Jaarverslag v.v. Beesd
1 januari t/m 30 juni 2017

Januari 2017:
Het eerste deel van het ‘’Jaarverslag 2016-2017’’ stond op de site met daarin met daarin gebeurtenissen
over de periode juli – december 2016 zoals:
- wie was speler van het seizoen 2015-2016
- informatie over het jeugdbeleidsplan
- de eerste kennismaking dag voor de jeugd
- het Beesd Bijzonder Toernooi
- foto’s van alle jeugdelftallen
- bezoek jeugd en ouders aan RKC Waalwijk
- Algemene Leden Vergadering op 19 september
- vermeende gezondheidsrisico’s rubbergranulaat
Kunstgrasvelden
- Fruit bij de jeugd: bananen in de basis
- JO13-1 kampioen
- JO9-1 najaarskampioen
- Robert Mars appelbeignets op 30 december
- en nog veel meer…

- Zomer in Gelderland voor Robert Mars 4 Kika
- spelregelavond voor de jeugd
- het bezoek van Ron Jans aan de BusinessClub
- de hardloop clinic in het kader van de Beweegweek
- reglement jubilarissen, leden van verdienste, ereleden
- Scoren voor de Club actie
- KNVB: nieuwe wedstrijdvormen bij de jeugd
- Taskforce ‘Gezonde leefstijl jeugd’
- verslag Rhelico 1 – Beesd 1
- Sinterklaas bij jeugd en senioren
- Leefbaarheidsinitiatief 2017 (aanschaf warmteboiler)
- Gert Heysteeg verlengd contract

Kortom er gebeurde veel,
v.v. Beesd blijft in beweging.
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Ook afgelopen kerstvakantie stond het jaarlijkse Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi (GGZT) op
het programma. Beesd reisde met een flink aantal jeugdteams af naar het goed georganiseerde toernooi in
De Randhorst in Geldermalsen. Ondanks een flink aantal kampioenen uit Beesd ging de algehele winst naar
Tricht. Dat mag de pret echter niet drukken, want met de winst in vijf poules heeft de Beesdse jeugd het
uitermate goed gedaan. Complimenten aan alle deelnemers en felicitaties voor alle poulewinnaars. Ook een
groot compliment aan de organisatie van het GGZT in het algemeen en in het bijzonder aan Femke van
Bremen en Nick van Gameren die namens Beesd in de organisatie zitten!
Het toernooi was zoals altijd zeer goed georganiseerd. Voor alle uitslagen ga naar http://www.ggzt.nl/
Hieronder een fotoselectie van de 5 poulewinnaars.

1. Beesd JO15-1

2. Beesd MO15-1
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3. Beesd JO15-4

4. Beesd JO11-3
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5. Beesd O9-1

Tussen Kerst en Nieuwjaar hebben een aantal vrijwilligers toch niet stil gezeten.
Er werd eerst een stenen tussenmuur verwijderd en daarna werden afsluitbare opbergkastjes boven de
ballenkarren aangebracht.
In deze kastjes kunnen spullen zoals hesjes enz. opgeborgen worden.
Het ziet er allemaal weer keurig netjes uit.
Dank aan de vrijwilligers en dank aan de volgende sponsoren:
- HJ

