Jaarverslag v.v. Beesd
1 juli t/m 31 dec. 2016

Juli 2016:

Op de site verscheen de mededeling dat het 2e elftal
van v.v. Beesd ook de komende 5 seizoenen met veel
vertrouwen tegemoet kon zien.
Meubelfabriek de Toekomst uit Beesd had al een aantal
jaren vertrouwen in dit team en liet dit blijken door het
team al meerdere jaren te sponsoren. Spelers en leiding
danken de heer Henri Kriesels van Meubelfabriek de
Toekomst en gaan met deze ondersteuning voor een
goede prestatie.

Op Regio-Voetbal werd de bekerindeling voor Beesd 1 bekend:
Poule 59: Ameide, Beesd, Lekvogels, SV Noordeloos

In de competitie werd Beesd 1 als volgt ingedeeld :

Alem - Beesd - BZS (Beusichem) - FC Schadewijk (Oss) – GVV (Geldermalsen) –
HRC'14 (Hurwenen/Rossum) - MEC'07 (Maurik/Eck en Wiel) - NLC'03 (Lith) – Rhelico (Rumpt) –
RKTVC (Tiel) – Teisterbanders (Kerk Avezaath) – Theole (Tiel) en Wilhelmina (Den Bosch)
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Zondag 3 juli sloot de WKC het seizoen af met een bbq bij de Notenboom. Winnaar van het afgelopen
seizoen werd Richard Frehe, 2de werd Christophe Mougeole en een 3de plaatst voor Martien van de Broek
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Het negende seizoen van de WKC-competitie zit er
inmiddels op en Richard Frehe is met duidelijk verschil
de grote winnaar geworden. Hij werd op een straatlengte
gevolgd door Chris Mongeole (winnaar in 2014) en Martien
vd Broek. De strijd om de 2e en 3e plaats werd pas in de
allerlaatste wedstrijd beslist.

Op 3 juli werden de prijzen uitgereikt in de sfeervolle tuin van De Notenboom.
Henry van Bremen en Anjo van Gameren werden door het bestuur extra in het zonnetje gezet voor hun
verdiensten van het afgelopen seizoen.
28 augustus start het lustrum jaar voor de WKC. De WKC-competitie kan nog steeds nieuwe deelnemers
gebruiken. Ben je wat ouder? Wil je graag een balletje trappen op zondagochtend om 10.30 uur? Kom eens
een keertje meedoen met deze 7 tegen 7 competitie. Je bent niet verplicht om iedere zondag aanwezig
te zijn. Iedere week wordt er keurig geloot met wie en tegen wie je speelt. Na afloop van iedere wedstrijd
vindt er een korte wedstrijdanalyse plaats onder genot van een hapje en een drankje.
De lijst met winnaars van de WKC-competitie
2008 Arno, 2009 Arno, 2011 Arno, 2012 Arno
2010 Ben
2013 Addy
2014 Chris
2015 Bjorn
2016 Richard
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Wat er gebeurde in de vereniging tussen
1 juli 2015 en eind december 2015 heeft u
kunnen lezen in het jaarverslag deel 1 met
daarin onderwerpen als het opknappen van de
accommodatie, vvBeesd sjaal, gebruik
consumptiemunten, sponsorloop, kinderbingo’s,
leefbaarheidsinitiatief, pietenbingo enz.
Dit jaarverslag deel 2 gaat over de afgelopen
periode januari t/m juni 2016.
Wederom een lijvig boekwerkje van 160 pagina’s ….
maar er gebeurde ook weer bijzonder veel binnen
onze vereniging.
Welke onderwerpen komt u zoal tegen:
Jubilarissen gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie
Beesd verlengt contract met Gert Heysteeg
Nieuw meubilair in de kantine
Aanvraag kunstgrasveld
Een nieuw jeugdbeleidsplan
Nieuwe website van v.v. Beesd gaat online
Business Club v.v. Beesd brengt bezoek aan Voet Aggregaten
Jeugdleden op bezoek bij RKC Waalwijk - Volendam
Zwerver gezocht!
In gebruik name nieuwe ballenkarren
QuickScan door Gelderse Sport Federatie
Gerard van Kilsdonk vervangt Frans de Weijer als jeugdvoorzitter
Beesd D2, E2, F3 en Mini's 1 kampioen
Cock van Dijk Techniektrainerscursus voor Jeugdtrainers
Heel veel informatie over het 5de Robert Mars Toernooi
Beesd E1 floreert in Mandemakers Stadion
Handhaving Beesd 1 in de 4de klasse via de nacompetitie
Dames 1 en 2 gezamenlijk op toernooi in Wamel
Zeskampspellen op slotdag voor de jeugd
We stonden weer met een kraam op de jaarmarkt
Afsluiten seizoen met een gezamenlijk VVB/SVB volleybal toernooi
en nog veel meer….
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al in volle gang.
Op woensdag 24 en 31 augustus zijn er kennismakingsmiddagen voor de jeugd o.l.v. Cock van Dijk en op
zaterdag 3 september is het ‘Beesd Bijzonder Toernooi’ met aansluitend een muziekfestival met
livemuziek. Kortom er gebeurd veel bij v.v. Beesd…
Veel leesplezier en iedereen alvast
een fijne vakantie gewenst.
Goof Dokman
Secretaris v.v. Beesd
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Programma/voorbereiding senioren 2016/2017
Het nieuwe seizoen komt er weer aan en de
trainers en leiders zijn bij elkaar geweest om
het programma te maken.
We gaan zondag 31 juli weer beginnen met trainen
en hebben een voorlopige selectie gemaakt waar
we mee gaan starten. Het is de bedoeling dat de
B en C selectie op de dinsdag gezamenlijk trainen
en op de donderdag apart. De ervaring leert dat
een aantal voetballers uit de B en C selectie alleen
op donderdag trainen. De A selectie zal ook nog een aantal maandagen trainen in de voorbereiding.
Op zondag 4 september gaat de competitie weer starten en de week voorafgaand zullen de trainers een
meer definitieve selectie bekend maken.
Het maken van de voorlopige selectie was dit jaar een heel gepuzzel. Dit heeft te maken met een grote
groep A1 spelers die leeftijdsgebonden overkomen, een groep A1 spelers die overkomen omdat er volgend
jaar geen A1 is en het beëindigen van het huidige vierde. Zoals jullie kunnen zien in de samenstelling van de
selecties hebben we waarschijnlijk voldoende spelers om met 4 elftallen de competitie in te gaan.
Het spelen in een selectie betekent dat je op basis van inzet, kwaliteit en trainingsopkomst zo hoog
mogelijk wilt spelen. Dit moet ook de motivatie zijn om in de A/B/C/ selectie te willen spelen. Afgelopen
jaar hebben een aantal spelers bedankt voor het naast hogere elftal, dit willen we in het komend seizoen
voorkomen. In de evaluatie hebben we hier uitvoerig over gesproken.
In de staf zijn dit jaar nieuwe gezichten bij gekomen. Zo gaat Bertus Bronk ons ondersteunen om de
jeugdspelers die zijn overgekomen te begeleiden in het seniorenvoetbal en bij het eerste assisteren bij
trainingen en naast Henk Spronk op de zondag bij wedstrijden. In een selectie spelen is iets anders dan
met je vrienden van jeugdelftal naar jeugdelftal te gaan. We willen deze talent volle groep graag behouden
en op basis van de hier bovengenoemde uitgangspunten in een elftal selecteren.
Verder gaat Arie de Hartog bij het tweede samen met Ed Tuller de begeleiding doen. We zijn zeer
gelukkig met deze 2 fantastische clubmensen in onze staf.
Hebben we de staf dan ingevuld? Nee, we zijn nog op zoek naar een verzorger voor het eerste en een
grensrechter voor het tweede. Beide functies zijn voor de wedstrijden op de zondag.
Met het samenbrengen van Beesd 4 met de andere teams gaat de donderdagavond de trainingsavond
worden voor alle senioren.
We denken dat de donderdagavond daardoor gezelliger wordt als iedereen elkaar kan ontmoeten.
Trainingen
Dinsdag 19.30 uur dames en om 20.15 uur selectie A/B/C
Donderdag 19.30 uur dames, Beesd 5 om 20.00 uur en om 20.15 uur selectie A/B/C
Nog even op vakantie en dan gaat het weer beginnen, we wensen jullie allemaal een prettige vakantie en tot
in augustus. Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met voor jou dichtstbijzijnde leider of
trainer of met de technische commissie.
Vers van de pers…
We weten dat Beesd 1 voor de beker heeft geloot tegen Ameide, Noordeloos en Lekvogels. De exacte
tijden volgen later.
Met vriendelijke groet,
Staf en Technische Commissie senioren.
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De voorlopige selectie zag er als volgt uit:

Voorlopige A – selectie

Voorlopige B - selectie

Voorlopige C - selectie

1 Coen Verwolf

1 Jasper van Bremen

1 Tim Kruissen

2 Dion Hol

2 Randy den Hartog

2 Rick van Zandwijk

3 Dyon van Bremen

3 Wessel Bronk

3 Reimert Riddersma

4 Hans Kroeze

4 Edwin Tuller

4 Michel van de Gun

5 Igor Bassa

5 Jeremy van Bremen

5 Martijn Kroeze

6 Jarno van de Water

6 Jeffrey Hanegraaf

6 Marco Kroeze

7 Jasper Gremie

7 Jordi van de Water

7 Lars Donga

8 Joost de Bruin

8 Leroy Bronk

8 Juul Maas

9 Kevin Spronk

9 Luuk van Tetrode

9 Jurgen Gremie

10 Nick van Gameren

10 Mathe Nab

10 Jelle van Soelen

11 Rens Bronk

11 Sander van Keulen

11 Jan Kroeze

12 Frank Riddersma

12 Marcel Schenkhof

12 Elmar Dokman

13 Timo Warrens

13 Joris Peeks

13 Danny Hanegraaf

14 Bram Wakker

14 Joeri Pippel

14 Daniel Post

15 Arjan van de Bosch

15 Rodney van Weenen

15 Patrick Verwolf

16 Lucas de Bruin

16 Renzo van Velthoven

16 Jordi Kriesels

17 Max Brouwer

17 Stefan van de Bosch

17 Bas van Zanten

18 Mike van Wees

18 Ivar Diks

18 Kevin Bronk

19 Thomas Brouwer

19 Robert van Gameren

19 Rene de Ruiter

20 Kevin Kruissen

20 Jeroen van Gameren

20 Renzo Velthoven

21 Wesley van de Werken

21 Niels Jonker

21 Dennis de Vaal
22 Ricardo de Hartog
23 Aad Arisse
24 Emiel Kroeze
25 Sven van Heeswijk
26 Waldrik Mars
27 Sven van Heeswijk
28 Waldrik Mars
29 Michel van Alphen
30 Rick Bambacht
31 Rick Spronk
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AANKONDIGING:
Beesd Bijzonder Toernooi met
aansluitend live muziek van
lokale artiesten
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
buitensportaccommodatie tot hun
beschikking hebben.
Maar ook voor inwoners die niks
met voetballen hebben, kan en wil
v.v. Beesd graag een sociale rol
vervullen.
Een van de activiteiten die is
genoemd bij de aanvraag van het
leefbaarheidsbudget van Gemeente
Geldermalsen was het organiseren
van een 'Beesd Bijzonder' toernooi
en een muziekfestival.
Op zaterdag 3 september zal
het toernooi worden gehouden
van 14:00 tot ongeveer 16:00 uur
met aansluitend livemuziek door
lokale artiesten onder begeleiding
van een band wat eindigt om
ca. 22.00 uur.
Voor het toernooi worden teams
uitgenodigd, bestaande uit mensen
die nooit voetballen.
Uitnodigingen zijn gestuurd aan
de Zorgimkerij, Thomashuis Beesd, Gemeenteraad en ambtenaren Gemeente Geldermalsen, medewerkers
Lingehof, leerkrachten basisscholen (Cingelplein), Harmonie Concordia, Vluchtelingenwerk, Vrouwen van Nu,
enz. 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 mogen maximaal
2 spelers deelnemen die wél (regelmatig) voetballen dus de nadruk ligt op vooral mensen (m/v) die écht
nooit voetballen, zodat het voor alle teams leuk is om mee te doen. Voor het muziekfestival zijn artiesten
die kunnen zingen of muziekinstrumenten spelen ook van harte welkom om hun talenten te tonen. Let wel,
vol is vol qua programma dus wees er snel bij mocht je mee willen doen.
namens de AC commissie
Jeroen van Stappershoef en Goof Dokman
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12 juli stond het
volgende op de site:
Patrick Kemker, eigenaar
van Kemker makers van
communicatie, heeft zijn
aflopende sponsor overeenkomst met Voetbal
Vereniging Beesd met
3 jaren verlengd.
Met ingang van seizoen
2016-2017 zal Kemker
wederom optreden als
hoofdsponsor.

Foto: Max Kroeze (voorzitter), Patrick Kemker en Erick Magis (Comm. Sponsoring)

Kemker verlengd met drie jaar en spreekt hiermee uit vertrouwen te hebben in de vereniging die uit een
dal komt en er binnen 1 jaar reorganiseren weer staat op alle fronten!
Voorzitter Max Kroeze is zeer verheugd met de verlenging zodat er samen verder gebouwd kan worden aan
de sportieve toekomst van de club. Kemker is geen onbekende binnen de voetbalclub, hij heeft er jarenlang
gevoetbald en is nog altijd op bestuurlijk niveau betrokken bij de vereniging waar inmiddels ook de 2e
generatie zich heeft aangediend, zijn dochter Daisy en zoon Deacon spelen ook in de jeugd.
Kemker makers van communicatie, wat overigens de verzamel naam is van de activiteiten drukken, printen,
beletteren en het leveren van beurs en presentatie producten, het bedrijf geniet in de wijde omgeving al
jaren lang bekendheid. Kemker zet wensen van de klant om in een goed concept waarbij geldt…. afspraak is
afspraak. Kemker is in een korte tijd uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf.
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Maandag 25 juli kwam definitieve indeling
voor het seizoen 2016/2017 inclusief de
trainingstijden op de site.
Beste jeugdspelers/ouders/leiders/trainers,
Hierbij de definitieve indeling voor het
seizoen 2016/2017 inclusief de trainingstijden.
Doelstelling om dit alles eerder gereed te hebben is helaas niet gelukt en daarvoor onze
excuses. T.o.v. de voorlopige indeling hebben er
bij de jongens enkele verschuivingen plaats gevonden en gaan we het seizoen beginnen met;
2 teams O17 (11-tal), trainingsavonden maandag en woensdag van 19.45 – 21.15 uur
2 teams O15 (11-tal), trainingsavonden dinsdag en donderdag van 18.30 – 19.45 uur
2 teams O13 (11-tal), trainingsavonden maandag en woensdag van 18.30 – 19.45 uur
3 teams O11 (7-tal), trainingsavonden dinsdag en donderdag van 18.30 – 19.45 uur
3 teams O9 (7-tal), trainingsavonden maandag en woensdag van 18.30 – 19.45 uur
(Bij O9-2 en 3 is de maandag een optie als trainingsavond en zal dit met leiders/trainers aan het begin van
het seizoen besproken worden of van deze optie gebruik gemaakt gaat worden)
De indeling v.w.b. O9-2 en O9-3 blijft een voorlopige en zal definitief worden na de kennismakingsdagen
welke op 24 en 31 augustus gehouden gaan worden.
Voor de meiden zijn de veranderingen veel groter en hebben we behoorlijk moeten schuiven om alles
ingedeeld te krijgen. Tevens hebben we moeten besluiten om met twee teams terug te gaan naar een 7-tal
(half veld) en komt het er als volgt uit te zien;
1 teams MO15-1 (11-tal), trainingsavonden maandag en woensdag van 18.30 – 19.45 uur
1 teams MO15-2 (7-tal), trainingsavonden dinsdag en donderdag van 18.30 – 19.45 uur
1 teams MO13 (7-tal), trainingsavonden maandag en woensdag van 18.30 – 19.45 uur
De trainingen voor de teams O15 en O17 zullen starten vanaf 8 augustus.
Trainingen voor de teams O9, O11 en O13 beginnen in de week van 15 augustus.
Verder zullen m.i.v. het nieuwe seizoen ook volop aandacht gaan geven aan de keepers. Op dinsdagavond zal
er voor alle keeper/sters keeperstraining zijn onder begeleiding van een deskundige. Dit betekend tevens
dat keepers van teams welke op maandag/woensdag trainen op dinsdag keeperstraining krijgen en dat zij
bij voorkeur op de maandag de training van hun team overslaan. (Uiteraard mag je ook gewoon aan beide
teamtrainingen meedoen maar dit is niet “verplicht”). De jongste keepers zullen om 18.30 uur starten
gevolgd door de oudere keepers. Schema v.w.b. wie hoe laat keeperstraining krijgt, zal eind augustus
bekend gemaakt gaan worden. De training voor de keepers zal starten op dinsdag 6 september, verder is
het doel om dinsdag 30 augustus een demonstratietraining te geven (info hierover volgt half augustus).
Leiders hebben we bij alle teams in kunnen delen
en ook met het invullen van trainers zijn we ver
gekomen. Echter staan er nog een aantal vacante
plekken open om in te vullen, waar we nog wat uitdaging mee hebben. We zijn ervan overtuigd dat
ook deze plekken spoedig ingevuld gaan worden.
Mochten er nog aspirant trainers zich geroepen
voelen om een vacante plek in te vullen dan
horen wij het uiteraard graag.
Met vriendelijke sportgroet,
Technische Commissie Jeugd V.V. Beesd

9

Tijdens de traditionele jaarafsluiting van het seizoen 2015/2016 is middenvelder Hans Kroeze met
overweldigende meerderheid door zijn medespelers en staf gekozen tot ‘Speler van het Jaar’. Trainer Gert
Heysteeg verwoorde fraai een aantal van de mogelijke argumenten die de stemmers in hun overwegingen
meegenomen hebben;
“Naast het feit dat Hans één van de betere spelers van deze selectie is afgaande op zijn talent én scorend
vermogen (12 goals), heeft hij gedurende dit zware seizoen ook laten zien over een fantastische
mentaliteit te beschikken, één die voor anderen als voorbeeld mag dienen. Hans heeft vrijwel geen
wedstrijd pijnvrij kunnen spelen, maar heeft noodzakelijke wisselbeurten laten schieten ten faveure van
andere spelers met pijntjes om zichzelf naar het einde van de wedstrijd te verbijten. Ook op trainingen
weet Hans voorop in de strijd te gaan en eist hij van zijn medespelers dezelfde instelling”. Hans is
inmiddels geopereerd aan zijn kwetsuur en zal vanaf september kunnen vaststellen of hij de vereniging nog
jarenlang met zijn voetbalkunsten kan dienen.
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Zaterdag 30 juli is Hans van der Burg benoemd tot

erelid van de Voetbal Vereniging Beesd.

Hans (57) werd op 10 jarige leeftijd lid van v.v. Beesd. Hij wilde wel eerder op voetballen, maar toen v.v.
Beesd in 1968 verhuisde van de Veerweg naar de huidige locatie Sportpark Molenzicht ging moeder van
der Burg akkoord.
Hans bleek over het nodige talent te beschikken en speelde in de jeugd in de hoogste selectie elftallen.
Met de A1 werd hij zelfs ‘Betuws kampioen’ en hierna maakte hij de overstap naar de senioren. Eerst een
jaar in het tweede (en wederom kampioen) en toen het jaar erop de linksback positie in het eerste vrij
kwam maakte hij de overstap naar het eerste elftal. Daar heeft hij heel wat jaren in gespeeld om daarna
met leeftijdsgenoten nog wat jaren in lagere elftallen te voetballen. Door blessures werd Hans gedwongen
te stoppen als actief voetballer, maar hij bleef de vereniging hierna nog jarenlang trouw als een zeer
gewaardeerd clubscheidsrechter. Hans stond altijd klaar voor de vereniging en was op ieder evenement
te vinden. Was er een bazaar in de KK dan was Hans erbij als lotenverkoper en ga zo maar door.
Hans werd zelfstandig ondernemer als broodbezorger en is vanaf dat moment ook direct sponsor geworden
en gebleven, en ook nu is hij lid van de Business Club van v.v. Beesd. Ook is hij vele jaren elftalleider
geweest bij de Dames. Vaak floot hij bij thuiswedstrijden en was hij bij uitwedstrijden grensrechter.
Tijdens het afgelopen seizoen had hij al aangegeven met zijn taak als elftalleiderschap te willen
stoppen. Hans was een trouw bezoeker van de thuis- en uitwedstrijden van Beesd 1 en tevens bezocht
hij trouw iedere jaarvergadering. De laatste 2 jaar was hij lid van de kascommissie en gaf
naar aanleiding daarvan een aantal nuttige adviezen aan het bestuur.
Sinds enkele weken is Hans ernstig ziek en na een verblijf in het ziekenhuis is hij nu thuis omringd door
de goede zorgen van zijn vrouw Erica en zijn kinderen. Op onze vraag of we deze bijzondere gebeurtenis
op de site mochten vermelden gaf Hans aan dat hij hiermee akkoord ging omdat hij er ‘gewoon’ trots op is.
Ook was het zijn wens om de foto waarop voorzitter Max Kroeze hem de versierselen opspeld welke
behoren bij het erelidmaatschap erbij te plaatsen.
Ik zit nu 10 jaar in het bestuur, maar heb nog nooit eerder een verzoek vanuit de leden gekregen waarin
het bestuur werd gevraagd iemand tot erelid te benoemen. Wat zijn hierin de criteria? Als u hierboven
leest wat Hans voor de vereniging betekend heeft gedurende een groot deel van zijn leven dan voldoet hij
ruimschoots aan de criteria en is het erelidmaatschap dik verdient.
Het bestuur is dan ook bijzonder verheugd om op deze manier haar waardering aan Hans te kunnen
uiten. Ik vond het een eer om erbij te zijn en te zien hoe trots Hans was en op dit gedenkwaardige moment.
Wij wensen Hans, Erica en de kinderen veel kracht in deze moeilijke periode.
Namens het Bestuur
Goof Dokman
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Op 1 augustus werd op de site het
programma voor de maanden augustus
en september gepubliceerd.
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Op de site verscheen onderstaande oproep van Elize Mars:
Dinsdag 16 augustus staat Beesd op zijn kop! Het bekende programma van Omroep Gelderland “Zomer in
Gelderland” komt 16 augustus a.s. naar Beesd! Inmiddels is een team samengesteld van 10 enthousiaste
Beesdenaren, onder leiding van coach Jan van Wijk en de voorbereidingen zijn reeds in volle gang.
Misschien heeft u al wat posters zien hangen in de winkels of iets gelezen op internet.
Wat er van Voetbal Vereniging Beesd verwacht?
Dinsdag 16 augustus vanaf 7.00 uur wordt live uitgezonden op radio Gelderland vanuit Beesd. Rond 9.30 uur
krijgt ons team op de radio een envelop met daarin een opdracht. De voorbereiding en de uitvoering van
deze opdracht neemt de hele dag in beslag, tot de uitzending van "Zomer in Gelderland", die om 18.15 uur
begint. Tussendoor krijgen wij ook nog een aantal opdrachten. Voor elke opdracht kunnen we geld
verdienen. Maximaal 1.000,00 euro. Het geld komt ten goede voor het Robert Mars 4 KiKa.
De hele dag worden het team en de achterban gefilmd en geïnterviewd. Wij hebben dan ook zoveel mogelijk
mensen nodig die wat voor ons kunnen betekenen. Aan het begin van de avond moeten wij de televisieuitzending van "Zomer in Gelderland" beginnen met een dorpsoptocht van anderhalve minuut, om aan het
publiek te laten zien wat Beesd zo beroemd maakt. Wij dachten daarbij ook aan Voetbal Vereniging Beesd.
De vraag aan u als leden:
Wat wij van u willen vragen, is het volgende; bent u bereid om dinsdag om 16 augustus mee te lopen in deze
dorpsoptocht, met een vlag en of outfit van v.v. Beesd en een puzzelstuk die u van ons krijgt aangereikt?
Wij zelf denken aan 2 personen. Als de puzzel compleet is zal daarop het wapen van Beesd in beeld te
zien. Graag horen we uw reactie en of u bereid bent mee te werken. Alvast bedankt!
Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar: Jan van Wijk (j.van.wijk39@kpnplanet.nl) , Patrick Koenhein
(patrick@koenhein.com), Elize Mars (wemars@telfortglasvezel.nl),
Met vriendelijke groet,
Elize Mars, Organisatie Zomer in Gelderland, Beesd.
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Wij willen de volgende mensen, bedrijven en verenigingen bedanken voor hun geweldige bijdrage aan
Zomer in Gelderland: Uitspanning de Notenboom, Rob Balke Stand- & Interieurbouw, Drukkerij Kemker,
Brandweer Beesd, Heinink Spronk Stucadoorsbedrijf, Kroeze Hoveniers, alle vrijwilligers van het Robert
Mars Toernooi, alle acteurs die hielpen tijdens de scene, Rob van den Broek, Herman Bertels, Joep
Versteegh, Harmonie Concordia, Sportvereniging Beesd, het Klokhuis, Voetbalvereniging Beesd, Basischool
de Lingelaar, Basisschool Antoniusschool, Club Rodenburg, Speeltuinvereniging Beesd, Spelweek Beesd,
Oranjevereniging Beesd, en iedereen die aanwezig was als toeschouwer !!! en iedereen die we misschien
vergeten zijn! Het was super! Beesd bedankt!!
Namens Team Beesd (Jan, Bas, Peter, Leander, Esther, Tamara, Rianne, Patrick, Waldrik en Elize)

