-2
Doelpunten van Twan, Igor,
Lars v Lith, Lars de Vaal en Damian.
Dus het is nu officieel:
KAMPIOEN voorjaar 2016!

Whoohoo!! Mini's 1 - VV Beesd kampioen!!
Trots op onze kanjers Super trots op onze kids!! 😍😍
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Beesd kwam in het laatste duel deze competitie in de staart van de
4de klasse F Zuid 1 in Ammerzoden niet voorbij Jan van Arckel: 1-1.
In de 17” minuut werd het 0-1. Dion Hol zette goed
door en stuurde Jarno van de Water het strafschop
gebied in. De spits zette voor en bij de tweede paal
tikte Rens Bronk de bal binnen. Daarna werd het spel
ineens minder. Vlak voor de pauze kwam de thuisclub
uit een vrije trap op 1-1.
Jan van Arckel verloor binnen een kwartier na de
hervatting de spits, die voor natrappen op Hol rood
kreeg. Beesd had daarna een groot overwicht.
Hans Kroeze zag een kopbal van de lijn worden
gehaald en een schot van Jasper Gremie had meer
verdiend. Tegenstander in de nacompetitie is het
vorig jaar gedegradeerde Alem.
Wordt de nacompetitie net als voorgaande jaren??

In het Pinsterweekend sloot de inschrijving voor het
SVB/VVB volleybal toernooi op 18 juni.
Op de valreep heeft het laatste team zich gemeld.
Wij verwelkomen "vv Staf en vrouwen".
En hiermee is de inschrijving gesloten.
Met 200 deelnemers verdeeld over 26
het een fantastische dag te worden!

teams belooft

Het toernooiterrein met drink- en eetgelegenheden is
open voor iedereen; dus noteer 18 juni in je agenda.
Supporters zijn van harte welkom.
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Voorzitter Max Kroeze plaatste
de volgende oproep op de site:

Steun Beesd 1
Aankomende zondag 22 mei zal Beesd 1
van start gaan in de nacompetitie:
Zondag

22 mei om 14.30 uur:

Beesd 1 - Alem 1

Donderdag 26 mei om 19.00 uur:

Alem 1 - Beesd 1

Beesd 1 maakt een moeilijk seizoen door en heeft de nacompetitie helaas niet kunnen ontlopen. Gezien de
positieve ontwikkelingen in onze vereniging met een mooi opgeknapte accommodatie en een verbeterde
financiële situatie willen we er alles aan doen om in de 4de klasse te blijven. Dit kunnen we bereiken door
een positief resultaat te behalen in deze 2 wedstrijden. Om ons vlaggenschip te steunen roepen we jullie
allemaal op om zondagmiddag naar Sportpark Molenzicht te komen. Het elftal heeft de steun hard nodig en
als dit zo gaat als in de nacompetitie wedstrijden de afgelopen jaren dan zou dit fantastisch zijn.
Tot zondag allemaal,

Na een keurige 7de plaats in het debuutjaar in de derde klasse voor Beesd C2, is het weer tijd voor het
buitenlandse tripje van dit jaar. Vorig jaar werd er gekozen voor een ver avontuur in Denenmarken, dit jaar
is er gekozen voor een aantal kilometer dichterbij, Oostende in België. Op vrijdagmiddag reist Beesd C2,
net als de C3, A1 & B1 af naar de kustplaats aan de Noordzee. Na een lange reis in verband met de file kon
er worden ingetrokken in het complex in Bredene, een aantal kilometer vanaf Oostende.
Na een rumoerige nacht, (toch Lex), kon het toernooi eindelijk beginnen voor de C2. Het duurde eventjes
voordat de wedstrijden begonnen, als eerste speelden de 2 tegenstanders uit de poule SV Niederwerth &
FC Knokke tegen elkaar, de wedstrijd werd gewonnen door de Duitsers uit Niederwerth met 2-0.
Na een klein half uurtje wachten kon ook Beesd aftrappen voor de eerste wedstrijd, tegen Niederwerth.
Na een dramatisch begin keek Beesd al
snel tegen een 1-0 achterstand aan,
keeper Nick Beekhuizen behield Beesd
van een grotere afstand.
Na een slecht begin kon ook Beesd
beginnen met voetballen, een uitstekende
steekbal van Koen Vissenberg op de
pijlsnelle Nick Huijgen werd feilloos
benut 1-1. Na de rust ging het spel beide
kanten op, er kwamen kansen voor beide
ploegen, maar een winnaar kwam er niet.
Het eerste punt in België is een feit
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Er werd even gerekend en het programma bekeken, en om eerste in de poule te worden moest er met 3-0
gewonnen worden. Het enige negatieve bleek bij een eerste plaats moest er al om 09:00 ‘s ochtends
gevoetbald worden, dit was ook geval bij een laatste (derde) plaats. Een tweede plaats betekende uitslapen
en pas om 10:20 voetballen, hier moest gelijk voor gespeeld worden of een kleine overwinning geboekt
worden. Dit moest gebeuren tegen FC Kloppe uit België. Wederom begon Beesd zwak aan de wedstrijd, en
keek snel tegen een achterstand aan van 1-0, wederom was keeper Nick Beekhuizen weer belangrijk voor de
C2 met een paar cruciale reddingen. Net voor rust stuurde Koen Vissenberg gelegenheids linksbuiten Ferdy
van de Werken weg, hij vervolgde zijn weg naar het goal en prikte de bal knap in de hoek buiten het bereik
van de keeper, 1-1. In de tweede helft was het vooral FC Kloppe wat vooruit voetbalde naar het doel van
Beesd. De verdediging van Beesd werd op de proef gesteld, maar de verdediging van Beesd bestaande uit
Joeri Hol, Jeroen Spronk, Jorn van de Broek, Sven de Goei en Xem van Dijk stond als een huis. Een slimme
vrije trap werd snel genomen door Ferdy van de Werken op Nick Huijgen, die alleen op de keeper af kon.
Hij liet de keeper kansloos en schoof de bal langs de goalie en zette Beesd op voorsprong. In de laatste
minuut kreeg Beesd een penalty tegen, maar deze werd gekeerd door Nick van Beekhuizen.
Door deze overwinning werd de 2de plaats behaald, en dit betekende uitslapen voor de mannen. Na het
toernooi werd er even gebunkerd in Oostende en hierna kon er huiswaarts worden gekeerd naar de
accommodatie. Hierna begon de tweede gezellige avond/nacht, en voor de technische staf even een klein
uitstapje naar de kroeg om even op adem te komen. Ondanks de latere speeltijd gaat de wekker altijd te
vroeg af, na een ontbijtje kon er weer worden vertrokken naar de toernooilocatie. Door de tweede plaats in
de poule, kwamen we terecht bij alle nummers 2 van U15.
De eerste tegenstander was Bostroe, wederom uit Duitsland. Beesd begon in tegenstelling tot gisteren
goed aan de wedstrijd. Al snel stond het 1-0 in het voordeel door Nick Huijgen, zijn derde van het toernooi.
Na een paar goede kansen voor onder andere Kramer aka Ferdy van de Werken en Jorn van de Broek
was het Jordi van de Water die de score verdubbelde,
2-0. De genade klap kwam nog voor rust, Nick Huijgen
gaf een goede voorzet, die door Jordi van de Water
achter het standbeen werd binnengetikt.
Na rust beperkte Beesd zich in eerste instantie vooral
met het verdedigen van het doel, dit resulteerde al snel
in 2 doelpunten voor de Duitsers, in mum van tijd stond
het 3-2. Hierna kreeg Beesd goede kansen via Tammo
Verhoeven en Ruben Cornelissen, beide faalden in de
afronding.
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Na nog een kleine vijf minuten billenknijpen werd er afgefloten, en waren de punten voor Beesd.
Hierna werd er geloot tegen Fransen, waarvan de naam te moeilijk was om te onthouden. Helaas vindt je op
dit toernooi ook teams waar het gewoon niet leuk is om tegen te voetballen. Schreeuwen, schelden, ballen
wegschieten, gemene trucjes, een regelrechte ramp. Nog geen twee minuten onderweg en de Franse spits
maakt een schwalbe in het strafschopgebied, een benutte penalty is hier het gevolg van. Helaas moeten we
toegeven dat ondanks dat het irritante mannetjes waren, ze wel aardig konden voetballen. Beesd kwam er
een enkeling gevaarlijk uit, hiermee verdienden Tammo Verhoeven een strafschop voor de Nederlanders,
helaas werd deze niet benut door Ruben Cornellissen. In de tweede helft hield Beesd vooral tegen maar
kwam het er een aantal keer gevaarlijk uit, na een slaande beweging van een Fransman, kon deze inrukken
met een rode kaart. Hierna kreeg Beesd de beste kans van de wedstrijd maar een afvallende bal werd hoog
over geschoten. Door het spel van onze tegenstander sloeg de frustratie toe, de spits haalde het zoveelste
gemene trucje uit om door te lopen op keeper Nick van Beekhuizen. Sven de Goei was hier niet van
gecharmeerd en verzocht de spits even het gras te kussen met een duwtje, hiermee mocht ook Sven
inrukken. Een vrije trap voor Beesd werd omgebogen in een strafschop voor hun, Belgische regels zijn af en
toe wat raar, en deze werd benut. Hiermee werd om erger te voorkomen snel afgefloten en was de eerste
verliespartij een feit. Door deze verliespartij speelt Beesd om de 11/12de plek tegen Jong Holland, een
ploeg wat in de eerste klasse acteert.
Omdat de pijp aardig leeg was bij de rood-zwarten was het vooral tegenhouden. Helaas kon Nick
Beekhuizen niet voorkomen dat Jong Holland met 2-0 voorkwam. Beesd kwam er later in de tweede helft
beter uit en Robbie van de Haar raakte de lat. In de slotfase van de rust kon Nick Huijgen alleen op de
keeper af, tot ongeloof van iedereen floot de scheidsrechter af voor de rust, dit tot ongenoegen van de
spelers en technische staf. In de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer echt aan voetballen toe,
een aanval van Beesd via Rick Nouwen en Koen Vissenberg resulteerde in een doelpunt via Ruben
Cornelissen, 2-1, dit was tevens de eindstand.
Hiermee behaalde Beesd C2 een keurige 12de plaats van een totaal van 24 ploegen. Natuurlijk is het
voetbal op zo’n buitenlands toernooi niet de hoofdzaak. Plezier en Vertier met elkaar zijn natuurlijk erg
belangrijke factoren, en werden deze gecombineerd met het sportieve belang, dan had Beesd C2 zeker in
de top gestaan. Wij bedanken alle (rij)ouders die de moeite hebben genomen om ons te komen supporten in
Oostende, zonder jullie was dit toernooi niet zo’n groot succes geweest.