Opbrengst: € 1.280,00 voor het Robert Mars 4 KiKa.
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In de week van maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus was
Voetbalvereniging Beesd, zoals ieder jaar, gastheer voor de
plaatselijke Vakantie Speelweek. De accommodatie werd
omgedoopt tot ‘’Camping Molenstrand’’ en 180 kinderen
hadden er een fantastische week.
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Hieronder een foto van de schuimparty en een bedankje aan Brandweer Beesd

Aan al het moois komt een einde. Zo ook met het kampvuur.
Peter Liefhebber en André Kroeze werden bedankt voor het opruimen, dank jullie wel!
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Op 17 augustus overleed Hans van der Burg.
Het volgende bericht stond op de site

Als tranen een trap konden bouwen en herinneringen een brug.
dan klommen we hoog naar de hemel, en brachten wij je terug.
Bedroefd zijn wij door het overlijden van Hans van der Burg. Sinds 30 juli j.l. erelid van Voetbal Vereniging
Beesd. Hans was een zeer gewaardeerd lid als speler, clubscheidsrechter, vrijwilliger, leider Dames 1,
sponsor, trouw supporter Beesd 1 en nog tal van andere taken die hij binnen onze vereniging gedaan heeft.
Er zal maandag 22 augustus in besloten kring afscheid genomen worden van Hans in crematorium
Daelwijck in Utrecht. Gelegenheid tot condoleren is er op maandag 22 augustus van 19.00 uur - 21.00 uur in
De Notenboom, Middenstraat 8, 4153 AD in Beesd.
Het was de wens van Hans om het geld, dat eventueel door u zou worden besteed aan bloemen, te doneren
aan het KWF fonds. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Als u een persoonlijke groet wilt brengen dan kunt u die achterlaten op de memori site van Hans van der
Burg op volgende link: https://www.memori.nl/gedenkplaats/hans-van-der-burg/
Wij wensen Erica, Marrit, Mark, Renée, Gregory en Tanja heel veel sterkte toe voor nu en vooral de
moeilijke tijd die komen gaat.
Wij gaan jou missen Hans.
Voetbal Vereniging Beesd
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De Willy Kroeze Competitie startte weer op zondag 28 augustus. Het wordt inmiddels het 10e seizoen van
deze 7 tegen 7 competitie. Iedere wat oudere (ex) voetballer of liefhebber kan meedoen met deze
sfeervolle competitie.
Hoe werkt deze competitie?
We verzamelen iedere zondag om 10.00 uur in de kantine van de VVB. Vervolgens kleden we ons om en vindt
de altijd eerlijke en soms hilarische loting plaats: wie speelt met of tegen wie. Dit kan dus iedere week
verschillen. Om 10.30 uur start de wedstrijd op een half voetbalveld. Afhankelijk van het aantal deelnemers
spelen we in principe 7 tegen 7 met een minimum van 4 tegen 4.
Je mag alleen scoren binnen de 5 meter, lichamelijk contact en slidings zijn niet toegestaan. Er is geen
scheidsrechter, wel wordt de stand bijgehouden door een objectieve jury.
Iedere wedstrijd worden er punten behaald en deze worden gedurende het hele seizoen bijgehouden. Een
speciale tuchtcommissie houdt de fairplay bij.
Hoe werkt het puntensysteem?
Iedere speler van het winnende team krijgt de voor gescoorde doelpunten + 5 bonuspunten. De spelers van
het verliezende team krijgen uitsluitend de door hen gescoorde doelpunten als punten toebedeeld.
Bij een gelijke stand krijgen alle deelnemers de gescoorde doelpunten + 3 bonuspunten. Wekelijks wordt
per mail de actuele stand en een kort wedstrijdverslag doorgegeven aan alle deelnemers en sympathisanten.
Ook staat er tussentijds op de site een stand vermeld. In de maanden december t/m februari spelen we
niet. Daar staat tegenover dat we doorgaan tot begin juli, dus we profiteren altijd van de mooi weer
maanden! Na afloop van iedere wedstrijd is er een hapje en een drankje en wordt de wedstrijd deskundig
en vooral objectief geëvalueerd. Aan het einde van het seizoen worden de prijzen uitgereikt. Dit gebeurt
in een gezellig samenzijn met partners/sponsoren/supporters.
Lijkt het je wat?
Kom eens langs of doe gewoon een keertje mee.
Tot ziens!
Het WKC-bestuur

Op maandag 19 september staat er een Algemene Ledenvergadering op het programma:
Wat:
Aankondiging Algemene Leden Vergadering v.v. Beesd
Wanneer: maandag 19 september 2016
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:
Kantine v.v. Beesd
Wij hopen zo veel mogelijk leden op 19 september te mogen verwelkomen!
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De volgende vacature stond op de site:
Voetbal vereniging Beesd is een bruisende vereniging met naast de gebruikelijke training en voetbalwedstrijden diverse andere activiteiten.
Het kloppend hart van de vereniging is de vorig jaar opgeknapte kantine.
De vele vrijwilligers achter de bar en in de keuken zijn het gezicht van onze vereniging en verzorgen onze
leden en supporters.
Tiny van Veen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar/keuken en regelt dit samen met de
vele vrijwilligers uit onze vereniging voor een optimale service aan onze leden en gasten.
Vanwege toenemende activiteiten en een betere service zijn wij voor het seizoen 2016/2017 per direct op
zoek naar:

Gastvrouw, Gastheer kantine.
Profiel







Affiniteit met een sportvereniging.
Vrijwilligers motiveren en stimuleren
Enige ervaring met horeca werkzaamheden
Bereidheid om in de weekenden te werken
Bereidheid om sociale hygiëne te behalen of in bezit daarvan.

Wij bieden
 Een prettige werkomgeving bij een bruisende vereniging.
 Rooster in overleg
 Vergoeding volgens vrijwilligersbijdrage in overeenstemming met uren.
Belangstellende kunnen reageren via mail vvbsecretaris@hotmail.com
Het Bestuur/Commissie Horeca
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Er stond een oproep van de ‘klusploeg’ op de site voor de eerste klusochtend van het seizoen op zaterdag
27 augustus. Iedere helpende hand was van harte welkom en om half 8 stond de koffie klaar.

Sinds vorig seizoen is er bij elke thuiswedstrijd
van Beesd 1 een Pupil van de week.
Dit is een groot succes gebleken na alle positieve
reacties van vorig seizoen. Ook dit seizoen gaan we
weer van start met de Pupil van de Week.
Lijkt het je leuk om de aftrap te verrichten en
een wedstrijd van Beesd 1 van dichtbij mee te maken? Geef je dan op,
In het begin kan er nog uit alle wedstrijden gekozen
worden, maar hoe later, hoe minder keus.

Het bardienstschema tot en met 30 oktober 2016 staat online op de website! Er wordt hard gewerkt
om het rooster verder uit te breiden. Neem snel een kijkje op het rooster en noteer wanneer je bent
ingeroosterd. Het rooster is hier te bekijken, of onder aan de website in de footer. Ook is hier de brief
te vinden die alle barvrijwilligers hebben gehad.
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V.V. Beesd gaat naar RKC Waalwijk – NAC Breda

En jij kan mee!
Vorig seizoen heb ik namens V.V. Beesd een amateurconvenant met RKC Waalwijk mogen tekenen.
Sindsdien hebben er al meerdere leuke activiteiten
plaatsgevonden, zo hebben we met ruim 100 leden de
wedstrijd RKC- FC Volendam bezocht en heeft onze E1
deelgenomen aan een toernooi in het stadion.
Op vrijdag 16 september mogen we de wedstrijd RKC
- NAC Breda gaan bezoeken. Tijdens de rust van deze
wedstrijd zullen 15 jeugdspelers van v.v. Beesd O13 het
opnemen tegen de leeftijdsgenoten van RKSV Nemelaer
in een Shoot-outwedstrijd.
We willen graag om 18:30 verzamelen op de parkeerplaats
van Sportpark Molenzicht om rond 18:45 met auto's
richting Waalwijk te gaan. Rond 22:30 verwachten we
weer terug zijn. Lijkt het je leuk om mee te gaan en kan
een van je ouders/verzorgers rijden? Meld je dan voor
vrijdag 9 september aan via de website!
Lars Donga

Beste ouders van de jeugdleden van VV Beesd!
Maandag 4 september is er een informatieve
bijeenkomst aangaande de ontwikkelingen met
betrekking tot onze jeugdafdeling. Onder andere
worden de ontwikkelingen rondom het Jeugdvoetbal
Beleidsplan gepresenteerd. Het jeugdbestuur nodigt
u allen uit om hierbij aanwezig te zijn in het belang
van uw kind in het bijzonder en de vereniging in
het algemeen. De avond begint om 20:00 uur.
U bent vanaf 19:30 uur welkom.
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Stilletjes zat hij deze zondagochtend aan de grote gesponsorde tafel. In afwachting van het WKCbestuur. Nerveus, had slecht geslapen. De eerste speeldag van het nieuwe seizoen. De bestuursleden
kwamen een voor een binnen, hij keek ze niet aan, durfde niet; hoe moest hij het vertellen?
Hij, de grote winnaar van het afgelopen seizoen. Een jongensdroom die uitkwam. Jarenlang had hij er
voor getraind, liet alles er voor staan, geen drank, gezond eten, niet uitgaan. Hij ging er zelfs voor naar
een paars witte amateur topclub in de regio om de kunstjes af te kijken. En vorig seizoen lukte het
eindelijk….
Te midden van zijn vrienden (slechts 1) mocht hij de wisselbeker, de zeer fraaie wisselbeker in
ontvangst nemen. Hij liet die middag en die avond de beker niet meer los, niemand mocht de beker
aanraken, alleen maar naar kijken. Kijken naar de lijst met grote winnaars, hij stond daarbij. Als laatste
winnaar. Trots was hij, heel erg trots. Hij bleef die avond als laatste zitten, iedereen was weg, nu kon
hij ook gaan. Een tas om de beker mee te nemen sloeg hij af. Welnee, ik neem die beker op mijn fiets zo
wel mee. Trots als een pauw fietste hij naar huis, de wisselbeker op zijn stuur. Hij nam dit keer niet de
kortste weg naar het Lage Huis. Welnee, hij pakte alle straten mee in Beesd.
Thuisgekomen bracht hij de beker eerst op de slaapkamer in eerste instantie naast zijn bed. Maar even
later kreeg hij een beter idee; zijn vrouw moest naar het logeerbed en de beker mocht naast hem liggen
die nacht.
De volgende dag werd hij als een gelukkig man wakker, de beker lag nog steeds naast hem. Een mooie
dag brak aan, lekker op vakantie naar de Dordogne. De caravan stond al klaar, ingepakt en wel. En ja
hoor, ook de beker mocht mee op vakantie. Hij wilde er iedere dag naar kijken. Niet alleen naar kijken,
ook nam hij de beker mee naar het zwembad en ’s avonds mee naar de kantine. Iedereen mocht het
weten, iedereen moest het zien. En elke avond vierde hij feest. Tot die ene avond. Het was weer
gezellig in de kantine van de camping, de beker kreeg zoals iedere avond een vaste plek op de bar. En
alle campingbezoekers mochten die avond in ruil voor een biertje een keer op de foto. Het was die dag
zwarte zaterdag en wel heel erg druk op de camping geworden.
Die 32e foto had hij niet meer moeten doen.
De volgende morgen werd hij wakker, verschrikt keek hij om zich heen, daar lag zijn vrouw maar waar
was de beker? Een zoekactie werd die dag op touw gezet, helaas zonder resultaat. De beker was
verdwenen en kwam niet meer boven water.
En nu zat hij daar, in de kantine van de VVB. Op deze eerste speeldag. Hij kon geen woord uitbrengen,
wilde het vertellen maar kon het niet. Op weg naar de kleedkamer gaf hij een gefrommeld briefje aan
de voorzitter. “Beker kwijtgeraakt in Frankrijk, sorry, weet er niets meer van”…..
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Op woensdag 31 augustus jl. was het zover,
de eerste Kennismaking dag bij v.v. Beesd
onder de bezielende leiding van techniektrainer
Cock van Dijk, geassisteerd door leden van de
TC en diverse trainers van v.v. Beesd.
50 spelers en speelsters (waarvan ongeveer
20% voor het eerst kennis maakten met het
voetbalspelletje) kwamen op deze zonnige
woensdagmiddag naar Sportpark Molenzicht
om deel te nemen aan de diverse oefen- en
spelvormen.
Met veel enthousiasme en inzet gingen de
kinderen aan de slag en iedere geslaagde
trap, actie of doelpunt werd met veel
gejuich gevierd.
Trotse ouders aan de zijlijn waren druk in de
weer met foto- en videoapparatuur om de
vorderingen van hun kinderen vast te leggen.
Een zeer geslaagde middag en we hopen dan
ook dat we hiermee de jeugdafdeling bij
v.v. Beesd nog verder kunnen uitbreiden.
Mocht je de Kennismaking dag gemist hebben
maar wil je wel iedere week lekker sportief
bezig zijn?
Meld je dan aan via de site (www.vvbeesd.nl)
of informeer naar de mogelijkheden bij
Ben Frehe (06- 46237100 of bfrehe@key.net).
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De Business Club v.v.Beesd heeft op vrijdag 2 september een
bijeenkomst georganiseerd waarbij de sympathieke trainer Ron Jans is uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomst zal het jeugdvoetbal beleidsplan van v.v.Beesd gepresenteerd
worden. Vervolgens zal, samen met de heer Ron Jans, alle ins en outs van het plan besproken worden.
In aansluiting hierop is er onder het genot van een drankje en hapje nog tijd om te netwerken.
Naast alle leden van de Business Club v.v.Beesd zijn alle jeugd - en senioren leiders en trainers
uitgenodigd. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de kantine van v.v. Beesd.

Onder veel belangstelling heeft Ron Jans, trainer van PEC Zwolle, Op vrijdagavond 2 september een
boeiende lezing gehouden voor de leden van de Business Club v.v. Beesd, trainers en leiders van de jeugd
en senioren als wel het bestuur van de v.v. Beesd.
Ben Frehe, voorzitter van de Technische Commissie van de jeugd, gaf de aftrap met de presentatie van
het jeugdplan, toegespitst op de voetbaltechnische aspecten binnen de v.v. Beesd. Hier op volgend
leidde Ron Jans de discussie over de inhoud van dit plan. Vervolgens deelde Ron Jans zijn visie op voetbal
en gaf hij een inkijk in zijn carrière als jeugdvoetballer, amateurvoetballer, prof voetballer en trainer.
Gedurende 2 uur wist hij alle aanwezigen te boeien. In de aankondiging werd al gezegd dat Ron Jans
wellicht één van de meest sympathieke trainers is. Na zijn betoog kan hier gerust het woord enthousiast
aan toegevoegd worden. Ron Jans doet zijn werk met passie en weet dit over te brengen op anderen.
Dat de start van de competitie misschien wat mager is, baart hem op dit moment nog niet direct zorgen.
Hij heeft het volste vertrouwen dat dit ten positieve gaat veranderen.
Een mooie lezing van Ron Jans trainer van PEC-Zwolle over zijn leven. Wijze lessen die onze club VV
Beesd kunnen helpen om verder te ontwikkelen.

Op de foto hiernaast praat Ron Jans na met
Max Kroeze (voorvoorzitter van v.v. Beesd),
Gerard van Kilsdonk (Voorzitter Jeugd) en
Ben Frehe (TC jeugd)
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Zaterdag 3 september vond het
Beesd Bijzonder Toernooi plaats
op Sportpark Molenzicht.
Aansluitend was er een muziekfestival door lokale artiesten.
Dit alles had nog te maken met
het leefbaarheidsbudget wat
we vorig jaar gewonnen hadden.
De donderdag ervoor werden
de tenten opgebouwd door een
aantal vrijwilligers en de
organisatie duimden dat het die
zaterdag droog zou blijven.
Om 13.00 uur werden de teams
ontvangen met koffie en cake
en direct kwam de gezelligheid
boven water gelet op het enthousiasme van iedereen. Na het omkleden van de teams en een bal om even warm te schieten werd om 14.00 uur
het startsein gegeven met een voorwoord door onze voorzitter Max Kroeze. In het nazomerzonnetje
speelden teams van Harmonie Concordia, Voetbalmoeders, Prezzent/de Zorgimkerij, Beesdwatch,
Cingelplein en Kernteam Geldermalsen vrolijke 7 tegen 7 wedstrijden. Ambtenaren, mensen met een
verstandelijke beperking, de wethouder, muzikanten, moeders, dochters en leerkrachten.. Gelijk spatte het
plezier, enthousiasme, gezelligheid er vanaf tijdens de wedstrijden en werden er alleen maar lachende
gezichten gezien. Tijdens de wedstrijden werd er al druk gebouwd op het podium voor het muziekfestival.
Na het laatste fluitsignaal van de wedstrijden was iedereen nog enthousiaster en werd er gelijk al
geroepen dat dit wel een vervolg zou mogen krijgen.
Elk team kon na de wedstrijden een blauwe
kaart inleveren met daarop de naam van het
team welke zij het leukste team vonden waar ze
tegen gespeeld hadden.
Het team met de meeste blauwe kaarten zou ook
de winnaar van het toernooi zijn. Wethouder
Nico Wiendels, die zelf ook met een team
aanwezig was, was ook zeer enthousiast en deed
een mooi slot woord met aansluitend de
prijsuitreiking aan de winnaar van het toernooi.
De winnaar werd: Team Concordia die op het
podium een medaille kregen omgehangen.
Na de prijsuitreiking begon gelijk aansluitend het
muziekfestival met muziekkoren en muzikanten
uit de regio die hun talenten konden laten horen,
en die zijn er hoor! De rest van de avond werd vol
gespeeld door de band &Basic die ook een zeer
gevarieerd en mooi programma speelde.
Eindconclusie, een hele mooi dag met heel veel
enthousiaste mensen die het waardeerden dat
dit georganiseerd werd. Namens de organisatie
dank aan alle vrijwilligers en teams die aan deze
dag hebben meegedaan om het tot een succes
maken. Wordt vervolgd!!
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Dat vingertje van Juf Maria!

Doortje de Snoo aan Marielle Bertels: Kijk nou...schiet jij zomaar de bal door de benen van Niels Koudiijs!!
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Zondag 4 september startte de competitie seizoen 2016-2017 voor Beesd 1 met een thuiswedstrijd tegen
B.Z.S. uit Beusichem. De aanvang van alle thuiswedstrijden was vastgesteld op 14.00 uur

Beesd begon in de vierde klasse F Zuid 1 met een 5-2 overwinning op BZS. Binnen 25 minuten stond Beesd
op 3-0. Jarno van de Water, Rens Bronk en Kevin Spronk scoorden. De wedstrijd leek gelopen, maar niets
was minder waar. BZS kreeg kort voor rust een strafschop, na een handsbal van Joost de Bruin. Doelman
Wesley van de Werken werd gepasseerd 3-1. Na een hoekschop van Beesd werd de bal naar voren gespeeld
en Robin Huisman scoorde met een lob voor B.Z.S. de 3-2. Toen Jasper Gremie na goed doorzetten voor de
4-2 zorgde, was het wel beslist. Beesd kreeg ook een strafschop, die Rens Bronk benutte: 5-2.
Pupil van de week bij deze wedstrijd was Daan van Breemen. Hij schreef hierover: Weken heb ik naar
deze wedstrijd uitgekeken tot papa liet lezen dat er op FB geschreven stond dat mijn favoriete club
Feijenoord zou zijn. Hierdoor ben ik met een beetje tegenzin en omdat het moest van mama toch maar met
papa, wij hebben allebei niets te vertellen naar VVB gegaan. Ik moest om 12.30 uur aanwezig zijn en na een
tijdje kwam kersverse huisbezitter Lars mij halen om mij in de kleedkamer te brengen van Beesd 1 (O201). Na de voorbespreking mocht ik met de reservespelers van Beesd de keeper inschieten. Daarna gingen
we naar de kleedkamer om "ons" om te kleden en toen mochten we in een rijtje het veld op lopen. Na een
korte uitleg van de scheidsrechter mocht ik de aftrap nemen. Ik heb mijn favoriete speler Jarno even laten
zien hoe het moest en gelukkig wist ook hij de keeper te passeren heel vroeg in de wedstrijd. Het was een
hele leuke wedstrijd om te zien vanuit de dugout met de reservespelers en staf van Beesd en gelukkig
hebben wij met 5-2 gewonnen. Iedereen, m.u.v. Jelle ;-), bedankt voor de leuke middag.
Groetjes Daan.
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Zondag 4 september startte ook voor Dames 1 de competitie en helaas werd de wedstrijd verloren. 6-0!
Gelukkig hebben we de foto's nog! 😉

Het Jeugdvoetbal Beleidsplan van Voetbal Vereniging Beesd staat online op de website!
Deze is te bekijken onder het menu Jeugd -> Informatie!
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Woensdag 7 september was er voor de schooljeugd een hardloop clinic op Sportpark Molenzicht welke
werd georganiseerd door Run Rondje Rhenoy. Dit alles in het kader van ‘Beesd voor elkaar, Beweegweek’
De kinderen van groep 3 t/m 8 van de Antoniusschool en de Lingelaar deden hieraan mee en dat waren maar
liefst 255 kinderen (!).