Een toernooi om nooit meer te vergeten !!!!!
Groet van Jelle, Lex en Danny!!
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Voor de nacompetitie wedstrijd uit tegen Alem op donderdag
26 mei heeft het bestuur een bus geregeld. De kosten voor
de bus zijn € 5,- per persoon. We hopen dat daardoor ook
vele jeugdleden mee gaan naar Alem. Schrijf je in !!!

Woensdag 18 mei stond de volgende oproep op
de site: Voor de wedstrijd Beesd - Alem voor
aankomend weekend zijn we nog op zoek naar
een Pupil van de Week!
Lijkt het je leuk om de wedstrijd van dichtbij
mee te maken, met de spelers het veld op te
lopen en het eerste doelpunt te scoren.
Meld je dan aan bij Lars Donga
Wees er snel bij, want de plek is zo vergeven!
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Na maanden hard werken aan de voorbereiding voor het Robert Mars toernooi
kon de organisatie even bijkomen onder het genot van een heerlijk ‘Smurfen ijsje’
bij LIC aan de Voorstraat in Beesd. De opbrengst hiervan ging geheel naar het
Robert Mars Toernooi!! Jeroen bedankt namens de organisatie.

Marinus de Keijzer van Betuwefotograaf.nl plaatste onderstaande artikel in de krant. Tevens
maakte hij tijdens het Robert Mars Toernooi schitterende foto’s die op onderstaande pagina’s te zien zijn.
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BEESD - Voetbalvereniging Beesd houdt zaterdag 21 mei
vanaf 09.00 uur het vijfde Robert Mars Toernooi op
sportpark Molenzicht. Het hoofddoel van deze dag is Robert
Mars te herdenken, hij overleed op 10 jarige leeftijd aan de
gevolgen van een hersentumor. Er is een toernooi met ruim
40 deelnemende teams, een grote markt en er zijn verlotingen.
Ook voor kinderen is er van alles te doen. De opbrengst is voor
KiKa, de organisatie die zich inzet om het sterftecijfer als
gevolg van kinderkanker drastisch te verlagen
Rob van de Broek verwelkomde iedereen namens de organisatie en Smiley werd gepresenteerd tijdens
deze indrukwekkende opening en het feest duurde nog t/m 17.00 uur die dag.
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Onder zonnige weersomstandigheden spraken voorzitter Max Kroeze van v.v. Beesd en wethouder
Nico Wiendels namens de Gemeente Geldermalsen hun waardering uit voor de organisatie
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De beroemde Robert Mars appelbeignets mochten
natuurlijk niet ontbreken en ze smaakten weer uitstekend!!!