Op bovenstaande foto geeft Dick Dokman van Run Rondje Rhenoy het startsein voor de hardloop clinic en
op de foto hieronder geeft Dion Hol uitleg aan de kinderen
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Beweging is essentieel voor kinderen. Dank voor de organisatie! Spelweek Beesd had wat lekkers te
drinken. Onder leiding van Adrie Brouwers, Dion Hol en Nick van Gameren kregen ze handige tips en
oefeningen met als hoogtepunt een duurloop. Iedereen heeft de duurloop gehaald en de kinderen werden
beloond met een mooie medaille. Ook dank aan juf Bernadette en Eva en collega van Fysiotherapie Beesd
voor hun hulp.
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Datum: woensdag 14 september
Waar: Kantine VV Beesd
Tijd: 20.30 uur
Om de werkwijze tijdens de bestuursdienst
uit te leggen c.q. te verduidelijken hebben we
besloten om een avond hiervoor te organiseren.
Op deze avond zullen we de richtlijnen op
papier uitdelen en deze puntsgewijs met jullie
doornemen, ook het invullen in Sportlink komt
aan bod. Velen van jullie hebben zich aangemeld
hebben voor een bestuursdienst!
Toch zijn we naarstig op zoek naar nog meer ouders/leden die zich hiervoor aan willen melden.
Voor de ouders/leden die nog geen bestuursdienst draaien meld je hiervoor aan bij:
Jolanda van den Broek 06-23533576, Angela van Leeuwen 06-22974942, Marion Koopman 06-46621595
Het is leuk om te doen, je bent op een leuke manier betrokken bij je kind en de vereniging daarbij is het
een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. Meld je aan!

'Is dit iets voor onze club?'
vroeg Pascal Middelkoop.
Dit bord met tekst kwam hij onderweg
tegen. Vooral die laatste twee regels
tekst: 'zou het hier niet kunnen draaien
ZONDER ONZE VRIJWILLIGERS.
Ja, dit bordje past bij v.v. Beesd.
En dat vond hij en dat vinden wij
Als bestuur ook.
En daarom krijgt het bordje een mooi
plaatsje achter de bar in de kantine.
Als dank voor al die vrijwilligers waar
we trots op zijn.
Bedankt Mid.
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Achtereenvolgens de jeugdelftallen van v.v. Beesd seizoen 2016-2017
Beesd O17-1 Seizoen 2016-2017

Bart van Lith, Nick van Beekhuizen, Jorn van den Broek, Koen Vissenberg, Bo van Bremen,
Ferdy van de Werken, Nick Huijgen, Noel Wibbeke, Mitchel van Arkel, Julian Temminck, Colin van den
Broek, Nick van de Burg, Nick Boskaljon, Stefan Peek, Leon Wibbeke, Jens Kroeze, Leiders/Trainers:
Peter Boskaljon Coos van Lith

Beesd O17-2 Seizoen 2016-2017

Tyme van Bremen, Sergio van Veldhoven, Rens Repko, Rick Nouwen, Niels Nieuwenbroek, Rick Bertels,
Joeri Hol, Jeroen Spronk, Ruben Cornelissen, Sven de Goei, Xem van Dijk, Julian van Bruggen, Jeroen
Beelen, Rick van Dijk, Raimond van de Burg Leiders: Edgar Brouwer en Jan Nieuwenbroek.
Trainers: Edgar Brouwer, Jan Nieuwenbroek, Jolanda van Bremen
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Beesd O15-1 Seizoen 2016-2017

Dion van Dijk, Djamé de Jong, Thomas Kant, Jordy Hijman, Bas van Wees, Ruben Beets, Daan Pelicaan, Lars
de Bruin, Max van Zantvoort, Roan Doornebal, Mels van den Broek, Max van den Heuvel, Yanick Bot, Tammo
Verhoeven, Denver Molenaar, Robbie van der Haar. Leiders: Peter van Zantvoort, Willem Beets en Niels
Koudijs. Trainers: Addy van Wees, Hans Kroeze en Michael Verwolf

Beesd O15-2 Seizoen 2016-2017

Noa Jansen, Jesse van Lith, Frank Vissenberg, Hessel de Vries, Joop van Winden, Robin van de Water,
Damian den Braber, Sven van den Broek, Joeri Treep, Stan Schaap, Rick Smits, Jens Aanraad, Guus van
der Leije, Vincent Peek, Jeffrey van de Water. (Sam Smits ontbreekt) Leiders: Marco van den Broek,
Jeroen van de Water. Trainers: Jarno van de Water, Berry van Lith en Leo van der Leije
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Beesd MO15-1 Seizoen 2016-2017

Loes Vermeulen, Bonna de Vries, Nancy van Dijk, Denise van Heesewijk, Maud Frehe, Anne Smits, Merith
van Lent, Lotte van den Broek, Fleur Bolenius, Tessie van Lith, Anouk van Eggelen, Maud Vink, Lynn van der
Giessen, Fleur van Kilsdonk. Leiders: Rien de Vries, Carlo van Toorn. Trainers: Rien de Vries, Carlo van
Toorn en Piet van Lent. Materialen/Grensrechter: Roel van der Giessen

Beesd MO15-2 Seizoen 2016-2017

Mandy de Ruiter, Melanie Stappershoef, Daisy Kemker, Esmee Groot, Sam Grieser, Roos van den Broek,
Lotte Groot, Esther Spronk, Vienna Spruitenburg, Yasmine van Aalst, Maud Koopman. (Fenne van Zelst en
Isa van Kilsdonk zijn er later bij gekomen) Leiders: Rob van den Broek en Jan Kees Groot, Trainers: Jan
Kees Groot, Rob van den Broek, Niels Koopman, Simone van Bremen en Lyan Zuurmond
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Beesd O13-1 Seizoen 2016-2017

Bram Kroeze, Senna Huigen, Tom van Kessel, Daan van Leeuwen, Jens van Bremen, Martijn Blitz, Bas van
Roden, Sebastiaan van Zanten, Micha van Straaten, Luke van den Broek, Hidde Schooneveld, Duncan
Molenaar, Julian de Weijer, Bjorn Wilmerink. Leiders: Edwin van de Broek, Dennis Molenaar en Julian van
Bruggen. Trainers: Koen Vissenberg, Julian van Bruggen en Jorn van de Broek.

Beesd O13-2 Seizoen 2016-2017

Dave Coenmans, Timon Versteegh, Jasper van de Water, Ruben van Lent, Jurre Wakkermans, Boyd van de
Bosch, Wouter Hendriks, Jayden den Braber, Thijs van Lith, Deacon Kemker, Aree Krikor, Stijn Boerma,
Lars van den Broek, Ivan Wilmerink. Leiders / Trainers: Piet van Lent, Robert Hendriks en Kevin Spronk.
Grensrechter: Bas van de Bosch
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Beesd MO13-1 Seizoen 2016-2017

Carlijn Grieser, Fleur Stijsiger, Romy Krul, Renske Zwambag, Anouschka Kappen, Roos van den Heuvel,
Tara van Lith, Anouk de Weijer, Sanne Biesheuvel, Fleur van Breemen, Jane Zhu.
Leiders: / Trainers: Kelly de Goei en Ingrid Stijsiger

Beesd O11-1 Seizoen 2016-2017

Tim van den Heuvel, Raffaël van Leeuwen, Juul Labadie, Timo Torsy, Cas Jansen, Marijn Kaldenberg,
Nick van Dijk, Lars Verschoor, Luuk Bertels en Tristan de Haas.
Leiders: Bjorn Jansen en Patrick Torsy. Trainers: Bjorn Jansen, Max Brouwer.
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Beesd O11-2 Seizoen 2016-2017

Bas van Schip, Reamon van Brakel, Gidion van der Haar, Ciro van den Bosch, Christian Meegdes, Milan
Versteegh, Micha in den Eng, Wessel van Zandvoort, Owen van Rijswijk. Leiders: Leen van der Haar,
Peter van Brakel, Trainers: Leen van der Haar en Jelle van Soelen

Beesd O11-3 - Seizoen 2016/2017

Daan van Breemen, Rens Kool, Rick Aalten, Luke de Boer, Julian van Kranenburg, Pepijn Versteegh,
Rins Wakkermans, Niek van Tetrode, Justin Zeldenrust (gestopt), Sam Zhu (ontbreekt op de foto),
Luka Rijnbeek. Leiders: Jeroen van Breemen, Theo Wakkermans en Peter Versteegh. Trainers:
Jeroen van Breemen en Peter Versteegh.
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Beesd O9-1 - Seizoen 2016/2017
Jaimy Versteegh, Damian de Weerd, Lars van Lith, Igor Ouwerkerk, Twan Stijsiger, Swen Wilmerink,
Thijn van der Blom, Lars de Vaal, Coen van den Berg. Leiders / trainers: Pascal Stijsiger en Ab Meegdes

Beesd O9-2 - Seizoen 2016/2017
Marylene van Straaten, Ze-Roberto Dewkali, Lars van Breemen, Mick van den Heuvel, Kyano in den Eng,
Matthijs van der Padt, Niels Labadie. Leider: Ellen in den Eng. Trainers: Waldrik Mars, Ron Doornebal en
Robbie van der Haar
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Beesd O9-3 Seizoen 2016/2017
Bram Dokman, Jamie Coenmans, Rosalie Kaldenberg, Daan Smid, Brent Dekker, Jimmy Bos,
Fynn Trappenburg, Hendrik van den Heuvel en Casper Leurink. Leiders: Gerard van den Heuvel en
Thomas Leurink. Trainers: Gerard van den Heuvel, Thomas Leurink en Denver Molenaar

En voor alle teams geldt:
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Hieronder het reglement ‘Jubilarissen, leden van verdiensten en ereleden van Voetbal Vereniging
Beesd’. Op de ledenvergadering van 19 september kan hier op gereageerd worden, zal er gevraagd
worden of er suggesties zijn, en of we kunnen achterhalen aan welke leden in het verleden reeds
onderscheidingen zijn uitgedeeld!
Reglement:
Jubilarissen, leden van verdiensten en ereleden van Voetbal Vereniging Beesd
Opsteldatum : 5-9-2016 - Status: vastgesteld in bestuursvergadering 05-09-2016
1. Algemeen
a. Jubilaris is iemand die een aaneengesloten lidmaatschap heeft gekend bij de vereniging van 25, 40 of 50
jaar.
b. Erelid, erevoorzitter en lid van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de
vereniging als zodanig zijn benoemd.
c. Een erelid wordt door het bestuur voorgedragen in de algemene ledenvergadering. De algemene
ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel erelid wordt verleend.
d. Een erevoorzitter wordt door het bestuur voorgedragen in de algemene ledenvergadering. De algemene
ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel erevoorzitter wordt verleend.
Erevoorzitter is degene die na zijn/haar aftreden als voorzitter door het bestuur voorgedragen kan
worden als erevoorzitter.
e. Een lid van verdienste kan rechtstreeks door het bestuur de titel ‘lid van verdienste’ verleend worden
zonder voordracht in de algemene ledenvergadering.
f. Indien de stemmen staken in geval van een voordracht conform lid c en d wordt de voordracht
verworpen. Stemming geschiedt schriftelijk.
g. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de hierna genoemde criteria.
2. Jubilaris
a. Alleen huidige leden van voetbalvereniging Beesd kunnen worden benoemd als jubilaris
b. De jubilarissen worden bepaalt aan de hand van de ledenlijst van de vereniging
c. Hierbij wordt uitgegaan van de ledenlijst zoals die op 15 mei van elk jaar volledig is bijgewerkt.
d. 19 september 2016 wordt als eerste peildatum aangehouden.
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e. De jubilarissen worden, indien mogelijk, 4 weken voor aanvang van de huldiging aan alle leden kenbaar
gemaakt via de website van de vereniging. De betreffende jubilarissen worden voor publicatie op de hoogte
gesteld en uitgenodigd voor de huldiging.
3. Criteria benoeming lid van verdiensten en erelid:
3.1 lid van verdiensten en erelid
a. Langdurig lid van voetbalvereniging Beesd ( meer dan 20 jaar)
b. Langdurig actief als vrijwilliger (meer dan 10 jaar) waarbij de vrijwilligers activiteiten meerdere malen in
een voetbalseizoen worden uitgeoefend
c. Heeft een voor alle leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van de vereniging.
4. Onderscheiding
Jubilaris of erelid krijgt een bijbehorende speld, bloemetje en vermelding op de website van de vereniging.
5. Uitzonderingen en aanvullingen
a. aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers worden betaalde functies
niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht.
b. Een kandidaat lid van verdienste en erelid moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit
in diskrediet hebben gebracht
c. Bij royeren van een lid door het bestuur, vervallen automatisch de titels lid van verdienste en of erelid.
d. Onderscheidingen worden in principe alleen toegekend als betrokkene nog actief is dan wel afscheid
neemt.
e. In bijzondere gevallen is het wenselijk om de te benoemen ereleden of leden van verdiensten niet vooraf
te informeren maar hen te verrassen.
f. Daar waar dit reglement en de statuten van voetbalvereniging Beesd niet in voorzien, beslist het bestuur.
6. Procedure:
a. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door
elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve
argumenten.
b. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens
wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
c. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering
vastgelegd.
d. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd.
e. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigt met meer dan 75% van de stemmen wordt
de onderscheiding door het bestuur uitgereikt gedurende de Algemene Ledenvergadering.
f. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met
opgaaf van redenen voor de afwijzing.
Beesd 5 september 2016
Namens het hoofdbestuur
Max Kroeze
Voorzitter
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Zondag 11 september zal het nieuwe
Beesd 4 om 12 uur trainen en met elkaar
e.e.a. doornemen. Kan je niet!
Graag bij Cees Brouwer afmelden.
Beesd 4 bestaat uit de volgende spelers:
Niels Jonker, Jelle van Soelen, Michel van
de Gun, Rene de Ruiter, Mark de Keijzer, Bas
van Zanten, Renzo Velthoven, Jordi Kriesels,
Jurgen Gremie, Marco Kroeze, Jules Maas,
Lars Donga, Daniel Post, Emiel Kroeze, Reimert Riddersma, Kevin Bronk en Waldrik Mars

Beesd A1: Bedankt voor alle mooie jaren…
Vandaag blikken wij terug op meer dan tien onvergetelijke jaren, en sluiten wij af met een barbecue.
De A1 van afgelopen jaar splitst op en gaat een toekomst tegemoet bij de senioren.
De ploeg beleefde vele hoogtepunten, zoals meerdere malen Euro-Sportring België.
En natuurlijk de halve finale van de beker afgelopen jaar. Ook bij het Focus toernooi pakte Beesd de
eerste plek. We kunnen terugkijken op vele mooie zaterdagen onder leiding van o.a. Bertus Bronk en
Henri Kriesels. Deze heren hebben vele uren vrije tijd aan ons besteed en echte mannen van ons gemaakt
(er zijn uitzonderingen 😜).
Ook Patrick Verwolf was er vanaf het begin aan bij. Daarnaast heeft Addy van Wees ons de afgelopen
jaren begeleid en ons een andere kijk op voetbal gegeven.
Wij willen iedereen bedanken die ons de afgelopen jaren heeft begeleid!
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Beste leden van voetbalvereniging Beesd.
De vakanties zitten erop en we staan weer aan de
vooravond van een nieuw sportief seizoen. Het bestuur
heeft op 18 augustus en 6 september j.l. vergaderd en
wij willen jullie informeren over een aantal zaken:
Allereerst het droeve bericht van het overlijden van ons erelid Hans van den Burg, het bestuur wenst,
namens de vereniging, de familie van den Brug veel sterkte toe. Veel leden en hun familie waren erg
betrokken bij deze gebeurtenis en dit laat zien dat we meer zijn dan een voetbalvereniging!
Vrijdag 2 september a.s. organiseerde de business club een avond voor de sponsoren, leiders en
trainers met als gastspreker Ron Jans. Ben Frehe heeft het jeugdvoetbal beleidsplan gepresenteerd en
het was een leuke en informele avond waarin het 2 uur durende levensverhaal van Ron Jans zeer boeiend en
inspirerend was.
Rondom de materialen van onze vereniging gaan over en weer de nodige klachten en heeft het bestuur
besloten om Patrick Kemker aan te laten schuiven in deze commissie met als doel van beide zijde de
irritatie weg te nemen en de efficiency te vergroten.
Gerard Kruisen heeft na 6 jaar besloten te stoppen met de materialen commissie. Door toenemende drukte
op zijn werk heeft hij besloten zijn taken terug te geven aan de commissie. Wij willen Gerard bedanken
voor zijn inzet van de afgelopen jaren.
Het bestuur gaat verder onderzoeken of er een nieuw soort lidmaatschap moet komen voor leden die enkel
willen trainen zonder wedstrijden e.d. Hier komen we binnenkort op terug.
De activiteiten commissie heeft afgelopen jaar veel werk verzet met als resultaat een flinke bijdrage in de
positieve geldstromen, waarvoor onze dank!
Het jeugdbeleidsplan, Jeugdvoetbal Beleidsplan (officiële naam) is definitief en staat inmiddels op de
website. Tijdens de Informatieavond voor ouders en jeugdleden afgelopen maandag 5 september, is het
Jeugdbestuur op de belangrijkste ontwikkelingen van dit beleidsplan ingaan.
Het schitterende jaarverslag van Goof Dokman staat ook op de website. Na het bekijken kunnen we stellen
dat er in één jaar tijd ontzettend veel is gebeurd!
Het protocol voor erelid, lid van verdienste en jubilaris staat ook op de website. Helaas heeft de
vereniging geen administratie van het verleden en verzoekt iedereen die eerder gehuldigd is contact op te
nemen met het bestuur. Dit geldt ook voor eventuele suggesties om leden te huldigen in de toekomst.
De QuickScan opgemaakt door de Gelderse Sportfederatie van onze vereniging staat ook op de website.
De grootste zorg is en blijft het bemannen van de kantine, Natasja Dekker zorgt voor de registratie van
de vrijwilligers en Tiny van Veen is verantwoordelijk voor de bar. Dit alles kost veel tijd en heeft het
bestuur besloten een vacature voor barmedewerker(ster) te plaatsen die bij geschiktheid en inzet een
bepaalde vrijwilligersvergoeding kan krijgen.
Vrijwilligers die ingedeeld staan krijgen nu 3 maal een kennisgeving mail en binnenkort een app. Mocht je
verhinderd zijn is het jouw taak vervanging te regelen. Indien er geen vervanging is krijgt
desbetreffende vrijwilliger een boete van €25,00 per keer. Wij vinden het jammer dit soort beleid te
ontwikkelen. Door niet op te komen dagen is de kantine onbemand of neemt de druk om de aanwezige
vrijwilligers toe hetgeen niet toelaatbaar is.
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Met andere woorden , het gaat ons niet om het geld, maar om een probleemloze bezetting van de bar in
de kantine. De kantine binnen onze vereniging zorgt voor een acceptabele contributie en een uitstraling
naar onze gasten. We zijn tenslotte gastheer en willen dat zo professioneel mogelijk uitstralen.
De gemeente Geldermalsen is momenteel druk doende met het schrijven van het bestek voor een
kunstgrasveld. Voordat het definitief wordt mogen wij meekijken naar de inhoud en kwaliteit.
Helaas moeten we constateren dat er nog steeds een persoon rond zwerft die het spannend vind om
vuilniszakken uit de container te halen en rondom de accommodatie te verspreiden. Graag alert blijven in
de hoop deze persoon een keer te overlopen.
Inmiddels is politie en handhaving ook in kennis gesteld van deze gebeurtenissen en zullen er extra
controles worden uitgevoerd.
De contributies blijven komend jaar gelijk voor iedereen, dank aan alle vrijwilligers die hier een steentje
aan bij gedragen hebben. Met veel inzet is het ons als vereniging gelukt om weer positieve cijfers te
schrijven.
Wel moet opgemerkt worden dat we volgend jaar de investering van het kunstgrasveld moeten gaan dragen
en dit waarschijnlijk tot een verhoging zal leiden.
De KNVB heeft een kleine verhoging doorgevoerd die door het bestuur niet doorgevoerd wordt in de
contributie binnen onze vereniging.
Afgelopen zaterdag 3 september hadden we op het sportcomplex een Beesd Bijzonder Toernooi met
aansluitend een muziekfestival door lokale artiesten. Dit was een van de activiteiten uit de subsidie van het
leefbaarheidsbudget die we als vereniging hebben gewonnen.
De middag was bijzonder geslaagd met een voetbaltoernooi met verschillende teams waaronder het
kernteam met wethouder Niko Wiendels. De deelnemers waren zo enthousiast dat om herhaling werd
verzocht en zelfs suggesties voor een dames WKC.
De avond werd ingevuld met gevarieerde muziek maar was helaas de opkomst erg laag.
De ALV staat gepland op maandag 19 september a.s. en gaan we van een grote opkomst uit.
Wij wensen jullie veel sportplezier toe voor het komende seizoen en laten we met zijn allen onze schouders
onder de vereniging houden !!
Namens het hoofdbestuur.
Max Kroeze

Op de site verscheen de 'Verenigingsscan van v.v. Beesd'
welke is gemaakt door de GFS (Gelderse Sport Federatie).
Op uitnodiging van de GFS is met medewerking van voorzitter
Max Kroeze een scan tot stand gekomen die een duidelijke
'toekomstvisie' geeft van v.v. Beesd. Deze scan zal in de ALV
ter sprake komen.
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SPELREGELAVOND
Voor wie:
Waar:
Datum:
Tijd:

Onze jongens en meisjes die spelen in de (M)O13, (M)O15 en O17
Kantine VV Beesd
30 september 2016
Aanvang 19.15 – 21.15 uur. De kantine is open vanaf 19:00 uur

Voetbal is een wereldwijd populaire balsport waarbij twee ploegen van elf – of minder – spelers moeten
proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Zo simpel als het klinkt, is het echter niet.
Want aan deze mooie sport zijn ook de nodige regels verbonden.
Daarover willen wij onze jongens en meisjes die spelen in de (M)O13, (M)O15 en O17 graag informeren.
Dat doen wij niet zelf, maar dat doen wij onder de professionele hulp van scheidsrechter Jordy de Goei.
Deze avond staat vooral in het teken van de spelregels in het voetbal die vandaag de dag toegepast
worden. Jordy zal een presentatie geven en er is ruimte om vragen te stellen. Om vervolgens jouw kennis
te testen, wordt er een quiz gehouden waar leuke prijzen mee te winnen zijn.
We gaan ervan uit dat alle jongens en meisjes van de (M)O13, (M)O15 & O17 aanwezig zijn.
Kun je niet, dan graag afmelden bij: Corwin van Leeuwen of Dennis Molenaar
Wij willen dit een paar keer organiseren,
zodat jullie goed op de hoogte blijven
van alle regels. En natuurlijk, ook niet
onbelangrijk, willen wij dat je zo
betrokken blijft bij het reilen en
zeilen van onze mooie vereniging.
We gaan er met zijn allen een
sportieve en gezellige avond van maken.
Met vriendelijke groet,
Corwin van Leeuwen en Dennis Molenaar (scheidsrechterscommissie)
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Vrijdag 16 september was het dan zover, vele ouders,
begeleiders en kinderen gingen naar Waalwijk voor een
bezoek aan de wedstrijd RKC – NAC Breda.
En dit keer namen tijdens de rust 15 jeugdspelers
van O-13 deel aan een penalty-shootout tegen
RKSV Nemelaer.