Mevr. Van de Broek had ook nog een appeltje te schillen….
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Een van de deelnemende teams aan het toernooi was SV Buren E1. Tijdens de opening liep dit sterrenteam
met de vlag van SV Buren het veld op. Ook zij hoopten op een goede opbrengst voor het KiKa fonds.
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Super trots was de organisatie op de meiden van Focus ‘07 ME1 uit Culemborg. Door hun inzet kon een
check van maar liefst 1000 euro worden overhandigd aan de organisatie zoals te zien is op onderstaande
foto’s. De meiden van Focus 07 ME1 zijn wekenlang druk geweest met diverse actie's zoals, carwash,
statiegeld inzamelen, stroopwafels verkopen en zelfs bonussen per gescoord doelpunt !
Het was een fantastisch evenement om aan deel te mogen nemen, een indrukkwekkende organisatie die
staat als een huis , opening d.m.v. een vlaggenparade van alle deelnemende teams op het hoofdveld (ruim
450 kinderen) , kippenvel en tranen bij de herdenking van Robert en uiteindelijk de sportieve
krachtmetingen onderling. ME1 heeft uiteindelijk rond de klok van 15.00 uur de check overhandigd aan de
organisatie en ouders van Robert, waarbij het geweldige bedrag van € 1000,-- zichtbaar werd, dankbaar en
ontroerd en met een groepsknuffel werd deze cheque overgedragen.
Met veel plezier heeft de ME1 van Focus 07 bijgedragen aan dit bijzondere toernooi en het goede doel.
Sportief werd er ook nog succes behaald, de 3e plaats en de fairplay cup werden aan de meiden uitgereikt
door Sean Klaiber speler van
FC Utrecht !
Trots mogen de meiden zijn
op zichzelf , en de organisatie
van het Robert Mars toernooi
op wat zij allemaal organiseren.
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BUNNIK

Bunnik
Zaterdag 21 mei waren de meiden van de ME1 van SV Aurora uitgenodigd om mee te doen aan het vijfde
Robert Mars Toernooi in Beesd. Dit toernooi wordt gehouden ter ere van Robert Mars die helaas veel te
jong op 10 jarige leeftijd is overleden aan kanker. Alle opbrengsten van die dag komen ten goede van KiKa.
De meiden van Aurora wilde ook hun steentje bijdragen en zijn het dorp in gegaan om bij zoveel mogelijk
huishoudens lege flessen op te halen. De shirtsponsor 'Bike store Houten' had beloofd het opgehaalde
bedrag te verdubbelen. Niet alleen lege flessen werden gedoneerd, maar menigeen gaf ook geld in
contanten voor KIKA, een warme bijdrage van vele Werkhovenaren.
Ook werd er hard gezocht naar bedrijven die de meiden nog wilde sponsoren.
'Huuraanbod.nl, Frank van Echtelt realisatie en realisatiesupport.BV, Van Schaik Zeist, JK Car Care, Wielen
en de Leeuw, Kwalitaria Frank Wennekes, Hoenson office print en Kamet Trading BV wilde hier graag aan
mee werken.
De dag zelf was zeer professioneel georganiseerd en heel indrukwekkend. "om kippenvel van te krijgen"
werd er door vele gezegd. Na vele spannende potjes damesvoetbal hebben de meiden hun cheque van maar
liefst 1640,10 Euro overhandigd aan de ouders van Robert Mars. De ouders waren sprakeloos van deze
bijzonder actie en bedankte de meiden met een grote groepsknuffel.
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Marinus de Keijzer maakte ook onderstaande foto’s van deelnemers en vrijwilligers.
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Op de achtergrond Molen ‘de Vrijheid’ die voor deze speciale dag de wieken had voorzien van de driekleur.
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Aan het eind van deze fantastische dag kon de
moeder van Robert Elize Mars een cheque van
maar liefst 25.000 euro
overhandigen aan Sylvia van KiKa.
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De organisatie schreef: Nog nauwelijks bekomen van deze overweldigende dag, waarop alweer het 5e
Robert Mars Toernooi werd gehouden, willen we iedereen bedanken die zich heeft ingezet in aanloop naar
en op deze dag. Gewoontegetrouw volgde na de emotionele opening een heerlijke feestelijke dag met voor
ieder wat wils. En wederom zijn wij aan het eind van de dag weer enorm verrast door de opbrengst. Dankzij
al jullie inzet, energie en enthousiasme is het wederom een gedenkwaardige dag geworden, waar we nog lang
en heel tevreden op terug mogen kijken. Wij kunnen natuurlijk niet zonder de spelers, speelsters, leiders,
leidsters, begeleiders, begeleidsters, ouders, bezoekers, sponsoren, donateurs, de Voetbalvereniging Beesd
en natuurlijk…. "last but not least…” DE VRIJWILLIGERS!
Wij nemen voor jullie allemaal ons petje af en zeggen: DANK JULLIE WEL!
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Uiteindelijk toonde DVOL E1 zich in de finale het sterkst en wisten de
meiden van Focus en Aurora er verdiend met de Fair Play Cup vandoor te gaan .
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Trost op de organisatie
Een fantastische dag
Op naar de volgende editie
Nummer 6 in 2017….
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De dag na het Robert Mars Toernooi, op zondag 22 mei stonden onderstaande berichten op Facebook:
Gisteren hebben wij met vv de Zwerver E1 meegedaan aan jullie toernooi. Wat een indrukwekkende dag.
De ontroerende openingsceremonie, de leuke wedstrijden goed ingedeeld op niveau, de gezellige entourage
en natuurlijk de enorme opbrengst voor Kika. Super bedankt voor deze mooie dag en heel veel succes met
de voorbereiding van het volgende toernooi!

De reactie van Jolanda Vink:
Met een bakkie koffie en heerlijke cake (foto hiernaast)
nog nagenieten van de geweldige dag gisteren op het
Robert Mars Toernooi.

Beesd heeft nog een geheim wapen in huis en dat is
Smiley. Jij gaat toch ook mee naar Alem samen met
Smiley om Beesd aan te moedigen op donderdag 26 mei?
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Zondag 22 mei