Om 18.15 uur arriveerden de eerste ouders
en kinderen op Sportpark Molenzicht en toen
alle kinderen voorzien waren van een pakje
drinken en een zakje chips welke ook deze
keer werd gesponsord door MCD Beesd ging
de stoet auto’s richting Waalwijk.
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Het werd een spannende wedstrijd die in een spannende slotfase werd gewonnen door NAC met 2-4.
We zaten naast het ‘uitvak’ waarin NAC gedurende de gehele wedstrijd liet horen waarom een avondje
NAC bekend staat. We zien terug op een gezellige avond. Lars Donga het was weer prima georganiseerd
en de volgend keer gaan we weer graag mee naar jou favoriete cluppie uit Waalwijk.

De nieuwe scheidsrechter tenues zijn gearriveerd!
Door de aanschaf van uniforme scheidsrechters
tenues lopen de scheidrechters er bij de jeugd
voortaan weer keurig netjes bij.
De heren hiernaast zijn ook te boeken voor
feesten en partijen…. 
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Met de komst van:

- Plus Giel Smits te Culemborg,
- Sloopwerken Gebr. Tuller Te Beesd,
- Daisy Reclame & Sign van Daisy van Weert te Beesd

krijgt v.v. Beesd extra aankleding langs de kant van veld 1 - Allen heel hartelijk welkom als bordsponsor.

Maandag 19 september ging de ‘Scoren voor de Club Actie’ van start. Boemmmm!
Vandaag klinkt het startschot van de Scoren voor de Clubactie voor Voetbal Vereniging Beesd en ze gaan
vol gas!! Ze zamelen geld in voor een kunstgrasveld: samen sparen, altijd spelen! Wat een mooi gekozen doel!
Help ze een handje, kras een vakje open en krijg direct hoge kortingen op leuke dagjes uit!
Succes @ alle jeugdleden en begeleiders Jeroen en Goof! GO FOR IT!!!
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Maandag 19 september was er een goed bezochte ALV (Algemene
Leden Vergadering). Voorzitter Max Kroeze keek terug op zijn eerste
jaar als interim voorzitter in een nieuw bestuur. Het was een bewogen
jaar waarin we, na een afgebroken fusie, op eigen benen verder moesten.
Er moesten grote stappen worden gemaakt om de vereniging weer
vitaal te krijgen met soms impopulaire maatregelen. Nu moeten
er nog kleinere stappen gemaakt worden in overleg met betrokkenen
(daar is nu tijd voor). Er zijn de nodige successen geboekt, zo is de
accommodatie keurig opgeknapt, zijn de bestuursdiensten geregeld,
trainers en leiders zijn op techniekcursus geweest (Cock van Dijk),
klussen worden opgepakt door een onderhoudsploeg, we kunnen
rekenen op de steun van vele vrijwilligers, is er een bouwploeg actief,
er is een actieve Sponsor Commissie, een Activiteiten Commissie met
goede resultaten, er is overleg met de gemeente over de aanleg van
een kunstgrasveld en renovatie van de overige velden, de vereniging is bekend binnen provincie en gemeente.
Maar er waren ook kleine teleurstellingen, de slechte financiële status van de vereniging, (te) veel vrijheid in
de vereniging m.b.t. beleid en financiën, leden die helaas niet anticiperen binnen de vereniging waardoor er
veel werk bij dezelfde kleine groep vrijwilligers terecht komt of vrijwilligers die hun verantwoording niet
nemen en wegblijven bij ingeroosterde bardiensten. Er zijn nieuwe statuten in de maak en het verzoek aan
ieder om zich aan de drank- en horecawet. Hierna volgde een kort jaarverslag van de secretaris. Cees Brouwer
deed het agendapunt bestuursverkiezing. Max Kroeze was herkiesbaar en Gerard van Kilsdonk verkiesbaar. De
leden gaan unaniem akkoord met de voordracht. Max en Gerard dankten de leden voor het vertrouwen.
Hierna werd de toekomstvisie door Max Kroeze besproken en vertelde Cees Brouwer over de plannen met de
accommodatie. Patrick Kemker gaf uitleg over het onderhoud velden en de aanvraag voor een kunstgrasveld
gevolgd door informatie over de samenstelling en werkwijze van de Materialen Commissie. Ronald Versteegh
gaf uitleg over de kantine inkomsten en de inzet van de barcommissie en barvrijwilligers. Gerard van Kilsdonk
gaf uitleg over de ontwikkeling van het aantal leden en hierna was het woord aan de penningmeester Jan
Kroeze die een toelichting gaf over inkomsten, uitgaven en begroting. Naast de gebruikelijke kascontrole
hadden er ook advisering- en controle werkzaamheden plaatsgevonden door Accountants Kantoor Léon van
Dun. Francis van den Heuvel had samen met Erick Magis een kascontrole uitgevoerd. Namens de kascommissie
informeert Erick de leden hierover. De penningmeester heeft de kantine- en kledingvoorraden gecontroleerd
en gecorrigeerd (afgeboekt). Hierdoor zijn de cijfers voor de voorraden nu administratief op orde.
De financiële situatie ziet er voor de vereniging goed uit en er is vertrouwen in de toekomst, de vereniging
krijgt ‘vlees op de botten’. Verder trof de kascommissie een keurig verzorgde (digitale) administratie aan en
danken zij Jan en zijn financiële commissieleden voor het vele werk. De kascommissie verleent daarom
decharge aan de administratie.
Op het verzoek van Jan wie bereid is de taak van Francis over te nemen bij een volgende kascontrole geeft
Natasja van Bremen aan dit te willen doen. Zij zal een volgende kascontrole samen met Erick uitvoeren.
De aanwezigen gingen akkoord met de voorgestelde begroting. In de rondvraag werd de vraag van Erick Magis
duidelijk hoeveel senioren teams aan de competitie gingen deelnemen en hierna bood Max Kroeze geheel
volgens traditie de leden een consumptie aan.
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Als je haar maar goed zit!

Op Facebook verscheen een foto ‘uit de oude doos’ met de tekst: Als je haar maar goed zit! die we u niet
willen onthouden met daarop de volgende spelers:
Achterste rij v.l.n.r. Martien van Lith, Cees Bassa, Wim Bender, Mario van Lith, Henk van Bremen, Peter
Beelen, Bert Zuurmond en trainer Jan-Wim Stals.
Voorste rij v.l.n.r. Jan Kroeze, Ron Gordijn, Otto Peters, Frank Hoos, Arno van Bremen en Gerard van Lith.

Zaterdag 24 september was er weer een klusochtend. De vrijwilligers waren om 7.30 uur aanwezig en na
een bakkie koffie werden ze aan het werk gezet. Doucheputjes werden schoongemaakt, Dug-outs en
reclameborden schoongemaakt en de ballenhokken voorzien van houtwerk zodat de ballenkarren netjes
geplaatst konden worden.
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Zondag 25 september speelde Beesd 1 thuis tegen Wilhelmina uit Den Bosch. Beesd speelde een prima
partij. Er was veel inzet. Het enige dat niet klopte, was de uitslag: 0-1. Dat doelpunt viel vier minuten voor
tijd. Beesd had voor de thee twee en na de hervatting zeker zes opgelegde kansen. De bal wilde er gewoon
niet in, paal en lat stonden succes in de weg. Ook werd de bal een paar keer van de doellijn getrapt. In de
counter haalde Wilhelmina het potje uit: 0-1.
Pupil van de Week tijdens Beesd – Wilhelmina was Gidion van de Haar!
Helaas kon hij er niet voor zorgen dat de punten in Beesd bleven!

Hij schreef daarover zelf: zondag 25 september 2016 was ik Pupil van de week bij de wedstrijd BeesdWilhelmina. Gelijk toen ik op het voetbalveld aankwam mocht ik bij de wedstrijdbespreking zijn. Het was
best druk in de kleedkamer met al die mensen. Ze moesten allemaal opschuiven zodat ik erbij kon zitten.
Na het omkleden mocht ik mee warmlopen. Nou dat heb ik geweten! Ik met mijn kleine pasjes tegen hun
met die grote lange benen. Ik zweette me kapot! Nadat de spelers een ander shirt aan gingen doen (nu
weet ik waarom dat een warmloop shirt heet) mocht ik de aftrap nemen!. Weet je wel hoe spannend dat
is... dat je als 10 jarige helemaal alleen langs de tegenstanders moet naar het doel van de tegenstander.
En dan staat daar zo'n grote keeper in dat grote doel! Gelukkig raakte ik de bal goed en kon ik zomaar
scoren! Geweldig vond ik dat, en dan dat applaus van het publiek, super! Ik kon mijn lachen niet inhouden
zo blij was ik. Tijdens de wedstrijd mocht ik in de dug-out zitten. Daar kreeg ik wat te drinken en een
zak snoep van Lars. Bedankt Lars! Ik vond dat het een harde wedstrijd was, veel harder dan bij ons (O112). Er werden veel overtredingen gemaakt. Helaas heeft Beesd de wedstrijd verloren maar ik vond ze
echt veel beter spelen! Bedankt dat ik pupil van de week mocht zijn. Hopelijk kom ik later ook in het 1e!
Groetjes
Gidion
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De WKC (7 tegen 7 voor de iets oudere liefhebber) is het 10e jaar uiterst succesvol van start gegaan.
Na 5 wedstrijddagen is het gemiddelde opkomstpercentage zeer hoog. Met heel veel enthousiasme
strijden iedere zondagochtend tussen de 14 en 18 deelnemers om de broodnodige punten. Maar niet alleen
het voetbal is een succes ook de wedstrijdanalyse en evaluatie na afloop voorziet in een behoefte.
Uiteraard zijn ook de weersomstandigheden in de maand september heer debet aan. Steeds meer nieuwe
spelers melden zich aan. Het laatste nieuws is dat deze opzet ook bij vrouwen aan begint te slaan! Krijgen
we korfbal-achtige taferelen? De afgelopen week hebben enkele vrijwilligers een nieuwe WKC-veldje
uitgezet en mogelijk wordt elders op het fraaie sportcomplex ook nog een veldje voorzien van de juiste
kalk-lijnen. Peter Liefhebber en Hans van Bremen onder supervisie van Evert van Zelst heel hartelijk
dank voor de tijd en moeite! Een dergelijk veldje scheelt heel veel discussie en komt het spelplezier bij
een ieder ten goede. Dat een WKC- veldje aanslaat zagen we afgelopen zondag toen ook het derde elftal
hier met veel plezier gebruik van maakte. Inmiddels is, na 5 wedstrijddagen, Tony van den Heuvel de
trotse koploper van de 10e editie.
Maar het seizoen is nog erg lang,
we spelen immers door tot begin
juli 2017! De concurrentie ligt op
de loer. Heb je interesse?
Kom een keertje vrijblijvend
meedoen. Iedere zondag
verzamelen we vanaf 10.00 uur.
Aanvang wedstrijd 10.30.
Het WKC-Bestuur

Dit opmerkelijke bericht verscheen op de site:
Let op!
Door een kapotte boiler is het tijdelijk niet mogelijk om
warm water te gebruiken op de voetbal.
Houdt hier dus rekening mee.
Er wordt actie ondernomen om dit probleem
zo snel mogelijk te herstellen.
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September 2016 werden we geïnformeerd door de KNVB over een mogelijke nieuwe opzet in het
pupillenvoetbal in de toekomst. Wanneer de plannen werkelijkheid zouden worden dan zou dit een
hele grote verandering teweeg brengen.

Wat is het idee?

Het idee is dat pupillen vaker aan de
bal komen. De bal is, zoals Johan Cruijff
ooit zei, een essentieel onderdeel van
het voetbal.
Om jonge voetballertjes vaker aan de bal
te krijgen, is het plan om de wedstrijdvormen voor de pupillen van 5 t/m 11 jaar
aan te passen aan de leeftijd.
In het kort: hoe jonger de kinderen, des
te minder spelers en des te kleiner de
veldjes.

Waarom?

In het kader van het plan ‘Winnaars van
Morgen’ deed de KNVB uitgebreid onderzoek naar de optimale wedstrijdvormen
voor pupillen.
Daarbij is onder meer gekeken naar
experimenten in het buitenland en naar
andere sporten. Het uitgangspunt was
altijd het voetballertje zelf:
wedstrijdvormen die het beste aansluiten
op hun plezier en ontwikkeling.
Uit het onderzoek blijkt dat door de
nieuwe wedstrijdvormen voetballertjes
op jonge leeftijd meer voetbalhandelingen
per wedstrijd hebben en dat de nieuwe
wedstrijdvormen een positief
effect hebben op het spelplezier.

Wat zijn de volgende stappen?

In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.
En met hen natuurlijk ook alle betrokken ouders, vrijwilligers, scheidsrechters en verenigingen.
Juist omdat het om zo’n grote vernieuwing gaat, gaat de KNVB graag in gesprek met verenigingen om ideeën
en gedachtes te bespreken. Daarnaast zijn we benieuwd naar hoe zij de samenwerking tussen de
verenigingen en KNVB zien om dit samen zo goed mogelijk in de praktijk te brengen.
De 80 bijeenkomsten en alle pilots die verenigingen zelf organiseren leveren waardevolle informatie op.
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Op basis daarvan is in januari 2017 duidelijk of invoering van de nieuwe wedstrijdvormen per seizoen
2017/’18 haalbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden.

Wat waren de reacties in de media?
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Op de volgende pagina’s de specificaties / spelkenmerken per leeftijdsgroep van Onder 6 jaar t/m Onder
12 jaar zoals leeftijd, aantal spelers, veldafmeting, doelformaat, aanwezigheid keeper ja/nee enz.
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27 september stond de volgende mededeling op de site:
Beste leden van v.v. Beesd,
Zoals aangegeven in de Algemene Leden Vergadering van
19 september j.l. is het bestuur voornemens de bestaande
(verouderde) statuten van v.v. Beesd d.d. 7 augustus 1979
te vervangen.
In de bijlage de concept versie van de nieuwe statuten welke
zijn samengesteld aan de hand van een raammodel van de
KNVB met daarin wijzigingen voor zover van toepassing voor
onze vereniging.
Graag uw eventuele op- en/of aanmerkingen binnen 3 weken
sturen naar vvbsecretaris@hotmail.com
Hierna zullen de nieuwe statuten ter goedkeuring worden
voorgelegd aan een notaris.
Het Bestuur

Vrijdagavond 30 september jl. was het dan zover, de eerste spelregelavond voor de jeugd! Een nuttige
avond, niet alleen voor alle aanwezige jongens en meiden om de regels te leren kennen maar ook om ze, door
een presentatie van KNVB-scheidsrechter Jordy de Goeij, bekend te maken met het fenomeen
“scheidsrechter zijn”. De kantine van VV Beesd volledig gevuld met veel spelers en speelsters van (M)O13,
(M)O15 en O17.
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De aftrap werd genomen door Corwin van Leeuwen (Commissie Scheidsrechters) en na de introductie vond
de uitleg van diverse spelregels plaats, ondersteund door videobeelden, door Jordy de Goeij. Aansluitend
vond een Quiz plaats waarbij leuke prijzen te verdienen waren.

Al met al een succesvolle bijeenkomst die zeker een vervolg zal krijgen! Alle spelers en speelsters en niet
te vergeten leiders en trainers hartelijk bedankt voor jullie komst.

Maandag 3 oktober ging de boiler stuk, maar 2 dagen later was er weer heerlijk warm water!
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Belangrijke mededeling vermeende
gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden
Er was plotseling een landelijke discussie over kunstgrasvelden.
Minister Schippers wilde dat het RIVM meer onderzoek deed
naar het sporten op kunstgras. Ze wilde nog voor het einde van
het jaar weten hoe gevaarlijk dat precies was voor sportende
kinderen.
Schippers zei dat zij als moeder, net als andere ouders, was
geschrokken van een uitzending van Zembla. Daarin werd
gesteld dat kunstgras met rubbergranulaat schadelijk kan
zijn voor de gezondheid.
Barbecue
Ze had het RIVM nog eens gevraagd hoe het nou zat.
De onderzoekers hebben Schippers laten weten dat kinderen
gewoon kunnen blijven sporten. Er is negen jaar geleden al
eens onderzoek gedaan. "En we hebben meer bewijs dat
barbecue gevaarlijk is voor de gezondheid."
Volgens de minister loopt er inmiddels een Europees onderzoek, waarvan de resultaten in februari worden
verwacht. Maar zij wil sneller resultaten horen, en ze wil dat het RIVM bijvoorbeeld ook met de
wetenschappers uit de uitzending praten. Intussen moeten kinderen gewoon lekker blijven sporten, vindt
ze. "Want dat is ongelooflijk belangrijk."
De reactie van het bestuur:
De uitzending van Zembla roept veel vragen op onder onze leden en ouders.
V.V. Beesd neemt daarin vooralsnog het standpunt van de KNVB in:
“Uit eerdere onderzoeken van het RIVM is niet gebleken dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s
met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat
de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door
het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.”.
Vooralsnog zien wij als bestuur van V.V. Beesd nog geen reden om maatregelen te nemen ten aanzien van
uitwedstrijden die mogelijk op kunstgras gespeeld worden. Mochten zich andere feiten voordoen, dan zullen
wij ons direct beraden en indien nodig een nieuw standpunt innemen.
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd bij één van de leden van
het Bestuur of het Jeugdbestuur terecht.
Bestuur V.V. Beesd
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Al meer dan een maand is het voetballen weer begonnen bij VV Beesd. Met het einde van de zomer wordt
het ook weer steeds vroeger donker. Ook dit jaar, evenals voorgaande jaren, ontvangen wij signalen van
ouders, trainers, spelers, leiders etc. dat niet iedereen beschikt over goede verlichting.
Voor de veiligheid van zowel uzelf
als anderen willen wij als v.v. Beesd
het belang benadrukken van goede
fietsverlichting en een goede
zichtbaarheid, ook aangezien de
weg naar de voetbal niet overal
over straatverlichting beschikt.
Wij doen dan ook een vriendelijk,
doch dringend verzoek aan een
ieder om te zorgen voor goed
zichtbare fietsverlichting!