Beesd zette in de nacompetitie om handhaving in de 4e klasse een eerste stap in de goede
richting. Deel één in het tweeluik tegen Alem werd door Beesd met 4-2 gewonnen.
Beesd had het bepaald niet makkelijk tegen de vijfde klasser, maar was op basis van de kansen wel de
verdiende winnaar. Tot halverwege de eerste helft leek Beesd weinig problemen tegemoet te gaan.
Nadat Kevin Spronk uit een voorzet van Joost de Bruijn de 1-0 binnen kopte, kreeg de thuisploeg een
aantal riante mogelijkheden. Toen Rens Bronk dan eindelijk uit een geplaatste vrije trap voor de 2-0
zorgde, kwam Alem echter pijlsnel terug. Ook Martijn Leerintveld schoot namelijk een vrije bal hard
raak.
Halve omhaal
Ook in de tweede helft gaf Beesd een marge van twee doelpunten weer snel weg. Bronk tekende met
een fraaie halve omhaal voor de 3-1, maar binnen vijf minuten kwam Alem weer terug. Leerintveld
schoot opnieuw uit een vrije trap schitterend raak.
“Domme overtredingen”, oordeelde Bronk. “We hadden al gezien dat hij het kon, dan moet je niet op
die plek iemand neerleggen.” Beesd bleek in de slotfase meer inhoud te hebben.
Jasper Gremie scoorde uit een corner van Bronk nog de 4-2, waardoor Beesd met een wat geruster
hart richting de return in Alem van komende donderdag kan.
“Ik vind dat we dit over de streep moeten trekken”, zei Bronk. “Zij zullen moeten aanvallen en dan
gaan we sowieso onze kansen krijgen. Die laatste treffer is wel belangrijk. We hoeven niet in
paniek te raken als we onverhoopt achter komen.”
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Maandag 22 mei informeerde het Jeugdbestuur van v.v. Beesd de
leden met volgend bericht: In verband met de complexiteit van de
indeling voor de jeugdteams van VV Beesd, is er iets meer tijd nodig
om tot een juiste en goed overwogen indeling te komen voor de
jeugdteams. We kunnen dus helaas de gepresenteerde wens om eind
mei de indeling bekend te maken niet realiseren.
De doelstelling is nu om voor 4 juni a.s. (de slotdag voor de jeugd van
VV Beesd – meldt je aan voor deze gezellige dag via de site !)
de indeling bekend te maken om zo goed voorbereid het nieuwe seizoen
te starten. Noteer vast in uw agenda : maandag 5 september om 20.00
uur – Ouderinformatie-avond. Op deze avond zal uiteengezet worden
wat er tot nu toe gerealiseerd is, wat de plannen zijn voor de toekomst
en ook wat we van u verwachten!

Donderdag 26 mei zal Beesd 1 om 19.00 uur de 4-2 voorsprong verdedigen in Alem.
Beesd 1 heeft zondag een mooi resultaat neergezet om in de 4de klasse te blijven.
We zijn er nog niet en het zal nog een zware wedstrijd worden in Alem. Het eerste heeft jullie
steun zondag zeer gewaardeerd en hopen dat veel supporters naar Alem komen.
Max Kroeze
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ALEM – Beesd is ook volgend jaar vierdeklasser. Het won met 2-3 bij Alem en dat was na
de eerdere 4-2 thuiswinst voldoende om handhaving veilig te stellen.
Beesd maakte het zichzelf echter ongelooflijk lastig. Halverwege was de marge door de thuisploeg al
weggepoetst (2-0). De ploeg van Gert Heijsteeg rechtte na rust echter de rug en sleepte nog een
overwinning uit het vuur.
“Dit was een wedstrijd waar eigenlijk het hele seizoen in zat. Het was zwaar, maar we hebben samen de
schouders eronder gezet en het toch gehaald. Er valt echt wel een last van mijn schouders”, zei Heijsteeg.

Goed weg

Een halfuur leek er voor Beesd
weinig aan de hand. Echt goed
speelde de ploeg niet, maar het
kwam vier keer gevaarlijk voor
het doel.
Toch was het Alem dat de score
opende.
Na een fout van doelman Dennis de
Vaal kopte Davy Baars de 1-0 binnen.
Toen het vijf minuten later via Baars
ook 2-0 werd, was de stand over twee
wedstrijden weer gelijk.
Beesd kwam vlak voor rust nog goed
weg dat het niet ook nog 3-0 werd.

Beuk erin

Na rust gooide Beesd de beuk erin en na een kwartier kopte Rens Bronk de 2-1 binnen. Dit bleek achteraf
de beslissing. Alem moest scoren, maar de kansen waren voor Beesd. Kevin Spronk (redding keeper)
en Jasper Gremie (lat) waren als dichtbij de 2-2.
Uiteindelijk nam Jarno van de Water die gelijkmaker voor zijn rekening. Kort voor tijd maakte Gremie aan
iedere onzekerheid een einde: 2-3.
“Het was dit seizoen een lange strijd tegen degradatie. Achteraf is het natuurlijk wel mooi om je zo veilig
te spelen, maar ik hoop volgend jaar op wat minder zorgen”, aldus Heijsteeg.
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Zondag 29 mei a.s. speelt een aantal uitgenodigde F en 1e-jaars E-spelers van v.v. Beesd een tweetal
wedstrijden tegen Brommapojkarna (BP) uit Zweden en Tricht. De jongens uit Zweden hebben deelgenomen
aan een internationaal toernooi en hebben nog tijd over, alvorens zij weer naar Zweden vertrekken, om een
paar wedstrijden op zondagochtend te spelen. BP staat in Zweden bekend om de jeugdopleiding die diverse
bekende profspelers heeft voortgebracht zoals: John Guidetti (Feyenoord en Manchester City), Anders
Limpar (Arsenal), Nordfeldt (keeper Heerenveen).

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen.
Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20
tot en met Onder 6. C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd
al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.
De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op
verschillende plaatsen in het land al worden aangeboden, worden dus ook in het
komende seizoen op dezelfde wijze georganiseerd. De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de
jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal straks het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team. Ook de
indeling gaat niet anders zijn dan in voorgaande jaren.
J staat voor jeugdcompetitie
Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J
van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar
kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal
leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.
Waarom veranderen de aanduidingen?
Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze aanduidingen nodig
zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid
om bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). Dit moet de kwaliteit van het
voetbal ten goede komen.
Jeugdbestuur v.v. Beesd
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In het weekend van 27 t/m 29 mei namen Dames 1 en 2 deel aan een toernooi in
Wamel bij Unitas’28. Voor de 6de keer werd deelgenomen aan dit jaarlijkse toernooi
en een keurige 3de plaatst werd behaald. Ook ging de penaltybokaal mee naar Beesd.
Slechts 3 van de 35 penalty’s werden gemist (!). We zien terug op een heel gezellig
en goed georganiseerd toernooi.
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Robert van Gameren schreef op
Facebook: Afgelopen weekend
hebben dames 1 en 2 gezamenlijk
een toernooi gespeeld in Wamel!
Voor de dames van 1 een jaarlijks
ritueel, voor de dames van 2 een
nieuwe ervaring. De sfeer onderling
was fantastisch en in totaal zijn er
9 wedstrijden gespeeld van 20min
waarbij er als eindresultaat een
mooie 3e plek is behaald. Na elke
wedstrijd moesten er 5 penalty's
worden genomen voor de penalty
bokaal. Deze is feilloos gewonnen
door de Dames!!
Na dit toernooi komt er helaas een einde aan een periode van Dames 2 bij voetbalvereniging Beesd.
De dames van Voetbal Vereniging Beesd gaan door een tekort aan speelsters en blessures verder als één
elftal. Van deze gelegenheid gebruik makend wil ik allereerst Carla van Kranenburg bedanken voor haar
inzet de afgelopen jaren voor Dames 2. Super! Emiel Kroeze voor de trainingen in het eerste seizoen en
Arie Den Hartog voor zijn inzet en bijdrage dit seizoen. Bedankt! Dames, bedankt voor de afgelopen
seizoenen! Het waren 2 seizoenen met hoogte- en dieptepunten! Ontzettend veel geleerd en jullie ook
enorm zien groeien in voetbalkwaliteiten!
Om te eindigen met de woorden van Ellis de Vries:

Wij zijn V.V. BEESD, lalalalalalalalala!!