Update KNVB over vermeende
gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden
Op woensdag 12 oktober kwam de KNVB met een update over de vermeende gezondheidsrisico’s
kunstgrasvelden.: De KNVB heeft vanmiddag met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de
vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.
Hierbij benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van
rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden.
De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en
dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Eerder drong de KNVB, evenals minister
Schippers van VWS, al aan op een nieuw onderzoek.
Onderzoeksopzet RIVM
Het RIVM gaat per direct aan de slag met een nieuwe onderzoeksopzet en verwacht dit binnen twee weken
af te ronden en openbaar te maken. Tijdens het onderzoek worden onder andere alle nationale en
internationale onderzoeken over kunstgras nogmaals bestudeerd.
Ook worden er andere relevante niet sport specifieke onderzoeken opnieuw doorgelicht. Verder heeft het
RIVM laten weten dat er tussen de 50 á 100 Nederlandse kunstgrasvelden grondig onderzocht gaan
worden op de aanwezige stoffen in het rubber. Om deze steekproef zo representatief mogelijk te maken
zal de KNVB ondersteunen met de selectie van deze velden.
De KNVB is tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte
termijn. Net als de rest van (voetballend) Nederland wil de KNVB zo snel mogelijk duidelijkheid. Extra
onderzoek levert meer informatie op en dat draagt bij aan totale zekerheid over het veilig en gezond
sporten op kunstgrasvelden en hier is iedereen bij gebaat. De KNVB stelt het RIVM volledig in staat zo
spoedig mogelijk met het onderzoek te starten.
Normaal voetbalweekend
Afgelopen weekeinde is er zoals gebruikelijk volop gevoetbald op de Nederlandse velden. Voorafgaand aan
deze speelronde waren er veel vragen over de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden, maar
uit een analyse blijkt dat nagenoeg alle voetbalwedstrijden gewoon gespeeld zijn.
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Zondag 30 oktober gaan we met
z’n allen naar de wedstrijd
FC Utrecht – NEC.
Jij kunt, als lid van onze club, tegen
een sterk gereduceerd tarief
kaarten kopen voor die wedstrijd.
Kaarten voor kinderen tot 18 jaar
kosten € 7,50. Kaarten voor
volwassenen kosten € 12,50
Per verkochte kaart stort
FC Utrecht 1 euro terug in onze
clubkas. Op die manier kun je niet
alleen een mooie wedstrijd zien in
Stadion Galgenwaard, maar is onze
club er ook bij gebaat.
Kaarten kun je bestellen via
www.fcutrecht.nl
Dat gaat snel en eenvoudig.
Laten we er met z’n allen een mooie
middag van maken en FC Utrecht
supporten in hun belangrijke
thuiswedstrijd tegen NEC!
Die begint op zondag 30 oktober
om 14.30 uur.
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Zaterdag 15 oktober 2016:

Afgelopen zaterdag hebben Wilco van Schaik (Algemeen Directeur FC Utrecht) en Gerard van Kilsdonk
(Voorzitter Jeugd V.V. Beesd) een samenwerkingsovereenkomst getekend; de RAC Talentontwikkeling.
Van links naar rechts: staand Henny Lee (Hoofd Opleidingen FC Utrecht), Ben Frehe (Hoofd Technische
Commissie Jeugd V.V. Beesd), Paul Voois (Assistent Hoofd Opleidingen FC Utrecht). Zittend Wilco van
Schaik (Algemeen Directeur FC Utrecht) en Gerard van Kilsdonk (Voorzitter Jeugd V.V. Beesd)
Het bestuur en de technische commissie van V.V. Beesd zijn FC Utrecht zeer erkentelijk dat zij deze
overeenkomst aan willen gaan. De aanpak die FC Utrecht heeft in de opleiding en ontwikkeling van jeugd ligt
in lijn met die van V.V. Beesd. Sinds mei dit jaar is het Jeugdvoetbal Beleidsplan V.V. Beesd in werking
getreden met als doel om een optimale voetbalontwikkeling te bieden aan alle jeugdspelers, van mini tot
aspirant senior. Deze ontwikkeling bestaat uit een combinatie van spelvreugde, opleiding en prestatie.
RAC Talentontwikkeling Midden-Nederland en FC Utrecht
RAC Talentontwikkeling Midden-Nederland is een samenwerkingsverband tussen regionale amateurclubs en
FC Utrecht. Het project heeft als doel om talentvolle spelers op te sporen en te selecteren voor de
jeugdopleiding van FC Utrecht. Daar kunnen de talenten zich verder ontwikkelen in een professionele
omgeving. Alles met als doel om later door te stromen naar het eerste elftal van FC Utrecht.
De trainers en scouts van FC Utrecht proberen het eerste elftal voortdurend te vernieuwen en te
verbeteren. Binnen FC Utrecht geldt het beleid dat eerst in eigen gelederen wordt gekeken of spelers in
aanmerking komen om het team te versterken. Spelers als Mike van der Hoorn, Yassin Ayoub en Dave
Bulthuis, afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Utrecht, hebben de weg naar het eerste elftal afgelegd.
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Maar inmiddels kloppen ook diverse spelers uit eigen gelederen aan bij het eerste team.
RAC Talentenontwikkeling Midden-Nederland speelt een prominente rol in de jeugdscouting binnen FC
Utrecht. De aangesloten regionale amateurclubs spreken af dat ze FC Utrecht informeren over talenten
die binnen hun jeugdopleiding voetballen. Jeugdscouts bekijken deze spelers en beoordelen of zij worden
uitgenodigd voor een testwedstrijd. Indien de technische staf denkt dat de jonge spelers het niveau
hebben om binnen de jeugdafdeling van FC Utrecht te voetballen, krijgen ze deze mogelijkheid aangeboden.
Amateurverenigingen ontvangen voor elke speler van twaalf jaar en ouder die FC Utrecht opneemt in haar
jeugdopleiding een financiële vergoeding ten behoeve van de eigen jeugdopleiding. Inmiddels hebben zich
al meer dan vijftig verenigingen aangesloten en is bijna de helft van alle nieuwe spelers in de jeugdopleiding
van FC Utrecht afkomstig van RAC-clubs.

Het voordeel van RAC
FC Utrecht ondersteunt de RAC-clubs met een technisch beleidsplan en training clinics, onder leiding van
oud-profvoetballer en nu jeugd trainer Marcel van der Net en techniektrainer Sjors Ultee.
Daarnaast geeft de technische staf van FC Utrecht technische informatiebijeenkomst voor jeugdtrainers
van aangesloten verenigingen. Dit garandeert een hoog niveau van trainers en trainingen.
Door deze ondersteuning wil FC Utrecht het niveau binnen de clubs handhaven dan wel verbeteren.
Verder kunnen ernstig geblesseerde RAC-spelers op een sportspreekuur van FC Utrecht terecht om zich
door de medische staf te laten behandelen. RAC-spelers hebben zodoende een uitstekende begeleiding en
maken ook kans om bij de FC Utrecht-jeugdopleiding in te stromen.
De RAC-Clubs
De meer dan vijftig RAC-clubs die samen met FC Utrecht aan talentontwikkeling werken, zijn ingedeeld in
twee groepen: de stercategorie en de overige clubs. De sterclubs leveren de meeste spelers voor de
jeugdopleiding van FC Utrecht en de jeugdteams spelen op landelijk niveau. FC Utrecht streeft ernaar om
steeds meer clubs door te laten stromen naar de stercategorie. RAC-clubs zijn te herkennen aan een
speciale plaquette die bij de kantine is aangebracht.
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Op de website verscheen de voorlopige Activiteitenkalender 2016-2017 en op de site zou voortaan
de eerstvolgende activiteit verschijnen in de banner:

En v.v. Beesd haalde het Jeugdjournaal…

Voetbal voor kinderen wordt heel anders…

Er stond op de site en Facebook een link naar het Jeugdjournaal (http://jeugdjournaal.nl/artikel/2138369voetbal-voor-kinderen-wordt-heel-anders.html). Dit om de leden vroegtijdig te informeren over de
ontwikkelingen die er gaande zijn.
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Voetbal voor kinderen wordt vanaf volgend seizoen heel anders. Voetbalbond KNVB wil voetballen leuker
maken en heeft daarom een paar nieuwe regels bedacht. Als je vaker aan de bal bent, is het spel leuker. Dat
is het idee van de voetbalbond en daarom gaat er veel veranderen. De teams worden kleiner en de velden ook.
In het volgende overzicht zie je wat er voor jouw leeftijd gaat veranderen.

Elke leeftijd een eigen veld
LEEFTIJD AANTAL SPELERS
onder 6
2 tegen 2
onder 7
4 tegen 4
onder 10
6 tegen 6
onder 12
8 tegen 8

AFMETING VELD
20 x 15 meter
30 x 20 meter
42,5 x 30 meter
64 x 42,5 meter

Volgens de voetbalbond heb je op deze manier veel vaker de bal en is dat leuker voor kinderen.
Je kunt vaker scoren en je talent beter ontwikkelen.

Niet blij
Niet alle voetclubs zijn blij met de plannen. Ze vinden dat het veel te snel gaat en zeggen dat ze niet genoeg
vrijwilligers hebben. Met meer teams, zijn er ook meer coaches en scheidsrechters nodig om alles goed te
regelen. En daar hebben veel clubs nu al niet genoeg van.
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Winnende teams ’Scoren voor de Club’

De uitslag van de teamprijs kon al bekend gemaakt worden. De individuele prijzen en de totaal uitslag
hebben we helaas nog niet omdat er nog een aantal boekjes ingeleverd dienen te worden.
De teams die gewonnen hebben, hebben zo'n hoog resultaat gehaald dat deze niet meer ingehaald kunnen
worden. Waarom twee teams?
Omdat er zo'n miniem verschil tussen beiden was en goed resultaat moet beloond worden!

De winnaars zijn MO13-1 en de JO11-3
Van harte gefeliciteerd met jullie teamprijs: kaarten voor het duel FC Utrecht – NEC op 30 oktober.
Jullie worden z.s.m. ingelicht. Iedereen bedankt voor jullie inzet en bereidheid om aan deze actie
mee te willen doen. Met vriendelijke sportgroet!
De Activiteiten Commissie
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Vrijdag 28 oktober was de eerste
kinderbingo van het seizoen met als
hoofdprijs: 2 tickets voor de wedstrijd
Nederland-België op 9 november in de
Amsterdam Arena!

Het was weer een mooie bingo.
De kaartjes werden gewonnen
door Micha in den Eng.
Veel plezier bij de wedstrijd
Nederland - België
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Woensdagmiddag 26 oktober is Richard Spronk op 62 jarige leeftijd overleden.
Richard was een gewaardeerd lid van v.v. Beesd en hij bezocht trouw de wedstrijden van onze vereniging.
Gelegenheid tot condoleren is op vrijdag 28 oktober van 19.00 - 20.00 uur op Kerktstraat 12 in Beesd.
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober om 09.30 uur in crematorium Noorderveld in
Nieuwegein. Hierna is er gelegenheid tot condoleren v.a. 11.00 uur in de Notenboom, Middenstraat, Beesd
Het Bestuur v. v. Beesd

Zaterdag 29 oktober was er weer de maandelijkse klusochtend. Het klusteam hoopte wederom op een
grote opkomst. Een overheerlijk bakje koffie stond klaar om 07:30 uur!
Er werd weer flink geklust en zo werden o.a. alle reclameborden schoongemaakt.
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Zondag 30 oktober was de wedstrijd Beesd 1 – Theole 1. Er was die wedstrijd extra belangstelling van de
leden van de Business Club Beesd. Pupil van de Week was Ciro van den Bosch.

Voorafgaande aan de wedstrijd werd er 1 minuut stilte gehouden voor het overlijden van
Richard Spronk
Tegen topploeg Theole slaagde Beesd er niet in broodnodige punten te pakken. "Dat hoeft tegen zo'n
tegenstander ook niet, maar dan moet je ze wel pakken tegen de onderste ploegen en dat lukt ook nog
niet", was de zorgelijke conclusie van trainer Gert Heysteeg.
Beesd kwam goed uit de startblokken en hield de gasten goed in bedwang. Na twintig minuten kwam de
thuisploeg zelfs op voorsprong. Jasper Gremie zette Hans Kroeze vrij die met rechts raak schoot.
Onze eerste 35 minuten waren prima, daarom is het sneu dat we nog met een 1-2 achterstand gingen
rusten", zei Heysteeg. Een kwartier na rust stond de eindstand al op het scorebord. Na de 1-3 kreeg
Beesd met de 2-3 van Jarno van de Water weer hoop, maar de 2-4 betekende de beslissing.
Ciro schreef zelf:
Hallo, ik ben Ciro Van Den Bosch en ik was de pupil van de week. Ik vond het heel erg leuk om mee te
maken!!! Dit is wat ik allemaal heb gedaan: -Als eerste mocht ik bij de teambespreking zijn
- Daarna mocht ik mee de warming up doen.
- Dat was warm lopen en schieten op de keeper.
- En als laatste mocht ik ook nog de aftrap nemen en op
goal schieten van de tegenstander.
EN IK KAN NIET WACHTEN TOT IK IN HET EERSTE
VAN BEESD KOM!
Het was ook heel gezellig, bedankt allemaal!
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Het seizoen wil voor Beesd nog niet echt vlotten, een
understatement, want na 7 wedstrijden staat de ploeg
op een troosteloze 12e plek met enkel en alleen RKTVC
onder zich. Tegen het hooggeklasseerde Theole mocht
Beesd hopen op een stuntje, maar uiteindelijk gingen de
bezoekers uit Tiel er met de volle buit vandoor.
Beesd, met een licht gewijzigde basiself, begint goed
aan de wedstrijd en laat Theole tot de eigen helft komen om vervolgens druk te zetten en gevaar in en
rond de eigen 16 te voorkomen. Dit verloopt in de beginfase goed en Theole kan geen kansen creëren.
Beesd probeert in de omschakeling gevaarlijk te worden, krijgt ook enkele keren de bal gevaarlijk voorin,
maar te vaak wordt er onnodig balverlies geleden. Toch is het Beesd wat de leiding in de wedstrijd pakt.
Na een ingooi op links komt de bal bij Jasper Gremie en die heeft een fraaie steekpass in huis op de
teruggekeerde Hans Kroeze. Zijn schuiver met rechts is de keeper te machtig, 1-0. Hierna zet Theole
meer aan, maar lange tijd kan Beesd stand houden. Echter gaat het in de laatste tien minuten van de
eerste helft toch nog mis voor de gastheren. Een lange bal via de rechterkant van Theole kan door Ruben
Boot hard en laag voorgegeven worden en Maarten Klaare kan de bal simpel intikken bij de tweede paal,
1-1. De koek is echter nog niet op voor Theole, want nog voor rust pakken de elf uit Tiel de voorsprong.
Weer een lange bal via de rechterkant op Ruben Boot. Beesd probeert hem de bal te ontfutselen, maar
hij weet zich vrij te kappen en met rechts krult hij de bal buiten het bereik van keeper Wesley van de
Werken, 1-2. Vlak voor rust een enorme domper voor Beesd, wat zichzelf tekort doet, want behoudens
de twee doelpunten heeft men verdedigend niets weggegeven.
Met slechts één doelpunt verschil is er nog niets verloren voor Beesd met een volle 45 minuten in het
vooruitzicht. Echter schieten de gasten uit de startblokken. Weer is het Ruben Boot die het de
verdediging van Beesd lastig maakt en zichzelf vrij kan spelen op de achterlijn, hij houdt het overzicht
en legt af op de vrijstaande Jeffrey Heijster voor wie het een koud kunstje is om de bal vanaf 10 meter
hard en hoog in het doel te knallen, 1-3. Beesd zit niet bij de pakken neer en trekt ten aanval en wordt,
mede door een verdedigende fout van Theole terug de wedstrijd in geholpen. Eerst is het nog de keeper
van Theole die een vrije trap van Hans Kroeze knap uit de kruising plukt, maar niet veel later, na knullig
balverlies van Theole op eigen helft, komt de bal voor de voeten van Rens Bronk en deze heeft een prima
pass in huis op de volledig vrijstaande Jarno van de Water die 1 op 1 met de keeper niet faalt, 2-3. De
belangrijke aansluitingstreffer, maar Beesd doet zichzelf tekort door al binnen vijf minuten weer een
tegentreffer te slikken. Een lange bal van achteruit valt over de verdediging van Beesd en Jeffrey
Heijster kan alleen op doelman Wesley van de Werken af en hij tekent voor de 2-4. Met deze stand is de
wedstrijd gespeeld en ondanks dat Beesd een goede inzet toont 90 minuten lang zit een resultaat er niet
meer in. Beide ploegen krijgen nog enkele (kleine) kansen, maar geen van beide weet deze te benutten.
Van tevoren was al duidelijk dat Beesd een lastige middag zou worden en een verlies is zeker geen
schande tegen een goede tegenstander als Theole, maar toch zal men hoognodig aan de nodige
verbeterpunten moeten gaan werken, want al vroeg in het seizoen is het vijf voor twaalf voor Beesd.
De komende twee wedstrijden zijn voor Beesd van groots belang. Eerst zal er op 6 november in Tiel
gespeeld worden tegen hekkensluiter RKTVC, het belang van die wedstrijd mag duidelijk zijn. Een week
later staat de altijd belangrijke derby tegen Rhelico op het programma. Twee mooie resultaten kan de
ploeg een boost geven en dat is waar het gehele team zich dan ook van bewust moet zijn in de komende
weken. Er zal voor iedere meter geknokt moeten worden!
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….Manon, Madelon, Noa, Charlotte en Susan voor hun geweldige
(vrijwillige) inzet afgelopen zondag. Door hun inzet werden de
Leden van de Businessclub voorafgaand, tijdens en na de
wedstrijd Beesd 1 – Theole 1 voorzien van diverse consumpties.
Klasse dames! Ook Gerard Thijs heel hartelijk dank voor de
heerlijke spareribs die namens hem door 't Voorhuys waren
geregeld. Alle aanwezigen keken terug op een zeer geslaagde
middag. Helaas werden de punten meegenomen naar Tiel….

Op de site stond de volgende vacature: Assistent terreinknecht
De Voetbal Vereniging Beesd is op zoek naar een assistent terreinknecht om Peter Liefhebber te
assisteren met het beheren en onderhouden van de velden.
In de functie van assistent terreinknecht, ben je mede verantwoordelijk voor het op orde houden van de
terreinen en het bijbehorende materieel. Groot onderhoud wordt door de heer J. Kroeze gedaan.
Taken
* Velden gereed maken voor het weekend
* Doelen en netten nazien
* Lijnen trekken
* Vlaggen ophangen
* Dug-outs nazien en schoonhouden
* Verdere hand en spandiensten
Heeft u interesse, neem dan contact op
met Evert van Zelst
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Zaterdag 29 oktober stond de bekerwedstrijd tegen ISC
op het programma voor de O11-3. In aanloop van de wedstrijd
had de leider van ISC echter contact opgenomen met de
mededeling de wedstrijd niet te willen spelen en een regulier
verlies te incasseren omdat de kinderen van hun team zwaar
gedemotiveerd waren na de laatste wedstrijden die alle met
dubbele cijfers verloren waren gegaan. Een wedstrijd afzeggen
gaat er bij de trainer van de O11-3 echter niet zo maar in en
die kwam met het idee om de teams dat te mengen en alsnog
de wedstrijd onderling te spelen en mede daardoor de jongens
en meisjes van ISC het plezier in voetbal een beetje terug te
geven. Dat vond ISC een ook een prima idee. Dus op zaterdag
ochtend stonden er een aantal van onze jongens in het witte
shirt van ISC en waren een aantal jongens/meisjes uit Ingen in
rood/zwart gehesen om samen met een aantal van onze jongens
een team te vormen. Na een leuk, zeer sportief en spannend
potje was de eindstand uiteindelijke 6-6 (!) en scoorde Ducco
van ISC de meeste doelpunten voor de rood/zwarten en was
onze Luke het productiefst voor de withemden. Bij de penalty’s
was het duidelijk dat de kinderen met elkaar veel plezier
hadden gehad en ook de leider en ouders in Ingen waren erg
blij met dit initiatief en een leuk oefenpotje. Doel bereikt!
Klasse jongens van de O11-3! Jullie hebben je enorm positief en sociaal opgestemd om de kinderen ISC een
leuke voetbalochtend te bezorgen en daarmee hun weer een beetje het plezier in voetbal terug te geven.
Eveneens klasse dat we aansluitend door Jeroen en Joyce in het Voorhuijs voor deze prestatie getrakteerd
werden op frietjes met frikandel & kipsnacks en een slushpuppy. Een groot dankjewel voor onze Sponsor!
Door een andere teamprestatie, behaalt met de kras-actie en mede door een grote inspanning van Luka,
mochten we zondagmiddag ook nog naar de Galgenwaard voor de wedstrijd FC Utrecht – NEC. Gehuld in
onze rode trainingsjasjes die door de suppoost van Utrecht zelfs voor echte FC Utrecht kleding werd
aangezien hadden we een mooi plekje in de zon en genoten de jongens van de sfeer en entourage mede door
de fanatieke supporters op de Bunnikzijde in de vakken naast ons. De wedstrijd was misschien niet de
beste maar beide doelpunten vielen aan onze kant van het veld en het was een superleuke ervaring om zo
met elkaar in het voetbalstadion te zijn.
Van de week weer trainen,
want zaterdag wacht de
thuiswedstrijd om 9:30
tegen Nivo Sparta
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De volgende nieuwe leden kunnen we verwelkomen:

- René van Gameren
Hypotheken en Verzekeringen
-

Heuvelman Sound & Vision BV

-

CVT Montage

Het totaal aantal leden komt
daardoor op:
Dus de vraag is wie wordt nummer 100 ?
Als u ook interesse heeft in een lidmaatschap bij de Business Club van v.v.Beesd, Neem dan contact op met
sponsoring@vvbeesd.nl. Immers, het belang van ieder lid is ook het belang van de mensen achter de
Business club, als medeleden hiervan.

De gezondheid van Rinus Zuurmond
gaat de laatste tijd langzaam een
beetje achteruit.
Hij had een oude rollator, maar wil
graag zoals hij al jaren doet nog een
aantal keren per dag naar het
voetbalveld.
Omdat Rinus veel voor de vereniging
gedaan heeft als o.a. terreinknecht,
hebben we een nieuwe rollator voor
hem gekocht. Zo hoeft hij niet heel
de dag thuis te blijven.
Evert van Zelst heeft de rollator
namens v.v. Beesd aan hem
overhandigd.
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Er stond een artikel in het VoetbalJournaal
n.a.v. een interview met voorzitter Max Kroeze

‘’Beesd heeft weer blosjes op de wangen’’
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Op de foto het Bestuur van v.v. Beesd met v.l.n.r. Roland Versteegh, Jan Kroeze, Goof Dokman,
Max Kroeze, Cees Brouwer en Patrick Kemker.
Op de foto ontbreken Jeroen van Stappershoef en Gerard van Kilsdonk

9 november stond er een oproep op de site: Voetbal Verenging Beesd wil graag in contact komen met
leden die in het bezit zijn van een EHBO of BHV diploma. In de kantine van v.v.Beesd kunt u uw naam
op het prikbord erbij zetten bij het inschrijfformulier. Er kan ook een mailtje gestuurd worden
naar ehbo@vvbeesd.nl met daarin jou gegevens. Ben jij in bezit van EHBO of BHV geef dit dan door.
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Zondag 8 november: RKTVC 1 – Beesd 1
Beesd pakte drie uiterst belangrijke punten. Tegen hekkensluiter RKTVC
wonnen de mannen van Gert Heysteeg met 2-4 en de ploeg verschafte
zich wat meer lucht onderin de 4e klasse.
Jarno van de Water schreef hier zelf over:
Op 6 november stond het duel tegen RKTVC in Tiel op het programma voor Beesd.
In een wedstrijd tussen de nummer 12 en 13 van de ranglijst, wat het belang al aangeeft,
die kwalitatief niet overhield pakte Beesd de volle buit, 2-4!
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter is het van beide kanten voetballend niet goed. Beesd is niet
goed in de passing en ook bij RKTVC is het duidelijk waarom de ploeg hekkensluiter is. In een eerste
helft waarin weinig noemenswaardige kansen te noteren zijn, is het de thuisploeg die de leiding pakt.
Beesd leidt balverlies in de opbouw en RKTVC kan de bal rond de 16 van Beesd bij Dion Stam krijgen.
De aanvaller van RKTVC krijgt te veel tijd en ruimte van de defensie van Beesd en schiet uiteindelijk van
binnen de 16 diagonaal binnen, 1-0. Puntverlies voor Beesd zou de zoveelste domper zijn, dus moet men in
de achtervolging. Gelukkig komen de gasten al snel op gelijke hoogte. Een voorzet van Jasper Gremie
wordt door niemand getoucheerd, ook de keeper staat op het verkeerde been, maar belandt op de paal.
Arjan van den Bosch is echter het meest alert en kan de terugkomende bal in het doel schuiven onder
doelman Pascal Hol door, 1-1. RKTVC kan aanvallend niks klaar maken, echter laat Beesd ook na om het
balbezit optimaal te benutten. Toch kan men voor de rust de voorsprong pakken. Na een hoekschop komt
de bal voor Hans Kroeze en deze wil de bal langs zijn tegenstander wippen, maar deze komt op de arm.
Enigszins ongelukkig voor RKTVC, maar gelukkig voor Beesd wijst de scheidsrechter naar de stip.
Een typisch geval van "de ene scheidsrechter geeft hem wel, de andere niet". Hans Kroeze gaat achter
de bal staan en schiet onberispelijk hard binnen, 1-2. Niet veel later fluit de scheidsrechter voor de rust
en kan Beesd met een goed gevoel de kleedkamer opzoeken, ondanks dat het voetballend zeker beter
kan/moet.
De tweede helft is net als de eerste helft voetballend niet hoogstaand. RKTVC probeert vaak via de
flanken tot een voorzet te komen, maar Beesd verdedigt fel en doortastend, waardoor de gastheren niet
tot kansen kunnen komen. Beesd probeert de ruimte achter de verdediging van Beesd te benutten, maar
door onzuivere passing slaagt men daar lange tijd niet in. Uiteindelijk is het Beesd dat de score uitbreidt.
Een uittrap van de keeper wordt door Kevin Kruissen bij de middenlijn weer naar voren gekopt. De
verdediging van RKTVC tast mis en biedt daardoor Hans Kroeze een vrije doortocht naar de keeper. Voor
hem is het een koud kunstje om de tweede van de middag te maken 1 op 1 en stand op 1-3 te zetten.
Een luxe die Beesd sinds de seizoen opening tegen BZS niet meer gehad heeft. Hierna is het RKTVC wat
de druk opvoert op de goal van Beesd door simpelweg ballen naar voren te pompen in de hoop dat er één
goed valt en als gevolg hiervan ligt er voor Beesd ruimte in de omschakeling. Rens Bronk krijgt een grote
kans op de 1-4 als de bal prompt voor zijn voeten valt vlak voor de goal, maar doelman Pascal Hol duikt vol
overgave op de bal en voorkomt hiermee een grotere achterstand voor zijn ploeg en de nekslag. Een
belangrijke redding blijkt even later wel, want RKTVC komt terug tot 2-3. Een van de lange ballen valt
uiteindelijk goed en Aldo Beekman is koppend eerder bij de bal dan keeper Wesley van de Werken en
tekent zo de 2-3 aan. Hierdoor zal het voor Beesd in de resterende 20 minuten alle hens aan dek zijn,
want de thuisploeg moet en zal een gelijkmaker forceren om in ieder geval aansluiting te houden met de
andere ploegen onderin. Men probeert het wel, maar de verdediging van Beesd zit kort in elk duel en
geeft geen centimeter toe, waardoor het gevaar beperkt blijft. Op de counter is er ruimte om gevaarlijk
te worden, maar Beesd laat na enkele (kleine) kansen te benutten. In de slotfase weet Beesd alsnog de
wedstrijd in het slot te gooien. Een ingooi van Lucas de Bruijn wordt diep langs de zijlijn gegooid op Jarno
van de Water. Deze kan vrij naar binnen dribbelen en zijn lage voorzet kan vanaf twee meter simpel
binnen getikt worden door invaller Robert van Gameren, 2-4.
Een belangrijke overwinning voor Beesd waar de gehele ploeg hard voor gevochten heeft. In een
wedstrijd die voetballend zeker niet best was, van beide kanten, was het wel Beesd wat als enige
aanspraak mocht maken op de drie punten en deze dan ook verdiend meenam terug naar Beesd. Eindelijk
weer eens een overwinning na lange tijd, maar de ploeg is er natuurlijk nog lang niet.
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Lang stilstaan bij de overwinning kan absoluut niet, want aankomende zondag staat de immer belangrijke
derby tegen Rhelico aan de andere kant van de Linge op het programma. Rhelico doet het ook dit seizoen
weer goed en staat na acht wedstrijden op de zevende plek met twaalf punten. Beesd kan dus vol aan de
bak zondag 13 november. De aftrap is om 14.30!

Onze jeugd wordt aan veel verleidingen blootgesteld,
waaronder drank, drugs, gamen en eten. Dergelijke
verleidingen kunnen grote consequenties hebben voor
onze kinderen.

De gemeente Geldermalsen pakt een aantal van deze
problemen onder jongeren op onder de titel Jongeren
Op Gezond Gewicht (JOGG). Het doel: “Streven naar
een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen,
leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een
gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.”.
V.V. Beesd heeft zich hierbij aangesloten.

Wij vinden het als vereniging belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Jeugd is
voor onze vereniging van enorm groot belang. Eén van de essentiële pijlers die het fundament vormt van
onze toekomst als vereniging. Zodoende willen wij dit probleem onder jongeren helpen aan te pakken. Wij
hebben daarvoor echter mensen nodig die ervaring en/of kennis hebben op de diverse onderwerpen die
spelen rondom een gezonde leefstijl, dus denk daarbij bijvoorbeeld aan voedingsdeskundigen en
bewegingsdeskundigen. Met ervaringsdeskundigen uit onze vereniging willen wij graag een Taskforce
oprichten die het Jeugdbestuur gaat adviseren en ondersteunen in het verwezenlijken van de JOGG
ambitie. Thema’s die op korte termijn al een rol gaan spelen, zijn gezonde alternatieve voedingswaren in
onze kantine, een pilot met teamboxen voorzien van fruit tijdens de wedstrijden voor onze jongste jeugd
en een voorlichtingsavond voor onze oudere jeugd over genotmiddelen (drank en drugs). Wie zou graag in
onze Taskforce willen deelnemen en ons willen helpen?
Je kunt je aanmelden bij Gerard van Kilsdonk (g.van.kilsdonk@planet.nl).

89

Zoals bekend wordt er komend half jaar door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
nader onderzoek gedaan naar rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM heeft van het Ministerie van
Volksgezondheid, Ministerie en Sport de opdracht gekregen dit onderzoek voor het einde van 2016 uit te
voeren. De KNVB heeft al eerder aangekondigd onderzoek naar meer zekerheid over de veiligheid van
kunstgrasvelden toe te juichen.
Het RIVM is vandaag met het onderzoek gestart. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) zojuist aangekondigd. Het RIVM heeft ook de onderzoeksopzet van het rubbergranulaat op
sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid bekendgemaakt. Hieronder een uitgebreide
toelichting. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht.
Onderzoeksopzet RIVM
In de studie van het RIVM worden honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. Op zes plekken op
het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal één liter granulaat met een stofzuiger
opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat
geanalyseerd. In het onderzoek is er sprake van een zogenaamde aselecte steekproef van verenigingen
met kunstgrasvelden, wat inhoudt iedere vereniging met een kunstgrasveld evenveel kans maakt
betrokken te worden in het onderzoek. De KNVB heeft de gegevens van de verenigingen met
kunstgrasvelden aan het RIVM beschikbaar gesteld. Verenigingen kunnen zich niet aanmelden voor het
onderzoek maar worden benaderd door het RIVM.
Het RIVM voert ook een
Literatuuronderzoek uit naar alle
relevante nationale en internationale
wetenschappelijke publicaties m.b.t.
rubbergranulaat. De bevindingen worden
gecombineerd met het veldonderzoek.
Een ander onderdeel van het onderzoek
is dat het RIVM met een selectie uit de
verkregen monsters in het lab bekijkt in
welke mate er stoffen onder bepaalde
omstandigheden vrijkomen. Denk hierbij
aan huidcontact en/of het inslikken van
het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de
aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing
voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.
SBRcheck.nu
Los van het onderzoek van het RIVM, biedt de autobandenbranche (VACO en RecyBEM) verenigingen die
vragen hebben over hun kunstgrasveld een test aan om te kijken wat voor rubbergranulaat er op de
velden ligt. Wellicht dat je al contact hebt gehad met deze organisatie. Verenigingen en gemeenten
kunnen op een speciale website (www.SBRcheck.nu) zich aanmelden voor een controle of de velden
ingestrooid zijn met SBR-rubbergranulaat van voertuigbanden of andere materialen. Deze controle
staat geheel los van het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM.
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen?
Om leden en verenigingen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, heeft de KNVB een
online dossier rubbergranulaat kunstgras aangemaakt. Via dit dossier hopen wij je eerste vragen te
beantwoorden. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hebben recent
aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is om te stoppen met sporten op
kunstgras. De KNVB volgt hierbij het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS.
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5 november 2016 verscheen een Nieuwsbrief van de Materialen Commissie op de site:
Beste leden van V.V. Beesd,
De Materialen Commissie in haar nieuwe samenstelling is nu ongeveer twee maanden aan de slag. Deze
periode heeft in het teken gestaan van de herstructurering van de opslag, de inkoop, de uitgifte en
werkverdeling van voetbalkleding en materialen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van
zaken en enkele richtlijnen die ingevoerd gaan worden
Voetbalkleding
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat onze leden een uniforme uitstraling hebben als zij de
voetbalsport beoefenen. Voetbalkleding is in allerlei soorten en maten te verkrijgen. De commissie heeft
gedegen onderzoek gedaan welke kleding en merken geschikt zijn met voldoende balans tussen kwaliteit,
prijs, kleur en uitstraling.
Om tot een juiste afweging te komen, heeft de commissie zich laten informeren door diverse leveranciers
en heeft men overleg gevoerd met diverse leden van onze vereniging.
De commissie heeft op basis hiervan geconcludeerd dat de voetbalkleding van het merk Jako het beste
uit de bus komt. Het huidige tenue van onze vereniging, het zogenaamde Sublimatie Shirt (custom-made
model en design), blijft onderdeel uitmaken van de kledinglijn die wij in de komende jaren gaan voeren.
Om de uniformiteit te borgen en (contract)afspraken na te kunnen komen, wordt alle voetbalkleding
ingekocht door de Materialen Commissie. Het is niet toegestaan zelf kleding van een ander merk te kopen
en te laten bedrukken. In samenwerking met Jako hebben wij een selectie gemaakt van artikelen voorzien
van het V.V. Beesd logo.
Trainingspakken
De Jager Sport in Geldermalsen heeft trainingspakken op voorraad liggen, bedrukt met het V.V. Beesd
logo. U kunt deze bij De Jager kopen en eventueel laten voorzien van de naam van de speler. De pakken
zijn per stuk verkrijgbaar.
Keepershandschoenen
Onze commissie heeft de vraag gekregen of keepershandschoenen vergoed kunnen worden, omdat deze
onderdeel vormen van de keepersuitrusting. De commissie heeft onderzocht of dit haalbaar is en heeft
daarover overleg gevoerd met het bestuur en de penningmeester.
Helaas hebben wij moeten constateren dat het vergoeden van keeperhandschoenen voor alle keepers
financieel niet haalbaar is. Toch willen wij dit goede initiatief niet zomaar aan de kant schuiven. Wij zijn
in overleg gegaan met De Jager Sport en zij zijn bereid een korting te geven op keeperhandschoenen
voor al onze keepers. Onze keepers krijgen binnenkort via de teamleiders een kortingsbon van 20% om
hun keepershandschoenen aan te schaffen bij De Jager Sport, Kerkstraat 19, Geldermalsen.
Afspraken uit het verleden vervallen met dit nieuwe collectieve voorstel.
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Korting op voetbalschoenen
Naast een korting van 20% op keepershandschoenen heeft De Jager Sport tevens te kennen gegeven dat
al onze leden 10% korting krijgen voor het aanschaffen van je voetbalschoenen. Bij het vertonen van je
spelerspas van V.V. Beesd krijg je 10% korting aan de kassa.
Standaard materialen
Als vereniging vinden wij het belangrijk de richtlijnen te volgen die de Technische Commissie hanteert
waar het gaat om de wijze waarop de trainingen en wedstrijden invulling verkrijgen. Ter ondersteuning
aan de trainingen en wedstrijden zijn diverse materialen aangeschaft. Deze zogenaamde ‘Standaard
Materialen Uitrusting’ bestaat uit trainingsballen, wedstrijdballen, bidons, hesjes, waterzak en hoedjes.
De materialen worden aan het begin van het seizoen aan de trainers/leiders verstrekt, aan het einde van
het seizoen moeten deze weer compleet ingeleverd worden. Indien er materialen ontbreken, zijn wij
helaas genoodzaakt deze kosten door te berekenen aan het betreffende team. Wees dus zuinig op de
materialen van je team om onnodige kosten te voorkomen.
Bovenstaande materialen worden centraal ingekocht, bewaard en onderhouden.
Sponsoren
Voor onze vereniging een belangrijke financieringsbron. Zonder hun steun zou het erg moeilijk worden om
kwalitatief goede middelen aan te schaffen. Hun bijdrage leidt er mede toe dat onze teams op en top op
het veld kunnen verschijnen.
Mocht een sponsor bereid zijn jouw team te sponsoren, dan dient contact opgenomen te worden met de
Sponsor Commissie. Zij zullen met de sponsor de sponsorregels doornemen en een contract voor een
bepaalde tijd opstellen. Een sponsor kan de kosten voor de aanschaf van bijvoorbeeld trainingspakken,
inloop shirts of tenues voor zijn rekening nemen in ruil voor bijvoorbeeld de naam van het bedrijf op het
tenue. Op de website kunt u hierover meer informatie vinden.
één loket
Om de uniformiteit te borgen, de inkoopkosten voor onze vereniging te beperken en de belangen van onze
sponsoren juist te behartigen, kunt u de standaard uitrustingen qua kleding en materialen alleen via de
Materialen Commissie bestellen.
Voor elk team is een Materialen Coördinator aangesteld. Dit zijn:
Aanspreekpunt Senioren, Antoon van de Water - Telefoon: 0345 – 682519
Aanspreekpunt Junioren JO-15 t/m JO-19 - Lex van Dijk - Telefoon: 06 36158193
Aanspreekpunt Pupillen MINI t/m J13 - Pascal Middelkoop - Telefoon: 06 21585276
Afsluitend
Wij beseffen ons dat wij niet per direct deze nieuwe richtlijnen voor alle teams kunnen invoeren. Er zijn
nu eenmaal nog lopende verplichtingen, dan wel er zijn teams die vrij recent kleding hebben aangeschaft.
Ons streven is om met ingang van het seizoen 2017-2018 de gehele kleding- en materialenlijn aangepast
te hebben aan de nieuwe richtlijnen. Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om uw Materialen
Coördinator aan te spreken of een mail te sturen. Wij hopen u met deze nieuwsbrief voldoende over de
lopende zaken geïnformeerd te hebben. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij ons weer tot u
wenden. Met vriendelijke groet
Patrick Kemker
Materialen Commissie V.V. Beesd
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Kunstgras

De vraag wel of niet spelen op kunstgras bleef de gemoederen
bezig houden. Daarom werd er op de site op een vaste plaatst
de rubriek ‘Kunstgras v.v. Beesd’ geïntroduceerd zodat de
leden op de hoogte konden blijven van de laatste ontwikkelingen.
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Zaterdag 12 november behaalden de meiden MO15-2
(meiden onder de 15) van VV Beesd door kei hard werken
een mooie 2-1 overwinning op HHC. Na de winterstop gaan
deze meiden op het grote veld spelen en kunnen nog wel wat
hulp gebruiken. Dus als je een meisje van 11 tot 14 bent en
je wilt gaan voetballen ben je bij ons erg welkom.
Wij trainen op dinsdag en donderdag dus je mag altijd een
paar keer mee komen trainen. Als je vragen hebt bel
0646155694.
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Zondag 13 november was De Derby der derby’s
Beesd was in goeden doen……
Rhelico zat in een iets mindere periode, maar…
dat wil niet alles zeggen, het blijft een derby.

De statistieken waren duidelijk in het voordeel van v.v. Beesd…
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Rhelico JO-13 – Beesd JO-13
De voorwedstrijd ging tussen beide JO-13 (jongens onder 13) teams en ja hoor Rhelico werd verslagen in
eigen huis! Een lekker begin zo. Beesd won met 2-6. Feestje in de kleedkamer! 🎉⚽
Direct na de wedstrijd deed men ‘0n line ‘verslag via FaceBook

De opstellingen van Rhelico 1 en Beesd 1 zagen er als volgt uit:
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RUMPT De derby tussen Rhelico en Beesd leek zondagmiddag geenszins op een echte derby. Rhelico was
gespannen, Beesd voetbalde prima. De 1-3-overwinning van Beesd was dan ook meer dan verdiend.
Op de twintig minuten na rust na was het vandaag waardeloos. Eigenlijk om je kapot voor te schamen",
sprak Rhelico-coach Ferry van der Wal klare taal na afloop. Zijn collega Gert Heijsteeg verkeerde in een
beter humeur: Een 1-3-winst op Rhelico wordt hier met beide armen ontvangen."
ZENUWACHTIG Rhelico wachtte al vier wedstrijden op een overwinning, maar de ploeg uit Rumpt begon
zondagmiddag zenuwachtig en uiterst onzeker aan de derby tegen Beesd. Balverlies, elke keer een stap te
laat en nauwelijks strijd: Dit is de niet de ploeg die ik vorig seizoen en begin dit seizoen heb gezien",
aldus Van der Wal.
Dat het met rust 0-0 stond, mocht een klein wonder genoemd worden. Al na acht minuten werd een
penalty van Hans Kroeze gekeerd waarna Erik Staarink tot twee keer toe een bal van de lijn afhaalde en
zo zijn Rhelico behoedde voor een achterstand.
Zodoende kon Van der Wal met een donderspeech in de rust nog zorgen dat zijn ploeg bij een 0-0 stand
goed uit de kleedkamer kon komen. En dat gebeurde ook. Rhelico leek wakker geschud te zijn, al leidde
dat nauwelijks tot kansen.
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KAARTENHUIS Op dat moment dacht ik nog dat we konden winnen, maar na de 0-1 stortte alles als een
kaartenhuis in elkaar." Jasper Gremie opende de score voor Beesd en daarmee was inderdaad de ban
gebroken. Invaller Kevin Spronk, die de 0-1 al voorbereidde, noteerde namelijk niet veel later ook de 0-2.
Toen dacht ik dat het wel gespeeld was, maar nog voordat ik kon wennen aan die gedachte stond het al
1-2", vertelt Heijsteeg. Bram van Bergen van der Grijp zorgde voor de aansluiting, maar verder dan dat
kwam het niet. Rhelico ging op zoek naar de 2-2 waardoor achterin veel ruimtes werden weggegeven.
Jarno van de Water profiteerde daarvan en zette de 1-3 eindstand op het scorebord.
WINTERSTOP Als we deze lijn vasthouden, spelen we ons gemakkelijk veilig", vertelt Heijsteeg
verheugd. Zijn collega Van der Wal is iets minder optimistisch ingesteld en snakt naar de winterstop:
We trainden donderdag met meer spelers van het tweede dan van het eerste. En dan moet je zondags een
derby spelen. Het is nog niet de tijd om de noodklok te luiden, maar het is denk ik goed dat het bijna
winterstop is. Er liepen vandaag spelers met vier paracetamol in hun maag te spelen. Beesd heeft verdiend
gewonnen, maar het is voor ons te hopen dat er spelers snel herstellen van hun pijntjes."

RUMPT - Beesd was in de Geldermalsense derby’s in de vierde
klasse F Zuid 1 bij Rhelico in Rumpt duidelijk de betere ploeg.
De 1-3 overwinning was dan ook volstrekt verdiend.

Voor de pauze had Beesd drie echte kansen, waaronder binnen
zes minuten een strafschop. Hans Kroeze mist nooit, maar nu
stopte doelman Michel Kuipers de bal.
Rhelico kwam energieker uit de kleedkamer en Olof Schiltmans
kopte tegen de lat. Het doelpunt viel na een goed uur spelen
aan de andere kant. Uit een voorzet van de net ingevallen
Kevin Spronk kopte aanvoerder Jasper Gremie de bal fraai in
de lange hoek: 0-1. Tien minuten later tekende Spronk voor de
0-2. Door de 1-2 van Bram van Bergen van der Gijp (81e
minuut) leefde Rhelico ineens weer. Jarno van de Water
maakte tien seconden voor het einde de verdiende 1-3.
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Beesd verdiend langs Rhelico in
eenzijdige derby
RUMPT - In een vrij eenzijdige derby heeft Beesd dik verdiend drie punten
gepakt bij Rhelico. Het bleef nog lang spannend, maar op de 1-3 uitslag viel
niks af te dingen.
De laatste jaren stond Beesd vaker aan de goede stand van de score, maar meestal waren
de verschillen op het veld niet zo groot. Daar was deze editie geen sprake van. Beesd mocht
het zichzelf aanrekenen dat het lang spannend bleef. Zeker de eerste helft had een
onthutsend zwak Rhelico niks in te brengen, maar de gasten lieten na één van de vier
opgelegde kansen te benutten.

Bal op de stip
In de eerste tien minuten was het vooral Hans Kroeze die had moeten scoren, maar de
eerste kans was voor Igor Bassa. Na goed werk van Jarno van de Water kon hij uithalen,
maar hij schoot tegen een tegenstander op. In de daaropvolgende actie ging Jasper Gremie
over de knie bij Bas van Rijnsbergen en de bal ging op de stip. Kroeze mocht aanleggen,
maar doelman Michel Kuipers stopte de inzet. Drie minuten later moest Kroeze opnieuw zijn
meerdere erkennen in de sluitpost van Rhelico.
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Daarna was Beesd nog twee keer dicht bij de openingstreffer, maar beide keren wist
Rhelico-aanvoerder Erik Staarink de bal op de lijn te keren. De poging van Jarno van de
Water, die Kuipers al voorbij was, was te zacht om de al klaar staande Staarink echt te
verontrusten. De manier waarop Staarink een knal van Gremie met zijn hoofd keerde,
was bewonderenswaardig.
Overleven
Beesd-trainer Gert Heijsteeg besefte wat zijn ploeg te doen stond: "We moesten ervoor
zorgen dat we na de wedstrijd niet hoefden te concluderen dat we zo'n lekkere eerste helft
gespeeld hadden. We wisten dat Rhelico na rust zou komen. Als we dat een kwartier lang
konden overleven, zouden er voor ons weer kansen komen."