Het thema van de feestavond was dit keer ‘jungle’. De ‘wansie’ of zoals Soraya Straatman ze noemde de
‘onésie’ verkleedpakken werden met veel plezier gedragen.
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Op maandag 30 mei verschenen onderstaande
bestuurs mededelingen op de site:
Alcoholgebruik
Regelmatig doen elftallen van onze vereniging mee
aan voetbaltoernooien waarvan sommigen in het
buitenland. Ouders geven dan hun kinderen mee aan leiders en begeleiders voor een sportief evenement.
Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor deze kinderen en dienen wettelijke bepalingen zoals die gelden
voor bijvoorbeeld drank en roken nageleefd te worden. Hoe ouders met hun kinderen daar thuis mee
omgaan staat los van de vereniging. Om voor toekomstige toernooien en evenementen een duidelijk
standpunt in te nemen heeft het bestuur besloten hier een artikel aan te wijden in het jeugd beleidsplan,
hetgeen binnenkort op de website te lezen is.
Dit houdt in dat er geen alcohol genuttigd mag worden tot de leeftijd van 18 jaar en leiders en begeleiders
hier een voorbeeld functie in hebben. Uiteindelijk gaat het om verantwoording binnen onze vereniging voor
dit soort sportieve evenementen waarbij onze zorg geld tot terugkomst op onze accommodatie.
Ballenkarren
Sinds kort kunnen we als vereniging beschikken over schitterende ballenkarren die gesponsord zijn door
HJ Metaal. Een trieste constatering is dat het al meerdere keren is voorgekomen dat sloten worden
opengebroken. Respect voor materialen van de vereniging is voor ieders belang om gebruik te kunnen maken
van spelmateriaal en accommodatie.
Wij willen de leden verzoeken die hierbij betrokken zijn of hier informatie over hebben zich te melden bij
ondergetekende. Dat dit niet getolereerd wordt moge duidelijk zijn!!
Helaas moeten de sloten binnenkort vervangen worden door cijfersloten en gaan we er vanuit dat mede
door dit bericht het openbreken van sloten niet meer voor komt !!
Namens het bestuur.
Max Kroeze

Afgelopen jaar zijn wij als vereniging een convenant aangegaan met RKC Waalwijk. Dit heeft veel leuke
voordelen voor ons, zo hebben we met meer dan 100 leden de wedstrijd RKC Waalwijk- FC Volendam
bezocht en heeft onze E1 deelgenomen aan een toernooi in het Mandemakers stadion.
Om dit jaar leuk af te sluiten heeft RKC Waalwijk nog een laatste leuke actie voor dit seizoen.
Je kunt voor slecht 5,- naar een oefeninterland van het Nederlands Dames voetbalelftal tegen Zuid-Afrika.
Daarnaast heeft RKC samen met de KNVB nog een unieke extra prijs voor de amateur vereniging die deze
wedstrijd met de meeste leden bezoekt. De convenantclub die de meeste kaartjes afneemt mag 20
vlagendragers selecteren. Deze vlagendragers lopen voorafgaand aan de wedstrijd met de vlaggen van
beide landen en van de FIFA het veld op. Ook ontvangt een vlaggendrager 3 extra gratis kaartjes voor
deze wedstijd en een cadeautje van de KNVB. Tickets voor deze wedstrijd kunt u bestellen
via http://www.onsoranje.nl/tickets. gebruik bij het afrekenen de code CONRKC,
Hiermee ontvangt u de korting op uw kaarten
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Zaterdag 4 juni was de:

Slotdag voor de Jeugd
Ook dit jaar weer met een super zeskamp. Alle deelnemers bedankt
voor de gezellige afsluiting van het seizoen!
Het was mooi weer en op de site stonden vele foto’s die werden genomen
door Suzanne van Bremen. Hieronder een kleine greep uit de foto’s:
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Op zaterdag 4 juni verscheen de
“voorlopige” indeling Jeugd seizoen
2016/2017 op de site:
Beste jeugdspelers en ouders,
Hierbij dan eindelijk de
“voorlopige” indeling voor het
seizoen 2016/2017.

Zoals reeds eerder op de site te
lezen is geweest, zullen vanaf komend seizoen de teams op een nieuwe manier aangeduid worden.
Vanaf nu zullen wij deze benamingen dan ook gaan gebruiken, zodat we er zo snel mogelijk aan gaan wennen.
A, B, C etc. etc. gaat verdwijnen en hiervoor komen de volgende
benamingen in de plaats.
A1 wordt O19-1 (Onder 19, team1), B1 wordt O17-1, B2 wordt O17-2 etc. Etc.
C junioren worden aangeduid met O15, D met O13, E met O11 en F met O9. Voor de meisjes teams komen
bij deze aanduidingen een M voor te staan, dus b.v. meisjes D1 wordt MO13-1.
Helaas is het ons niet gelukt om voor het nieuwe seizoen een O19-1 te formeren waardoor we behoorlijk
hebben moeten schuiven in de hoogste elftallen van onze jeugd. Dit heeft tot gevolg gehad dat we bij onze
hoogste elftallen met 16 spelers zullen beginnen en bij de O17-2 zelfs met 17.
Mede door deze verschuivingen en het moeten aanvragen van dispensatie voor een behoorlijk aantal
spelers/speelsters is dit dan ook een voorlopige indeling. Wij zullen af moeten wachten of de KNVB aan
onze plannen mee wil werken en dus voor alle aanvragen dispensatie verleend, voordat we deze indeling als
definitief kunnen beschouwen.
Belangrijke wijziging wat betreft trainingen is, dat we het nieuwe seizoen per leeftijdscategorie gaan
trainen. Dat betekend dat b.v. O15-1 en O15-2 gezamenlijk zullen trainen waardoor beide teams dezelfde
oefenstof krijgen. Er zullen dan meerdere trainers aanwezig zijn per leeftijdsgroep zodat een ieder de
aandacht krijg welke nodig is.
De indeling v.w.b. leiders en trainers zal de komende weken ingevuld gaan worden evenals de
trainingsavonden. Doel is om dit alles voor eind Juni gereed te hebben. Volgend seizoen zullen we ook gaan
starten met speciale trainingen voor keepers, zodat ook zij de aandacht krijgen welke ze verdienen.
Hierover volgt later meer informatie. Hopende een ieder hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
met vriendelijke sportgroet,
Technische Commissie v.v. Beesd Jeugd
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Vrijdag 10 juni stonden we weer op de

Beesdse Jaarmarkt.