Dat was precies wat er gebeurde. Een voor rust aanvallend onzichtbaar Rhelico kreeg
zowaar twee goede kansen. Een bal van Sjoerd Dragstra eindigde op de lat en Beesddoelman Wesley van de Werken wierp zich heldhaftig voor een kopbal van Olof Schiltmans.
Toch was het Beesd-invaller Kevin Spronk die het verschil ging maken. Na een kwartier
verstuurde hij een prachtige voorzet. Gremie stuurde zijn kopbal bekeken over Kuipers het
doel in.
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Tweede goal
Tien minuten later viel de 0-2. Na een prima counter was Spronk ditmaal zelf de
doelpuntenmaker. Onverwacht werd het nog spannend. Bram van Bergen van der Grijp
kreeg de bal gelukkig mee, maar rondde beheerst af: 1-2. Pas in blessuretijd kon Beesd
opgelucht ademhalen. Van de Water bekroonde zijn sterke wedstrijd met de 1-3.
"We hebben vandaag dik verdiend verloren", erkende Ferry van de Wal. "Beesd was op alle
fronten de meerdere. We zijn te kakken gezet en ik hoop dat de spelers voelen hoe dat is.
We hebben het op inzet en karakter laten liggen."
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Onderstaande stond op onze eigen vvbeesd site:
Onder barre omstandigheden stond op 13 november de derby Rhelico – Beesd op het programma. Vorig
seizoen eindigde de ontmoeting aan de andere kant van de Linge in een gelijkspel, maar dit seizoen kende
de derby een overduidelijke winnaar. Beesd was oppermachtig en op tien minuten na de rust had Rhelico
niets in te brengen. De 1-3 eindstand is dan ook een goede weerspiegeling van de krachtsverhoudingen
deze middag. Nadat de rook van het vuurwerk opgetrokken is, zijn het de gastheren die aftrappen onder
het toeziend oog van vele supporters, die door de kou afgereisd waren naar Sportpark Boutenstein.
Beesd vliegt uit de startblokken en binnen tien minuten dient zich al een opgelegde kans aan.
Jarno van de Water kan op links opkomen en trekt de bal terug op de mee opgekomen Igor Bassa, helaas
wordt zijn schot geblokt door Sjoerd Dragstra. De afvallende bal is echter voor Jasper Gremie die in de
16 van Rhelico om verschillende spelers slalomt om uiteindelijk door Bas van Rijnsbergen gevloerd te
worden. De scheidsrechter kan niet anders beslissen dan een pingel voor Beesd.
Specialist Hans Kroeze, die vorige week nog tegen RKTVC tweemaal trefzeker was, gaat achter de bal
staan, maar zijn schot in de linkerhoek is ook de hoek waar keeper Michel Kuipers naartoe gaat en zo zijn
ploeg behoedt voor een vroege achterstand.
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Beesd put vertrouwen uit de sterke openingsfase en creëert nog enkele fraaie mogelijkheden in de eerste
helft. Hans Kroeze anticipeert goed op een lange bal, maar zijn schot wordt gepareerd. Even later is het
Jarno van de Water die al langs de keeper van Rhelico is, maar zijn schot kan van de lijn gehaald worden
door Erik Staarink. Aanvallend maakt Rhelico weinig klaar in de eerste helft. De achterhoede van Beesd
zit goed in de duels en ook de tweede ballen zijn steeds voor Beesd die hierdoor Rhelico geen moment in
de wedstrijd laat komen. Echter vergeet Beesd zichzelf te belonen voor deze sterke eerste helft. Vlak
voor rust breekt Jasper Gremie nog bijna de ban, maar zijn harde pegel vanaf rand 16 vliegt naar de
linkerbovenhoek, maar eens te meer kan Erik Staarink, ditmaal koppend, redding brengen op de lijn. Zo
gaan de ploegen rusten met 0-0, een tussenstand waar Rhelico zichzelf het meest gelukkig mee mag
prijzen. In de tweede helft is het duidelijk dat Rhelico uit een ander vaatje moet tappen en het zijn dan
ook de gastheren die de tweede helft het beste beginnen. In de eerste vijf minuten na rust sticht
Rhelico al meer gevaar voor de goal van Beesd dan in de gehele eerste helft.
Zo valt een van richting veranderd schot op de dwarsligger en in de rebound is het keeper Wesley van de
Werken die zich er vol voor gooit om de kopbal van Olof Schiltmans (of was het nou Schildkamp?) te
stuiten. Zo voorkomt Beesd een onnodige en onterechte achterstand. Na een kwartier gaat de storm van
Rhelico liggen en is het Beesd dat weer het initiatief neemt en ook de leiding pakt in de wedstrijd.
Kevin Spronk probeert de bal vanaf links voor te geven, maar deze wordt in eerste instantie geblokt. Hij
houdt zelf de bal binnen, stuurt Bas van Rijnsbergen het bos in en weet nu wel de bal goed voor de goal te
slingeren, precies op het hoofd van de volledig vrijstaande Jasper Gremie. Zijn bekeken kopbal zeilt over
doelman Michel Kuipers heen en zo zet Jasper Gremie Beesd op een dik verdiende voorsprong, 0-1.
Gesterkt door de voorsprong gaat Beesd op zoek naar meer goals en al snel weet men de marge te
vergroten. Was Kevin Spronk bij de 0-1 nog de aangever, nu is hij de afmaker. Een snelle counter via
rechts wordt door Arjan van den Bosch verlegd naar links waar Kevin Spronk zichzelf vrij kapt in de 16
en hij schuift de bal in de verre hoek, 0-2.

Op basis van het wedstrijdbeeld zou je denken wedstrijd gespeeld, maar niets is minder waar. In de
82e minuut lukt het Rhelico om de aansluitingstreffer te produceren, zij het enigszins gelukkig. Olof
Schiltmans probeert een bal diep te steken op Jan Bassa, maar Joost de Bruijn heeft een goede tackle op
de bal in huis. Helaas komt de bal via de eveneens meeverdedigende Dion Hol precies voor de voeten van
invaller Bram van Bergen van der Gijp en deze faalt niet oog in oog met Wesley van de Werken, 1-2. Met
nog minstens tien minuten te spelen, is Rhelico opeens weer in leven en kan men zomaar nog een puntje
pakken. Gelukkig pakt Beesd de draad weer op en net als de gehele wedstrijd kan Rhelico aanvallend zeer
weinig inbrengen tegen de hechte Beesdse defensie.
In de blessuretijd gooit Beesd definitief de wedstrijd in het slot. Een vrije trap op de middenlijn wordt
door Nick van Gameren diep gegeven, Bas van Rijnsbergen tast mis en hierdoor komt de bal vrij voor
Jarno van de Water, deze omspeelt Michel Kuipers en schuift de bal in het lege doel, 1-3. Niet veel later
fluit de goed fluitende leidsman voor het einde van de wedstrijd.
1-3, een meer dan verdiende overwinning voor VV Beesd, die als enige aanspraak mocht maken op de drie
punten vandaag. Beesd troefde Rhelico simpelweg op elk aspect af vandaag. Na een matige seizoenstart is
de ploeg van Gert Heijsteeg bezig aan een opmars. Twee overwinningen op rij zorgen ervoor dat Beesd
zichzelf nu terugvindt in de middenmoot met tien punten. Het seizoen is nog lang, maar Beesd kan en zal
ook vertrouwen moeten putten uit deze twee overwinningen om het degradatiespook dit seizoen
vroegtijdig de deur te wijzen.
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Zaterdag 12 november stonden bij V.V. Beesd
naast onze jeugdspelers eveneens “bananen in
de basis”.
Fruit eten is belangrijk, helemaal voor kinderen!
Daarom heeft V.V. Beesd besloten om iedere
zaterdag voor de jeugdspelers in de leeftijdscategorie 08 t/m 011 in de rust van de wedstrijd
een bananen box beschikbaar te stellen voor
zowel de thuisspelende vereniging alsmede de
tegenstander.

Dit initiatief is mede mogelijk
gemaakt door:
PLUS Giel Smits te Culemborg
Cor van Weenen Groente & Fruit
Van Alphen Groente & Fruit
De weg die we als vereniging zijn
ingeslagen, daar hoort ook gezonde
voeding bij.
Dit initiatief is een mooi begin om het
verder uit te gaan rollen binnen de
gehele vereniging.
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v.v. Beesd stond op de kaart, maar nu landelijk .

In dit artikel in het Algemeen Dagblad (wat is te lezen via de link http://www.ad.nl/sport/als-zeproeven-hoe-het-is-gaan-ze-wel-om~a69bd342/ ) speelt v.v.Beesd in de persoon van Ben Frehe
een belangrijke rol.

105

JEUGDVOETBAL
Kleinere velden, kleinere teams. Meer balcontact, meer goals. Dús meer
spelvreugde. De KNVB is druk bezig het vaderlandse jeugdvoetbal op de
schop te gooien. Dat leidde tot veel gemor bij clubs, maar stilaan neemt het
verzet af, blijkt na enkele testdagen.
Ga mee naar buiten en laat je verrassen.'' In de kantine van VV Heerenveen,
gelegen op zichtafstand van het Abe Lenstra Stadion, pareert Gerard Molenaars
het eerste spervuur aan vragen dat dreigt op te steken wanneer hij jeugdleiders
en trainers instrueert voor de proefwedstrijdjes die op het punt van beginnen staan.
De technisch jeugdcoördinator van het KNVB-district Noord (Friesland, Groningen)
weet na enkele weken van zijn rondreis langs de velden wel wat er vervolgens gaat
gebeuren. Buiten gaan de jonge talenten los. Ze spelen veelal zonder scheidsrechter
- alleen een zogenoemde spelbegeleider grijpt in als de kinderen er zelf niet
uitkomen - en verder is het vooral genieten geblazen.

Beslissen de spelers dat het een corner is, maar was het een doeltrap... laat ze dan
gaan'', zo heeft Molenaars de tientallen jeugdleiders en trainers uit de regio rond
Heerenveen nog op het hart gedrukt. Een dik uur later al krijgt hij zijn gelijk.
Wanneer hij langs de zijlijn polst wie er niet positief over de nieuwe plannen denkt,
steekt niemand zijn hand op. Het gros is juist ronduit enthousiast. De kinderen
voorop. Het spel is sneller, zeggen ze. Dat er geen scheidsrechters zijn, levert
nauwelijks een wanklank op. Ouders blijven volgens afspraak keurig op afstand.

Ommezwaai
De herinrichting van het pupillenvoetbal is de grootste ommezwaai in de amateurtak
van de KNVB sinds de jaren 70. Het plan komt voort uit de bijeenkomst 'Winnaars
van morgen', die vorig jaar in stadion Galgenwaard werd gehouden. Omdat ons
voetbal internationaal achterop is geraakt, zoekt de voetbalbond naar oplossingen
om de kloof weer te dichten.
Waar Europa vroeger meekeek in de keuken van de Hollandse School is het nu
andersom. Nederland adopteert spelvormen die in andere landen al jaren
gemeengoed zijn (zie kader links). Uit onderzoek van de Universiteit Groningen is
gebleken dat de meeste kinderen verzuipen op de velden waar ze nu op voetballen.
Hun zicht is simpelweg te beperkt om een heel of half veld te overzien, vijftien meter
is het maximum.
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Hoe het anders kan, blijkt in Heerenveen op
sportpark Skoatterswald. Ik zie vooral
kinderen die veel meer aan de bal komen'',
zegt VV Heerenveen-jeugdcoördinator
Wanda Hogenkamp. Vooral de jongetjes die
normaal maar wat staan te verkleumen en
amper meedoen aan het spel. De velden zijn
smaller, ze kunnen dit veel beter belopen.''
Drie dagen eerder, donderdagavond op sportpark Molenzicht in Beesd, was het al
niet anders. Ik zie alleen maar pluspunten vanuit technisch oogpunt. Kinderen
scoren meer, het plezier groeit daardoor.''
Aan het woord is de voorzitter van de technische commissie, Ben Frehe. Hij stoorde
zich aan de vele negatieve reacties op een bijeenkomst met regionale clubs in Den
Bosch enkele weken terug, toen de KNVB-plannen uit de doeken werden gedaan.
In onze gemeente Geldermalsen riep een aantal clubs zelfs op tot een boycot.
Dat kwam vooral van oudere bestuurders. Ze zouden het organisatorisch niet
aankunnen. Te weinig materialen en vrijwilligers hebben.
Bij VV Beesd wilden we het liever eerst ervaren. Ik kan je na enkele testdagen
zeggen dat de organisatorische impact nihil is. We krijgen er één elftal bij als de
teams kleiner worden, die extra leider vinden we wel.''
Sjouwen
Wedstrijdsecretaris Jacques Peters denkt dat het ook bij VV Heerenveen, een veel
grotere club dan Beesd, wel losloopt. Het vraagt meer van onze wedstrijdplanners,
omdat er meer teams tegelijk op een veld spelen. En het uitzetten van de veldjes is
even wennen, het was vandaag sjouwen met doeltjes en puzzelen met zijlijnen.
Maar het zijn hobbels die te nemen zijn. Mensen hebben gewoon moeite met
veranderingen, wat je ook verzint. Je ziet: als ze proeven hoe het is, gaan ze om.''
De geluiden die opklinken bij VV Beesd en VV Heerenveen tonen aan dat lang niet
overal de hakken in het zand staan. Je voelde vanaf het begin de koudwatervrees.
Maar als we uitleggen wat we willen bereiken en op welke manier, merk je dat het
enthousiasme toeneemt'', zegt Jan Dirk van der Zee, KNVB-directeur van de sectie
amateurvoetbal. Natuurlijk snappen we dat clubs zich zorgen maken over de kosten
voor extra doeltjes en materialen.
We begrijpen ook dat er twijfel is of het aantal vrijwilligers wel op peil kan worden
gebracht. Maar uiteindelijk is het mede aan de KNVB om daar iets op te verzinnen.
We moeten kijken waar we kunnen faciliteren.''
Technisch directeur Hans van Breukelen (KNVB)
verwacht dat de introductie van het nieuwe jeugdvoetbal
uiteindelijk gladjes verloopt. Wat is er mis met een paar
jassen of pionnen als doel om te beginnen?
De straatcultuur moet terug in ons voetbal.
Toen ik als jochie leerde keepen bij FC De Bilt werd er
een deklat opgehangen om het doel te verkleinen.
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Wat ik ermee wil zeggen: clubs moeten vooral creatief zijn. Het belangrijkste is dat
onze kinderen meer dribbelen, vaker passen, acties en goals maken. Het hele plan
is echt niet alleen bedoeld om meer Arjen Robbens op te leiden, maar juist voor
kinderen die minder getalenteerd zijn. Mijn zoon was er ook eentje die vooral
bloementjes plukte in het veld. Dat soort jongens doen meer mee in de nieuwe
opzet. Spelers hebben 40 procent meer balcontact, zo blijkt. Nederland gaat gebukt
onder bewegingsarmoede, de gym- en zwemlessen worden afgeschaft. Dit plan is
ook daar een antwoord op.''

Clubs kiezen voor extra belijningen
Veel clubs die plannen hebben om nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen, houden
al nadrukkelijk rekening met de nieuwe competitieopzet van het jeugdvoetbal.
Om wekelijks eindeloos gehannes bij het uitzetten van velden te voorkomen, maken
ze met kunstgrasfabrikanten afspraken om extra belijningen op velden aan te
brengen. Daardoor zijn de diverse veldmaten voor jeugdduels al voorgedrukt.
Dergelijke blauwdrukken zijn toegestaan, maar clubs zijn ook aan regels gebonden,
zegt Erik Baars, KNVB-verenigingsadviseur in Friesland. Het mag op bijvelden, maar
op velden waar eerste elftallen spelen nog niet. Clubs die slechts over één veld
beschikken, kunnen dispensatie aanvragen.''
Maar er zijn meer handige oplossingen. Baars: Er is een optie om groene lijnen aan
te brengen die voor spelers niet optisch zichtbaar zijn, maar van heel dichtbij wel.
Die lijnen kun je dan gebruiken om te markeren waar pionnen moeten worden
neergezet. Zo leg je binnen een minuut een veldje neer en kloppen de afmetingen
altijd. Dat voorkomt dat vrijwilligers elke week in de weer zijn om de velden op maat
te krijgen.''
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Het uitzetten van de veldjes is even wennen, ervaren ook de ouders van de spelertjes van VV
Heerenveen. © Catrinus van der Veen
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Hij komt, hij komt…….
Lieve Kinderen van JO-9 & JO-11

Op woensdag 30 november 2016 zal er een pieten voetbalteam aanwezig zijn op Sportpark
Molenzicht. Zij zullen de mannen van JO-9 proberen te verslaan. Na de training kunnen alle
kinderen van JO-9 en JO-11 hun schoen zetten in de kantine.
Op vrijdag 2 december 2016 na de pietenbingo kunnen de schoenen opgehaald worden.
We hopen jullie allemaal te zien. Groet, Sint en zijn Pieten.
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Op de foto’s hieronder een aantal Piet vriendinnen….
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Bij iedere thuiswedstrijd van Beesd 1 is er een
‘Pupil vd week’ en dankzij Drukkerij Kemker
loopt deze pupil er weer keurig netjes bij

Zaterdag 17 december 'Stuif is Uit'
Beste sportvrienden, leden en vrijwilligers,
Het is alweer een jaar geleden en door de vele positieve reacties die we mochten ontvangen houden we op
zaterdag 17 december weer een ''Stuif is Uit'' avond op Sportpark Molenzicht. Op deze avond is
iedereen welkom en maken we er met z’n allen weer een gezellige avond van. Er zal weer gezorgd worden
voor wat te eten en natuurlijk zullen er op veler verzoek diverse rondes gedraaid worden op het rad met
bruikbare prijzen voor de periode van het jaar. We starten op hetzelfde tijdstip als vorig jaar nl.
om 17.00 uur en eindigen om…. Komt allen en laten we het jaar gezamenlijk op een mooie manier afsluiten!
Zondag 08 januari 'Stuif is In'
Op deze gezellige dag willen we weer met elkaar proosten op het nieuwe jaar 2017.
De dag zal om 12.00 uur gestart worden met een onderling toernooi waarna ook weer de erwtensoep klaar
zal staan. Tevens zullen er ook die middag weer een aantal rondes op het rad gedraaid worden.
Graag tot ziens.
Activiteiten Commissie
v.v. Beesd

112

Woensdag 23 november was er een leerzame avond voor de jeugd. In samenwerking met vv. Everstein en
MVV’58 (Meteren) kregen de nieuwe spelregels van de KNVB aandacht.

KUNSTGRAS
En er was weer nieuws over kunstgras:

Relatief veel kankerverwekkende stoffen
in kunstgrasvelden
In 58 van de 60 kunstgrasvelden zit een
hogere concentratie kankerverwekkende
stoffen dan is toegestaan in consumenten
producten.
De NOS heeft een analyse van het onderzoek van bandenbranchevereniging VACO in handen.
De omroep mocht onderzoeken van een aantal velden inzien.
VACO heeft in vijftig velden onderzoek gedaan en zal de komende weken honderden andere velden
onderzoeken. De branche onderschrijft de bevinden van de NOS niet.
Gemiddeld overschreden de stoffen de normen voor consumentenproducten tussen de 1,5 en 3,7 keer.
De norm voor consumentenproducten is echter niet van toepassing op kunstgrasvelden, waardoor de velden
officieel als veilig te boek staan.
Volgens de NOS zijn veel wetenschappers het er echter over eens dat de velden moeten
worden beschouwd als consumentenproducten, omdat spelers huidcontact met het kunstgras hebben.
Tot 1 december kunnen clubs en gemeenten zich melden voor het onderzoek van de brancheorganisaties
Vereniging Band en Milieu en VACO.
Gezondheidseffecten
Een onderzoek van IndusTox naar de gezondheidseffecten van de rubberkorrels onder toezicht van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar de branche zelf mee schermt, zou volgens
door Zembla geïnterviewde experts niet op orde zijn. Het RIVM doet aanvullend onderzoek.
In Nederland zijn ongeveer tweeduizend kunstgrasvelden. Het onderzoek van de branche staat los van het
onderzoek dat RIVM en de KNVB houden. Dat hopen ze nog voor het einde van het jaar af te ronden .
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v.v.Beesd bedankt de volgende sponsoren van de verloting bij
de wedstrijd Beesd - Alem:
-

Wedstrijdbal - René Voskuilen
Boodschappentas - MCD Supermarkt
Overheerlijk Sint pakket - Bezorgbakker Arie van Beusekom

Beesd weer terug op aarde na nederlaag
BEESD - Beesd verloor in de vierde klasse F Zuid 1 zondag niet alleen
verdiend met 0-2 van Alem, maar twintig minuten voor tijd ook
Jarno van de Water, die zijn tweede gele kaart kreeg.
Beesd bracht niet de energie van de laatste vier wedstrijden. Na de 0-0 ruststand opende Alem na een uur
de score via een snelle counter. Met tien man was er geen beginnen meer aan. Twee minuten voor tijd werd
de 17-jarige invaller-doelman Niels Jonker weer geklopt: 2-0. De doelman had bij de stand van 0-1 wel een
strafschop gestopt en zijn ploeg in de wedstrijd gehouden.
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Pupil van de week bij Beesd Alem;

Zondag 27 november was ik pupil van de week bij de wedstrijd Beesd - Alem.
Ik moest bij de spelers in de kleedkamer zitten, dat vond ik erg spannend.
Toen de bespreking afgelopen was gingen we de warming-up doen.
Daarna gingen we de keeper inschieten, dat vond ik erg leuk.
Daarna liepen we met z'n allen het veld op en mocht ik de aftrap nemen.
Toen rende ik naar de goal en schoot de bal erin.
Ik vond het erg leuk om pupil van de week te zijn!
Groetjes Luka
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Naar aanleiding van recente berichten in de media over
rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er
waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de
actuele stand van zaken. De berichten in de media van
zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat
is uitgevoerd door de autobandenbranche.
Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden
met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten
van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het
Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel
uitvoert. De resultaten van dit onderzoek zijn medio
december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend.
Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat
op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.
Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat
zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de
huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie.
Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.
Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en
eventuele effecten op de gezondheid.
1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante,
internationale literatuur.
2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het
rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.
Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten
er in?

De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.

Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke
blootstellingsroutes).

Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke
literatuur.

Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.
De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat
en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.
Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van
een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke
klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen
dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.
Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit
naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van
mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.
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Zondag 27 november Uit handen van de heer en mevrouw Kriesels van Meubelfabriek De Toekomst, mocht
VV Beesd 2 een nieuw tenue in ontvangst nemen. Namens allen, heel hartelijk dank!