Beesdse Kermis 2016
VV Beesd en Robert Mars zijn er ook weer!
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En we hadden ook weer een prachtige prijs voor de prijsvraag! Waag een gok en win ons v.v. Beestje
vandaag op de Jaarmarkt! Raad het aantal doelpunten dat alle 26 elftallen van v.v. Beesd scoorden
afgelopen seizoen. En de winnaar van de prijsvraag werd
Volgens Alex had v.v.Beesd 844 keer gescoord
dit seizoen. Het juiste antwoord was 846!
Gefeliciteerd Alex, de beer komt jou kant op!
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Alex Kool!

Dan was er ook nog het

Doelschieten

Drie deelnemers hadden 200 punten gescoord
en waren dus gelijk geëindigd. Dus moest er
geloot worden en dat werd ‘live’ gedaan na
afloop in de kantine tussen Jan van Lith,
Gerard van den Heuvel en Leroy Bronk.
De loting was live te volgen op FaceBook

En de winnaar werd

Gerard van den Heuvel.
Hij koos voor de Ajax bal.

De overheerlijke wafels lijken een jaarlijks terugkerende traditie te worden. Oma Fien Post maakte het
beslag in haar eigen keuken zonder ‘pottenkijkers’… Dochter Willy de Bruijn en klein dochter Ivonne
verzorgden het bakken van de wafels samen met onderstaande dames: Simone van Bremen, Lyan Zuurmond
en Suzanne van Bremen

133

Wie had dat gedacht?
Vrijdag aanstaande hebben ook wij een
kraam op de Beesdse jaarmarkt 2016.
Je kunt ons vinden op de hoek van de
Sportstraat, Kerkstraat en Voorstraat,
waar we ons zullen presenteren met
een "zoet raadspel", het "spannende
enveloppen trekken" en het speciaal
voor ons ontwikkelde "Raad je Gaatje"...
En zoals je van ons gewend bent zijn
er weer hele leuke prijzen te winnen.
Vanzelfsprekend gaat de opbrengst
geheel in de pot van het Robert Mars
Toernooi en dus naar Stichting Kinderen
Kankervrij (KiKa)
Natuurlijk wordt het allemaal weer
aan elkaar gepraat door Golden Boy Rob!
Nieuwsgierig?
Natuurlijk ben je dat!
Kom ons bezoeken en waag een gokje!
(of meer dan één...)
Tot vrijdag!
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Van: Jeugdbestuur v.v. Beesd
Met de zomervakantie in zicht zijn de trainingen en wedstrijden
voor alle teams van VV Beesd afgelopen.
Er gaat nu hard gewerkt worden aan de velden.
De trainingen voor seizoen 2016/2017 starten op:
Maandag 8 augustus 2016 – voor alle O-19 / O-17 / O-15 teams
(voorheen A/B/C teams)
Maandag 15 augustus 2016 – voor alle O-13 / O-11 / O-9 / Mini’s
(voorheen D/E/F teams)
Trainingsdagen en tijden voor de verschillende teams zullen nog worden gecommuniceerd door de TC.
Vergeet u niet zaterdag 18 juni a.s.? De gezamenlijke slotdag voor de senioren van SVB en VV Beesd met
deelname van 26 teams die gaan strijden om de felbegeerde volleybalcup!

En er was Goed nieuws! De Commissie Communicatie had versterking gevonden !!
Suzanne van Bremen en Jarno van de Water waren bereid om de informatie op de website van vvBeesd,
FaceBook en Twitter up-to-date te gaan houden. Top! Webmasters welkom !!!!!!!

Jeu de boulen voor iedereen.
Zondag 26 juni houdt de `Jeu de Boule Club
Molenzicht` de jaarlijkse

BEESDSE BOEREN BOULE DAG
Er werd gespeeld op ruw terrein, het gaat om
de gein.
Inschrijven per paar tussen 9.00 en 9.45 uur.
Kosten, 5 euro per persoon.
Er worden 4 wedstrijden gespeeld
Iedereen wint een prijs.
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Met de komst van de business club leden:
Jobru Bouw, Klussenbedrijf van Lith,
Hans Verhoeven Schilderwerken,
BHO Pulsen-Waterpompen-TuinmachinesGereedschapshandel, Firma Gebr. Vd Perk,
De Jong Zuurmond en Intermix Management
zitten we inmiddels op 97 leden.
De ultieme uitdaging is uiteraard het 100e lid...
wij kijken hier zeer naar uit om dit lid te
mogen verwelkomen.

Beesd Nieuw: Niemand
Weg: Robert Walraven (Alverna), Jeffrey de Keizer (WNC).

In de Dorpskrant Beesd stond een artikel over de besteding
van het Leefbaarheidsbudget voor v.v. Beesd geschreven
door Rutger van Stappershoef met hierin o.a. aandacht voor
het ‘Beesd Bijzonder Toernooi’ op 3 september 2016
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Zaterdag 18 juni was de slotdag van dit seizoen voor de senioren.
Dit keer in een nieuw jasje nl. een gezamenlijk VVB/SVB Volleybal toernooi
Om 11.30 uur druppelden de eerste teams langzaam binnen. Om 12.30 uur
gingen de wedstrijden van start, maar ook pakten donkere wolken zich
samen boven Sportpark Molenzicht……

Prestaties……?
Daar hebben we het niet over,

Gezelligheid wel !!!
v.l.n.r. op de foto hiernaast:
Edwin Tuller, Mathe Nab, Jelle van Soelen,
Bram Wakker, Ed van den Berg en Timo Warrens
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6 volleybalvelden Check. Belijning Check. Munten Check. Bekers Check. We zijn er klaar voor…
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En er was een
heuse primeur…

Voor het eerst was een
evenement bij v.v. Beesd
‘live’ te volgen op FaceBook (!)
met dank aan Rutger van Hillo.

Een van de 26 (!)
deelnemende teams :

Team Troostprijs
Ook bij hen was het motto
van de dag: meedoen is
belangrijker dan winnen…
Staande v.l.n.r.
Geke, Simone, Ilse en
Suzanne.
Zittend v.l.n.r.
Roos, Ivonne en Lyan.
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Wilco Dokman van het team ‘Klas van Toen’
werd gekozen tot Speler van het toernooi
met de bijbehorende kussen…
Klasse gedaan en tot volgend jaar!!

Lekker potje volleybal!

Team Netvrees

#meedoenisbelangrijkerdanwinnen
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Ook in Nieuwsblad Geldermalsen kreeg de slotdag aandacht.
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Het weer was aan het begin van de middag goed….

maar later op de middag was het
wel érg bewolkt, maarrrr het bleef droog
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Altijd effe ‘’voorproeven’’ dat geeft toch tevreden klanten, of niet Marc ??