Opmerkelijk…

De derde en laatste serie poulewedstrijden in het tweede Regio-Voetbal Toernooi om de
EM Kantoorsystemen Cup is dinsdagavond 29 september gespeeld.
BEESD - De wedstrijd Beesd 1 - Vianen 1 is geëindigd in 6-0. Ruststand 2-0.
Doelpuntenmakers:
1-0 Lucas de Bruin
2-0 Jarno van de Water
3-0 Jeroen van Gameren…
4-0 Jeroen van Gameren…
5-0 Hans Kroeze
6-0 Hans Kroeze

Onder winterse omstandigheden werkten Beesd en Vianen hun EM Cup wedstrijd af. Beesd begon goed op
de gladde ondergrond en wist al in de eerste minuut afstand te nemen. Ondanks het feit dat Vianen de
eerste helft domineerde was het Beesd dat nog voor rust de score verdubbelde. Na rust pakte Beesd het
initiatief en leverde het eenrichtingsverkeer in korte tijd vier doelpunten op. Hiermee was de wedstrijd
gespeeld en snakten beide teams naar de warme douche. Trainer Gert Heysteeg gaf na afloop van de
wedstrijd aan tevreden te zijn met de effectiviteit van zijn ploeg in de afronding, maar verder door de
omstandigheden weinig waarde te kunnen hechten aan het getoonde spel. "Al wil je na een nederlaag altijd
snel weer een wedstrijd winnen, om de kater weg te spoelen. En dat hebben we gedaan!"
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Hij komt, hij komt….. die goeie ouwe Sint
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Vandaag hebben de jongste elftallen van Voetbal Vereniging Beesd wel een hele bijzonder tegenstander.
Ze nemen het namelijk op tegen dit Zwarte Pieten-Team!
Zet hem op v.v. Beesd!
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We ontvingen een dankbetuiging ter nagedachtenis aan Richard Spronk. Richard overleed op 26 oktober.
Mede dankzij de bijdrage van de aanwezigen kon het bedrag van € 400 worden overgemaakt aan het KWF

En natuurlijk zijn we een beetje trots op ‘onze’ Dennis de Vaal bij FC Lienden
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donderdag 1 december
Sinterklaas voor senioren
En dit keer waren ze live……
Met dank aan Martijn kroeze

Renske en ‘’Kees’’
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En de winnaar was Cas Jansen
Cas mocht met nog 7 vriendjes naar LIC aan de Voorstraat in Beesd
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En de Pieten hielpen natuurlijk mee met het draaien van de balletjes
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En met het vinden van alle cijfertjes op de Bingo formulieren
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Zaterdag 3 december verrichte Jan Kroeze een wel héééééél koud kunstje. Er moest een lamp vervangen
worden in een van de lichtmasten bij veld 2 en dit leverde ook een aantal fraaie beelden op. Klasse Jan !
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Zondag 4 december OSS - Beesd won in de vierde klasse F Zuid 1 zondag verrassend ruim met 0-4 bij FC
Schadewijk, dat furieus uit de startblokken kwam. Beesd speelde achterin compact en gaf geen ruimte weg.
De ploeg kwam er bij balbezit snel uit. In de 22ste minuut werd het 0-1 uit een hoekschop van Jarno van de
Water. Arjan van den Bosch stond met de rug naar het doel en hakte de bal binnen.
Vijf minuten voor rust verschalkte Hans Kroeze de doelman: 0-2. FC Schadewijk kreeg in het tweede
bedrijf tien hoekschoppen en trof de lat. Beesd maakte twintig minuten voor tijd via Van de Water de 0-3.
Invaller Kevin Spronk tekende voor de 0-4.
"Dit had ik ook niet verwacht toen ik vanmorgen
wakker werd", zei trainer Gert Heijsteeg.
Beesd speelde compact en liet het balbezit aan
Schadewijk. De thuisploeg had dan ook een overwicht,
maar wist daar niet bijster veel kansen mee af te dwingen.
We hebben met een goede energie en werklust ook tactisch
goed gespeeld", kon Heijsteeg tevreden zijn.

Van: Jarno van de Water
Na de matige vertoning van een week eerder tegen Alem (0-2 verlies) en een gemakkelijk tussendoortje
tegen Vianen voor de EM Regio cup (6-0 winst) moest Beesd vandaag afreizen naar Oss voor de wedstrijd
tegen het onbekende FC Schadewijk. Een tegenstander die zich stevig in de subtop heeft genesteld en
thuis schier onverslaanbaar leek. De club had namelijk alle thuiswedstrijden gemakkelijk gewonnen en kon
een doelsaldo thuis overleggen van 16 doelpunten voor en slechts 1 tegen. Dat statistieken niet alles zeggen
bleek echter na 90 minuten voetbal, want de einduitslag was een afgetekende 0-4 overwinning voor Beesd.
Ging het dan allemaal zo gemakkelijk deze middag? Zeker niet.
Ondanks de winterse omstandigheden ligt de mat van Schadewijk er prima bij als de gastheren rond de klok
van half 3 aftrappen. Schadewijk neemt gelijk het initiatief en zet Beesd in de openingsfase onder druk en
heeft veelvuldig balbezit. In het eerste kwartier is het duidelijk dat de gastheren over enkele balvaardige
spelers beschikken, vooral de buitenspelers laten in het begin zien vlug te zijn en meermaals komen ballen
vanaf de zijkant in de 16 van Beesd, maar echt grote kansen blijven uit. Beesd zakt ver terug in deze fase
en probeert gevaarlijk te worden door snelle uitvallen. Meerdere keren is er ook zeker ruimte achter de
defensie van Schadewijk om de spitsen van Beesd 1 op 1 te zetten met de keeper van de ploeg uit Oss,
maar de eindpass is helaas niet zuiver genoeg, waardoor goede mogelijkheden ook voor Beesd uitblijven.
Toch is het Beesd dat de ban breekt na zo'n 25 minuten spelen. Een corner van Hans Kroeze wordt door
Lucas de Bruin bij de tweede paal terug in de doelmond gekopt. Arjan van den Bosch kan deze aannemen
met zijn rug naar het doel, maar met een fraaie hakbal zet hij zowel de verdediging als de keeper van
Schadewijk te kijk en brengt Beesd zo aan de leiding, 0-1. Het spelbeeld verandert niet na deze treffer,
maar duidelijk is wel dat Beesd meer grip op de tegenstander heeft. In de openingsfase was de ploeg nog
zoekende in verdedigend opzicht, maar naarmate de wedstrijd vordert, staat het tactisch meer dan prima
bij Beesd. Schadewijk blijft met een hoge verdedigende lijn spelen en na zo'n 40 minuten straft Beesd dit
eindelijk een keer af. Lucas de Bruin zakt vanuit de spits in en gaat de kaats aan met Dyon van Bremen,
deze heeft een goede lange bal in huis op Hans Kroeze die diep is gegaan en hij is net iets eerder bij de bal
dan de doelman van Schadewijk en omspeelt deze. Vervolgens krult hij de bal met rechts in de verre hoek
vanaf rand 16 en vergroot zo vlak voor rust de marge naar 2 in het voordeel van Beesd.
Met de aanvallende intenties van Schadewijk is het voor Beesd duidelijk dat ondanks een mooie voorsprong
de ploeg er nog zeker niet is en dat blijkt ook wel in de tweede helft. Was balbezit in de eerste helft al
schaars voor Beesd, in de tweede helft is dit nog meer het geval.
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Schadewijk blijft de doelmond van
Beesd bestoken met ballen vanuit de
verdediging en de flanken, maar keer
op keer zit er wel een Beesds hoofd
of been tussen. De verdediging van
Beesd laat duidelijk merken dat er
vandaag geen cadeautjes weggeven
gaan worden, ondanks dat keeper
Niels Jonker jarig is. Als Schadewijk al kans ziet om uit te halen op de goal zit de doelman van Beesd er
keer op keer goed bij om het gevaar onschadelijk te maken. Eenmaal laat Schadewijk de verdediging van
Beesd kansloos, maar tot opluchting van iedereen bij Beesd spat de bal uiteen op de dwarsligger en zo
blijft het 0-2. Net als in de eerste helft probeert Beesd gevaarlijk te worden uit de counter en dit leidt
tot enkele mogelijkheden, maar lange tijd weet Beesd deze kansen niet te benutten. Een kwartier voor het
einde kan Beesd toch weer juichen. Jasper Gremie zet sterk door op links en weet de bal bij Arjan van den
Bosch te krijgen, deze kan tussen de verdedigers van Schadewijk de bal nog net met de punt verlengen
naar de vrijstaande Jarno van de Water. Eerder liet de aanvaller van Beesd nog een oplegde kans liggen,
maar gelukkig benut hij deze keer de grote kans wel, 0-3. Wedstrijd gespeeld al blijft de druk van
Schadewijk op de defensie van Beesd aanhouden. Echter is één ding duidelijk vandaag en dat is dat de
verdediging alles zal doen om een 'clean sheet' te houden en die overtuiging is terug te zien in de arbeid
die de verdediging deze middag op de mat legt. Voor Beesd wordt de middag nog mooier als Kevin Spronk
vlak voor tijd ook nog de 0-4 op het scorebord brengt. Een lange bal neemt hij, naar het lijkt, deels mee
met de arm, maar gefloten wordt er niet. Hij komt 1 op 1 met de keeper en laat dit buitenkansje niet
onbenut. Hij omspeelt de sluitpost en schuift de bal koeltjes in het lege doel 0-4. Niet lang na deze treffer
besluit de scheidsrechter er een einde aan te maken en kan Beesd tevreden huiswaarts keren vanuit Oss.
Een mooie en verdiende overwinning voor Beesd. Een fraaie teamprestatie in een wedstrijd waar alle
spelers 100% gegeven hebben en ook het feit dat de ploeg de '0' weet te houden, moet voldoening geven.
Te lang stilstaan, kan de ploeg niet bij deze winst, want ondanks drie overwinningen uit de laatste vier
wedstrijden zijn de verschillen met zowel enkele ploegen boven als onder Beesd miniem. Voor de winterstop
zal de ploeg nog eenmaal spelen thuis op Sportpark Molenzicht tegen Teisterbanders. Een ploeg waar Beesd
het altijd lastig tegen heeft en die het dit seizoen ook goed doet. Een overwinning afgelopen zondag op
Wilhelmina bewijst wel dat het ook deze keer een geduchte tegenstander zal zijn. Beesd zal om een goed
resultaat te willen behalen dan ook op 11 december minstens dezelfde inzet op de mat moeten leggen als
dat men tegen Schadewijk heeft gedaan. Aftrap 14.00 uur!

Op zondagmiddag 18 december om 14.30 uur speelt RKC Waalwijk een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur.
Dit zal de laatste wedstrijd van 2016 zijn en tevens de laatste competitie wedstrijd voor de winterstop.
Omdat dit de enige zondagmiddag wedstrijd is, lijkt het ons leuk om onze convenantclubs tegen een
gereduceerd tarief uit te nodigen. Een kaartje voor deze wedstrijd kost via v.v. Beesd slechts € 5,00 en
€ 2,50 zal hiervan naar de clubkas
gaan! Wil je hierbij zijn?
Opgeven kan via Lars Donga, je
kunt hem bereiken op zijn mail
adres larsdonga@gmail.com of
telefonisch via 06-53252014
(een berichtje is ook voldoende).
Wacht niet te lang!
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De volgende oproep stond op de site:
Zaterdag 10 december spelen JO13-1 om 10:15 uur de
kampioenswedstrijd tegen RKTVC. Bij winst zijn ze
kampioen! Komt allen naar Molenzicht en moedig ze aan.
Het wordt een spannende wedstrijd want als onze
JO13-1 winnen zijn ze kampioen!

Beste leden en sportvrienden,
De actie is helemaal ten einde en we willen
jullie via deze weg laten weten wat de uitslag
is geworden. In zijn totaal is de netto opbrengst
€ 2375,00 een prachtig resultaat.
Op de foto zien jullie een aantal prijswinnaars die het meeste hadden opgehaald m.b.t. de actie.
De prijzen zijn gewonnen door:
1e prijs: Timo Torsy, compleet eredivisie tenue naar keuze.
2e prijs: Luka Rijnbeek, twee eredivisie kaartjes naar keuze
3e prijs: Maud Vink, Bon t.w.v. € 25,00 naar eigen keuze.
De teamprijs werd gewonnen door 2 teams, MO13-1 en de JO11-3 die met z’n allen naar de wedstrijd
FC-Utrecht-NEC zijn geweest.
Wij danken iedereen die zich heeft ingezet voor deze actie en het mooie bedrag hebben opgehaald.
Met vriendelijke sportgroet,
Activiteitencommissie vv Beesd
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v.v. Beesd sluit het jaar af
met u natuurlijk!
Zaterdag 17 december is de
jaarlijkse Stuif es Uit!
Een gezellige avond waarbij
het jaar wordt afgesloten
met een hapje en een drankje!
Het Rad mag natuurlijk net als
vorig jaar niet ontbreken, met
fantastische prijzen!
Het begint om 17:00!
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Zaterdag 10 december werd JO13-1 kampioen tegen RKTVC door met 7-3 te winnen.
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Zondag 11 december

Onverwachts maar geheel verdiend won Dames1
thuis van de nummer 2 Essche boys met 5-1!
Karlijn Zuurmond was weer hersteld van een blessure
en deed een helft mee en samen met Denise speelden
ze de achterhoede van Essche Boys helemaal zoek.
De doelpunten werden gemaakt door Karlijn,
Ivonne (2), Simone en Denise. De meisjes Loes,
Nancy en Denise werden bedankt voor het meedoen!
Hiernaast scoort Ivonne uit een penalty .

BEESD – Beesd pakte in de laatste wedstrijd voor de winterstop drie amper verdiende punten. In de
slotfase boog de ploeg een 0-1 achterstand om en won met 2-1 van Teisterbanders.
In het eerste uur had Beesd weinig in te brengen. De ploeg voetbalde slecht, maar toonde ook niet de
energie waarmee het de laatste weken veel punten pakte. Pas na de 0-1, kort na rust, leek Beesd wakker.
De ploeg kwam goed weg dat niet ook nog de 0-2 viel, maar voerde de druk steeds meer op. Jasper Gremie
schoot een klein kwartier voor tijd de gelijkmaker in de verre hoek. Een punt leek al een mooi resultaat
voor de thuisploeg, maar Igor Bassa zorgde er voor dat het zelfs drie punten werden.
Hij tikte een rebound binnen.
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Al enige jaren is Drukkerij Kemker hoofdsponsor van V.V. Beesd en de komende jaren zal hier ook geen
verandering in komen. Het 1e elftal van V.V. Beesd heeft uit handen van Hester en Patrick Kemker nieuwe
tenues mogen ontvangen, waarvoor heel hartelijk dank namens alle spelers, begeleiders en bestuur.

Heren en Dames leiders, trainers,
De winterstop start 23/12-2016 en maandag 9/1-2017 zijn de velden weer beschikbaar!
24/12-2016 zal de zaal van het Kulturhus voor VV Beesd gereserveerd zijn. De teams kunnen dan alvast
wennen in de zaal voor het GGZT toernooi in Geldermalsen! Het juiste schema hiervan volgt!
Iedereen alvast hele fijne feestdagen!
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Leefbaarheidsinitiatief 2017
Dinsdag 13 december presenteerde Jeroen van
Stappershoef het voorstel van Voetbal Vereniging
Beesd voor het leefbaarheidsinitiatief bij de
Gemeente Geldermalsen. Het project waar VVBeesd
zich dit keer voor inzet: “VVBeesd op weg naar
energiebesparing”.
Voetbal Vereniging Beesd wil een bijdrage leveren
aan een duurzame milieubewuste (lokale) samenleving.
Het maatschappelijk doel van dit project is een schoner
milieu, duurzaamheid en lagere energiekosten voor een
toekomstbestendige accommodatie voor leden,
gebruikers en gasten van de vereniging.
Om dit te realiseren wil Voetbal Vereniging Beesd de huidige CV installatie aanpassen, mede door het
plaatsen van een zonneboiler die zijn warm water verkrijgt door het plaatsen van zonnecollectoren.
Een zonneboiler gaat eerder in werking dan zonnepanelen en werkt ook op daglicht. Deze zonneboiler
zorgt voor minder CO uitstoot en geeft een besparing van 65,6 % per jaar.
Het leefbaarheidsinitiatief is in de Gemeente Geldermalsen opgezet zodat inwoners en verenigingen
gestimuleerd worden om het eigen initiatief te nemen waar het gaat om behoud en versterking van de
leefbaarheid in hun directe woonomgeving. Het leefbaarheidsinitiatief van Voetbal Vereniging Beesd
heeft als doel de bewustwording van alle gebruikers, jong en oud, om een bijdrage te leveren aan een
duurzame milieubewustere samenleving.
Iedereen woonachtig in Gemeente
Geldermalsen (vanaf 12 jaar met
een bsn nummer) kon t/m 3 januari
stemmen op het
leefbaarheidsinitiatief
van Voetbal Vereniging Beesd.
Stemmen kon via het formulier
hiernaast
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Zaterdag 17 december heeft Beesd JO9-1 een zeer spannende wedstrijd tegen Jan van Arckel uit
Ammerzoden gespeeld. Deze laatste wedstrijd van de competitie was ook de beslissende wedstrijd voor
het kampioenschap. De eindstand van 2-2 was voldoende om gedeeld kampioen te worden met Jan van
Arckel in de 2e klasse in de najaarscompetitie.

Zaterdag 17 december was de StuifesUit ter afsluiting van een prachtig jaar met vele hoogtepunten
voor Voetbal Vereniging Beesd! De opkomst viel wat tegen omdat er ook die dag veel werd georganiseerd
door andere verenigingen in de buurt, maar de mensen die er waren vonden het heel gezellig.
Natuurlijk was er net als vorig jaar het rad weer van de partij met fantastische prijzen!
Michael Schooneveld draaide de winnende
getallen en velen gingen met een prijs naar huis.
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Pupil van de week bij de laatste thuiswedstrijd
van Beesd 1 tegen Teisterbanders was:

Kyano in den Eng
Kyano zei daar zelf over:
Ik was afgelopen zondag pupil van de week zijn bij
Beesd 1-Teisterbanders 1.
Ik vond het erg leuk.
Ik mocht meedoen met de warming up, en het
inschieten van de keeper.
Ik heb nog een doelpunt gemaakt
Maar die kwam niet op het scorebord.
dat vond ik wel jammer.
Ik heb een leuke middag gehad. Bedankt!
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Het RIVM deed in opdracht van de KNVB onderzoek naar het gebruik van rubbergranulaatkorrels op
kunstgrasvelden en kwam op 20 december met de volgende uitspraak:

RIVM: voetballen op kunstgras is veilig
Beste bestuurder
Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die
zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Wij verwachtten duidelijke taal van het RIVM, die
hebben we gekregen. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is
daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel
verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het
schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn
leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van
het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De
KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en
aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd
geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.
Erkentelijk voor snelle reflex
De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is
het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het
gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroegen we om een nader onderzoek, dat kwam er en dat
heeft ons gerust gesteld. We zijn de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om
nieuw onderzoek. En het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.
Informatielijn RIVM
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM
heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.
Klik hier voor het bericht dat het RIVM
dinsdagochtend heeft gepubliceerd
n.a.v. het onderzoek.
Met vriendelijke groet
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

'Kunstgrasvelden met
rubbergranulaatkorrels gaan
verdwijnen'

138

Nog niet gestemd op het leefbaarheidsinitiatief van v.v. Beesd voor een zonneboiler?
Stemmen kan t/m 3 januari. Samen gaan we weer voor de 10.000 euro!

Zonder bijdragen van sponsoren zou het haast niet mogelijk zijn een vereniging goed te “runnen”.
Wij zijn als bestuur dan ook heel dankbaar wanneer een bedrijf onze vereniging een helpende hand
toesteekt. De Liefhebber Groep heeft kosteloos een hoogwerker ter beschikking gesteld en De Jong
Zuurmond heeft diverse materialen gesponsord. Namens alle leden, heel hartelijk dank.
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Nog net voor de Kerst
was er duidelijkheid:
BEESD - Voetbal vereniging Beesd is
met hoofdtrainer Gert Heysteeg een
contractverlenging van 1 jaar
overeengekomen.

Na een matige seizoenstart is Beesd 1 opgeklommen tot de zevende plek in 4F. "Wij zijn na de serie van
4 overwinningen in 5 wedstrijden wellicht het minst blij met de winterstop", aldus Heysteeg. "Echter zou
het te opportunistisch zijn om de verlenging alleen op de prestaties van de laatste weken af te wentelen.
We zien al langer een opgaande lijn qua stabiliteit in het team op basis van inzet en een licht veranderde
speelstijl. Ook de sfeer binnen de vereniging, de selectie en de samenwerking binnen de staf en met het
tweede elftal gaven mij voldoende reden om met veel plezier en vertrouwen bij te tekenen.
"Het voltallige bestuur en de technische commissie zien in Gert nog altijd de trainer die qua aanpak en
uitstraling past bij onze vereniging. Na een kort gesprek waren we er snel uit en ben ik ervan overtuigd
dat we met dit besluit wederom een juiste stap zetten voor de stabiliteit van onze vereniging", aldus
Max Kroeze, voorzitter van Beesd.
Gert Heysteeg begint komend seizoen aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van vv Beesd.

Overlijden Bas Verschoor
Dinsdag 20 december is Bas Verschoor overleden.
Bas was al geruime tijd ernstig ziek en hij werd 69 jaar.
We herinneren Bas als een goede speler, een harde werker,
iemand die van gezelligheid hield en vrijwilliger was bij vele kluswerkzaamheden.
Vrijdag 23 december was er gelegenheid tot condoleren.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Bestuur v.v. Beesd
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Bij elke 50 likes op Facebook werd er
een zak appelbeignets verloot!

De volledige winst werd gestort in de kas van Het Robert Mars Toernooi en kwam dus ook weer geheel
ten goede aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Vanaf ca. 9.00 uur werden de eerste appelbeignets
verkocht op Prins Willem Alexander Singel 88. Prijslijst: 1 voor € 0,75. 10 voor € 6,00
Vooraf konden ook bestellingen geplaatst worden per whatsapp aan Angelique, 06-13441983 of Jolanda,
06-23533576. Mailen kon ook naar robertvoorkika@gmail.com. Om 07.15 uur werd gestart met bakken,
om 08.00 uur begon de verkoop. De bestellingen konden worden opgehaald tussen 12.00 uur en 18.00 uur.
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Zoals jullie van ons gewend zijn maken wij altijd heel snel de opbrengst bekend.
De netto opbrengst is dit jaar gestegen naar:

€ 1.600,00

Ook deze keer hadden we dit niet kunnen doen zonder onze super-vrijwilligers. Iedereen enorm bedankt.
We vinden het bewonderenswaardig dat jullie altijd weer vol energie en de hele dag klaar staan voor ons en
voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Er is hard gewerkt en ontzettend veel gelachen.
In de naam van Robert kunnen we allemaal weer een mooie herinnering bijschrijven.
Natuurlijk ook iedereen die gekocht heeft of op een andere manier heeft bijgedragen aan deze dag, dank
jullie wel! Een speciaal woord van dank aan (bezorgbakker) Arie van Beusekom en fruitbedrijf Blom voor het
sponsoren van de appels!

IEDEREEN BEDANKT!
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Hiermee sluiten we deel 1 van het jaarverslag 2016-2017
Namens v.v. Beesd wensen we alle leden, sponsoren en vrijwilligers en iedereen die de vereniging een warm
hart toedraagt een voorspoedig, gezond en gelukkig 2017
Goof Dokman
secretaris v.v. Beesd
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