Gedurende de gehele dag werden de uitslagen keurig bijgehouden door ‘’Miss Puntentelling’’ Manon Verweij
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Een wedstrijd spelen zonder coach? Nou dat valt niet mee.
Hoe was het nou ook al weer? Met de punt naar voren of met de punt naar achteren…
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En soms was men wel hééééééééél erg blij met een gescoord puntje…

146

Soms was er wat discussie in ?? uit ?? …..
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Soms ging de bal wel heel hoog…

Nee, ze kan het niet laten…..
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’t Harmonieke bracht nog een serenade voor de penningmeester…

Soms moesten we weer effe gezamenlijk schuilen…
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Wij waren er helaas niet bij op het EK in Frankrijk… dan maar supporter voor België…

De prijsuitreiking duurde langer en langer door de vele kussen en felicitaties…
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En nog meer kussen en felicitaties…

En de winnaars: Bisde

on Tour
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SVB reageerde met onderstaande bericht op FaceBook:

De Activiteiten Commissie van v.v. Beesd plaatste onderstaande bericht op de site met daarbij tevens een
link naar 282 foto’s welke werden genomen door Suzanne van Bremen

Samenwerking SVB – VVB groot succes.
Dit jaar wilde de Activiteiten Commissie van v.v. Beesd
het seizoen van de senioren eens op een geheel andere
manier afsluiten.
Geen zeskamp, geen (tropisch) voetvolleybal toernooi, geen onderlinge wedstrijden, maar iets anders, maar
wat dan? Het idee om een volleybaltoernooi te organiseren werd geopperd.
Ja, waarom niet, maar dan een toernooi ook voor mensen buiten de vereniging.
Dus werd contact gezocht met SVB want die hebben ervaring in het organiseren van grote toernooien.
Marjo van Dijk en Manon Verweij sloten namens SVB aan bij de vergaderingen van de activiteiten
commissie. Na een eerste kennismaking werden globaal de taken verdeeld. SVB nam de organisatie van het
toernooi voor haar rekening en v.v. Beesd de rest erom heen zoals reclame, catering enz.
Al snel kwamen de eerste teaminschrijvingen binnen en het toernooi begon te leven. Maar liefst 26 teams
schreven zich uiteindelijk in.
Met spanning werd naar de dag uitgekeken, zaterdag 18 juni. De organisatie was er klaar voor. Aan alles was
gedacht, alleen het weer… de voorspellingen waren niet echt goed.
Om 11.30 uur arriveerden de eerste teams en om 12.30 uur gingen de wedstrijden van start. En het werd
gezellig, enthousiaste teams, goede samenwerking en het bleef droog… pas tegen het einde van de middag
begon het te regenen, maar dat mocht de pret bij de laatste wedstrijden niet drukken. Om 16.00 uur
bracht de plaatselijke Harmonie Concordia een serenade en schuilend tegen de regen werd onder de tenten
uit volle borst meegezongen. Hierna volgde de prijsuitreiking en nam het team van 'Bisde on Tour' de beker
in ontvangst als winnaar van de eerste editie van dit toernooi. Hierna werden onder het genot van een
drankje de sportieve prestaties van de dag doorgenomen.
We kunnen terugzien op een goed georganiseerd en heel gezellig toernooi. De afspraak was om de
opbrengst aan het einde van de dag samen te delen. Dat is natuurlijk goed voor de clubkas, maar er is
meer. Natuurlijk zijn centjes belangrijk en iedere club kan de centjes goed gebruiken, maar de dag heeft
veel meer opgeleverd: samenwerken. gezamenlijk iets organiseren. en dat ging prima.
Volgende keer weer? Zeker weten.
Schrijf maar vast op, volgend jaar, mei 2017, editie nummer 2 van het SVB/VVB volleybaltoernooi.
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De klusploeg sloot het seizoen af
met de laatste klusochtend op
zaterdag 25 juni!!
Er werd om 07:30 begonnen en
om 12,00 werd er voor de laatste
keer dit seizoen gezamenlijk een
biertje gedronken.

Op 22 juni stond de volgende oproep op de site:
Willen de leiders van de C1, MC1, MD1, F2, MP1 & MP2
zorgen dat de tenues van jullie teams uiterlijk
zaterdag aanstaande 25/6 worden ingeleverd!
Dit kan tussen 09:00 - 12.00 bij Antoon vd Water,
hij is aanwezig op Sportpark Molenzicht!

Op donderdag 23 juni was de laatste training van het seizoen
en dus brak de zomerstop aan. De kantine was vanaf die datum
ook gesloten. We zien jullie graag volgend seizoen weer terug!
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De Meiden D1 sloot het voetbalseizoen af bij
Erica en Gerard van Kilsdonk. Joyce van Breemen
schreef: Thanx allemaal! En in het bijzonder Erica
en Gerard van Kilsdonk voor de gastvrijheid en de
meiden natuurlijk voor het leuke initiatief.
Trainers en trainsters, jullie onwijs bedankt voor
jullie tijd, geduld, steun, inzet etc.
Meiden D1, jullie zijn toppertjes! 👍
Meiden en alle ouders bedankt voor de gezelligheid.
Op naar het volgende seizoen.
Maar eerst lekker genieten van de vakantie!
Have fun allemaal 😘
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Op de site verscheen : Oproepje bestuursdienst:
Zoals de meesten van jullie wel weten, is er enige tijd geleden
een vrijwilligersformulier verzonden vanuit VV Beesd. Echter,
er is een foutje ingeslopen op dit formulier: de bestuursdienst
staat hierin niet vermeld (deze kun je niet aankruisen). Jullie
kunnen je hiervoor natuurlijk wel opgeven….dat zouden we erg
waarderen en gezellig vinden! Dus mocht je zin hebben of
iemand weten die het leuk vind, meld je aan bij:
Angela van Leeuwen 06-22974942,
Jolanda van den Broek 06-23533576
of Marion Koopman 06-46621595

Aankondiging:
Wat:

Beesd Bijzonder Toernooi
met aansluitend muziekfestival met livemuziek

Wanneer:

zaterdag 3 september 2016

Zoals jullie wellicht weten heeft Voetbal Vereniging Beesd diverse positieve toekomstplannen.
Met het Leefbaarheidsbudget van de Gemeente Geldermalsen worden een aantal activiteiten
georganiseerd waarbij v.v. Beesd zich wil profileren als ‘club van en voor iedereen’, een vereniging
waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Niet alleen inwoners van Beesd, maar ook uit de omliggende
dorpen die geen buitensport-accommodatie tot hun beschikking hebben. Maar ook voor inwoners die
niks met voetballen hebben, kan en wil v.v. Beesd graag een sociale rol vervullen.
Er zullen mede daarom in de komende maanden een aantal extra activiteiten georganiseerd worden.
Eén daarvan is het Beesd Bijzonder Toernooi, op zaterdag 3 september (14:00 - 16:00), met aansluitend
een feest met livemuziek op het veld.
Voor dit toernooi worden teams uitgenodigd, bestaande uit mensen die nooit voetballen.
Straatteams, familieteams, een team van de Zorgimkerij, een ambtenarenteam, bedrijfsteams, misschien
een team van medewerkers van de Lingehof of de leerkrachten van de basisscholen samen…
Teams uit de omliggende dorpen zijn ook meer dan welkom, VVBeesd is er tenslotte voor iedereen.
Vraag aan jullie is of je wellicht een team kunnen / willen formeren?
De ‘spelregels’ zijn eenvoudig; we spelen 7 tegen 7 op een half veld, in partijtjes van 20 minuten.
Dus een ijzersterke conditie is niet nodig. Er mag ook regelmatig gewisseld worden. In elk team,
bestaande uit minimaal 8 en maximaal 12 personen, mogen maximaal 2 spelers deelnemen die wél
(regelmatig) voetballen.
Wees sportief, en vraag vooral mensen (m/v) die écht nooit voetballen, zodat het voor alle teams leuk
is om mee te doen. We horen graag of je deze uitdaging aan wilt gaan. Graag je reactie (ook als je niet
wenst deel te nemen) sturen aan vvbsecretaris@hotmail.com
een hartelijke groet,
namens v.v. Beesd,
Jeroen van Stappershoef en Goof Dokman
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De volgende posters werden verspreid om het evenement te promoten
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Het laatste woord is aan de voorzitter….
Beste leden van v.v. Beesd,
Graag wil ik u n.a.v. de bestuursvergadering van dinsdag 21 juni
over het volgende informeren:
QuickScan
Een door de Gelderse Sport Federatie uitgevoerde QuickScan
laat zien dat we er als vereniging goed voor staan en zijn we
klaar voor de toekomst. De GSF is bereid ons te helpen met onze wens om door te groeien naar een ‘open
club’ (maar wel met behoud van onze eigen identiteit, zijnde een gezellige club met bier en frikadellen).
Een open club betekent samen werken met andere verenigingen uit ons dorp waardoor er meer sportieve
mogelijkheden ontstaan op onze accommodatie. Het aan te leggen kunstgras biedt overdag mogelijkheden
voor scholen, ouderen en andere sporters. Een goed voorbeeld is de slotdag met SVB.
Jeugd
Het jeugdbeleidsplan is nog in concept fase, maar de definitieve versie zal binnenkort worden gepubliceerd
op de website van v.v. Beesd. Er is intensief contact met een 4-tal scholen met als doel leerlingen
enthousiast te maken om te komen voetballen bij v.v.Beesd. Cock van Dijk, bekend van de voetbalclinics,
komt ons ondersteunen op twee middagen waarin we proberen de jeugd enthousiast te maken voor voetbal
op de club. De TC jeugd is bezig met de indeling van de elftallen voor komend seizoen. Er zijn o.a. wat
probleempjes met het indelen van de dames elftallen. We wachten de indeling van de TC af. Lex van Dijk
maakt de overstap van jeugdbestuur naar de materialen commissie (= onderdeel Sponsor commissie).
Kunstgrasveld
Het kunstgrasveld zal in 2017 worden gerealiseerd op het hoofdveld. Veld 2 wordt gedraaid zodat het
parallel aan de kantine komt te liggen en zal na renovatie het nieuwe hoofdveld worden. De gemeente is
akkoord en vinden de werkzaamheden plaats in het voorjaar 2017.
Speelweek
De speelweek gaat ook dit jaar gebruik maken van onze accommodatie. Zaterdag 6 augustus zal de tent
worden opgebouwd en tal van activiteiten zullen die week voor de kinderen worden georganiseerd.
Vrijwilligersbijdrage
Er zijn behoorlijk wat reacties binnengekomen op onze oproep en deze zullen worden vastgelegd. Leden die
gereageerd hebben worden alsnog ingeroosterd om zo hun (achterstallige) uren als vrijwilliger (alsnog) te
kunnen maken voor 30 september 2016. De overige leden ontvangen een factuur.
Fietsclub
Van de fietsclub (ouderen tussen 60 – 75 jaar) kregen we de aanvraag voor een financiële bijdrage. We
zullen de fietsclub uitnodigen om te onderzoeken of men eventueel bereid is om als tegenprestatie bijv. op
vrijdagmiddag samen met Evert van Zelst en Piet den Hartog werkzaamheden te verrichten op het
sportpark. Tevens zal worden aangeboden de fietsclub bij een volgende tocht te laten vertrekken vanaf
Molenzicht waar de koffie en appeltaart klaar zullen staan.
Buurtapp
Op verzoek van de politie (Frank Ebben) is gevraagd of v.v. Beesd een ‘buurtapp’ op wilde zetten. Door
middel van deze app kunnen mensen elkaar bij verdachte situaties waarschuwen. Namens het bestuur zal ik
als beheerder de app gaan inrichten met bewoners uit ons dorp. Mochten jullie suggesties hebben dan
verneem ik graag.
PR commissie
Er zal een PR commissie worden opgericht die verantwoordelijk is voor alle communicatie binnen de club. In
deze commissie zullen leden van de diverse andere commissies zitting nemen.
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'Lief en leed’ pot
We kregen vanuit de vereniging het verzoek een ‘lief en leed’ pot op te richten voor alle leden (en hun
familieleden) binnen de vereniging. Het bestuur is van mening dat een dergelijke pot niet perse hoeft te
worden opricht. Wanneer een lid aandacht nodig heeft of het nu lief of leed is maakt niet uit, en hier
kosten aan verbonden zijn dan kan dit door iedereen worden opgepakt en in overleg en na akkoord van een
(jeugd)bestuurslid aandacht aan gegeven worden. Vinden jullie dat er iemand wat aandacht of steun kan
gebruiken vanuit onze vereniging laat het ons weten s.v.p.?
Selectie Beesd
Het seizoen is door de TC senioren, staf en spelers van de selectie geëvalueerd. Van het ‘vriendenteam’
(Beesd 4) stopt een groot aantal spelers. Binnenkort zal duidelijk worden hoeveel spelers het volgende
seizoen zullen blijven voetballen. Bertus Bronk gaat de A-junioren die overkomen naar de senioren
begeleiden en motiveren. Arie den Hartog gaat, mede doordat er een dameselftal verdwijnt, assisteren bij
Beesd 2. Arie zal tevens gaan functioneren als coördinator voor het kunstgrasveld. De totale kosten aan
schorsingen voor selectie spelers het afgelopen seizoen blijft binnen het vastgestelde budget bedrag van
750 euro. Zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering gaat dit bedrag volgend seizoen naar 500
euro. v.v. Beesd gaat komend seizoen helaas door een tekort aan speelsters terug naar een dameselftal.
De thuiswedstrijden van het eerste elftal zullen komend seizoen om 14.00 uur aanvangen i.p.v. 14.30 uur.
Verder wens ik u namens het hoofdbestuur alvast een fijne vakantie toe!
Max Kroeze
voorzitter v.v. Beesd

Noteer alvast in uw agenda:

Algemene Leden Vergadering
maandag 19 september 2016.

En hiermee sluiten we deel 2 van het jaarverslag 2015-2016
Namens v.v. Beesd
Goof Dokman
secretaris
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