Metaalbewerking voor het leveren van de stalen rekken

- Tuller

Sloopbedrijf voor het verwijderen van de stenen tussenwand

- André

Kroeze voor het afvoeren van puin
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Ballenhokken
voorzien van
Opbergkastjes
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Zondag 8 januari was de Nieuwjaarsreceptie van v.v. Beesd.
We begonnen deze dag met een onderling voetbaltoernooitje.
Inschrijven was niet nodig. Ronald van Mourik stelde de teams
samen en om 12:30 begonnen de wedstrijden. Hierna begon de
nieuwjaarsreceptie met daarin een woord van de voorzitter en
het volgens traditie huldigen van de jubilarissen.
Voorzitter Max Kroeze keek kort terug op 2016. Er was veel vooruitgang geboekt in het streven naar ‘een
gezonde vereniging’, saamhorigheid en de positie van de vereniging in de regio. Een Business Club van bijna
100 leden, ondersteuning van sponsoren en het verlengen van het contract met hoofdsponsor Drukkerij
Kemker. Hulde voor de inzet van de vele vrijwilligers en de verdere aanzet om te groeien naar een open club.
De kwaliteit van de accommodatie werd wederom verbeterd.
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Vervolg Nieuwjaarsreceptie v.v. Beesd
Tevens refereerde Max naar enkele gebeurtenissen die ook in het Jaarverslag op de site werden genoemd
zoals de speler van het seizoen 2015-2016 (Hans Kroeze), cursus voor de jeugdtrainers door Cock van Dijk,
gastheer zijn voor de Spelweek, nieuwe statuten, het evenement Zomer in Gelderland met de opbrengst
voor Robert Mars 4 KiKa, in werking treden van een nieuw jeugdbeleidsplan, de eerste kennismaking dag voor
de jeugd, het bezoek van trainer Ron Jans aan de BusinessClub, het Beesd Bijzonder Toernooi, de hardloop
clinic in het kader van de Beweegweek, foto’s van alle jeugdelftallen op de site, het reglement jubilarissen,
leden van verdienste en ereleden, spelregelavond voor de jeugd, bezoek jeugd en ouders aan RKC Waalwijk,
de Scoren voor de Club actie, de ALV op 19 september, nieuwe wedstrijdvormen bij de jeugd, vermeende
gezondheidsrisico’s rubbergranulaat kunstgrasvelden, Taskforce ‘Gezonde leefstijl jeugd’, verslag Rhelico 1
– Beesd 1, aanzet gezonde kantine, fruit bij de jeugd: bananen in de basis,
Sinterklaas bij jeugd en senioren, JO13-1 kampioen, Stemmen op het Leefbaarheidsinitiatief 2017,
JO9-1 najaarskampioen, slotdag samen met volleybalvereniging SVB, contractverlenging hoofdtrainer
Gert Heysteeg, opbrengst verkoop Robert Mars appelbeignets op 30 december, en nog veel meer.
Maar er waren helaas ook trieste gebeurtenissen. Zo verloren we een aantal trouwe leden, erelid Hans van
der Burg, Richard Spronk en Bas Verschoor. Die zondagmorgen kwam daar het trieste bericht bij dat de
moeder van Dick Hol was overleden, Max wenste Dick en Dyon sterkte met het verlies.
Max keek ook vooruit naar 2017. De aanleg van een kunstgrasveld en renovatie van veld 2. Hiervoor zal een
extra ledenvergadering worden afgeroepen waarin de leden zullen worden geïnformeerd en tevens zal in die
vergadering de gewijzigde statuten ter stemming worden gebracht. Verder zal het door ontwikkelen naar
een ‘open club’ met aansluiting bij andere verenigingen en sporters de volle aandacht krijgen. Tevens zal
worden getracht meer leden te betrekken voor vrijwilligerswerk.
Kortom, er stond een trotse voorzitter die bijzonder onder de indruk was van wat er zich allemaal binnen de
‘’v.v. Beesd familie’’ afspeelde. Een groot applaus voor jullie allen!
Hierna ging hij over naar de huldiging van de jubilarissen.
Jubilarissen
Er waren 3 leden die 50 jaar lid waren van de vereniging.
Helaas was Ron Gordijn niet aanwezig wegens ziekte.
De andere 2 leden Arie Klein en Andre Kroeze waren wel aanwezig.
Arie Klein
Als eerste werd Arie Klein gevraagd naar voren te komen. Arie was lid
vanaf 1-7-1966. Speelde zijn eerste wedstrijden in de jeugd op het
veld langs de Linge aan de Veerweg. Verhuisde daarna mee naar
Molenzicht en speelde meestal op zijn favoriete positie van rechtsback
met spelers als Frans van ’t Sandt, Arnold van den Heuvel, Rien Dokman,
Arie Bothof en Bram Wakker, om er maar een paar te noemen.
Arie werd helaas op zijn 33e gedwongen te stoppen met voetballen
door problemen met zijn meniscus. Hij is een paar jaar geleden verhuist van Beesd naar Veenendaal, werkt
bij De Jong Zuurmond (een gewaardeerd sponsor van v.v. Beesd) en krijgt daar nog alles mee over wat er in
de vereniging gebeurd. Arie is voorzitter onze ‘buren’ Biljartvereniging Bisde.
Andre Kroeze
Hierna was het de beurt aan Andre Kroeze. Lid vanaf 1-8-1966. Andre is inspirator van de klusploeg die op
de laatste zaterdag van de maand klussen doet op het sportpark. Hij was eerst lid van de commissie
Kantinebeheer en heeft daarna de overstap gemaakt naar de Sponsor Commissie. Daar heeft hij een groot
aandeel gehad in het werven van leden voor de BusinessClub. De teller staat op 99 leden en binnenkort zal
het 100ste lid bekend gemaakt worden. Andre speelde in de jeugd, was Superstar bij de B1 jeugd onder trainer
Jan Win Stals, maar toen zijn prioriteiten meer bij het voetballen en vriendin Mariska lagen i.p.v. zijn studie
moest hij van vader Jan een jaar stoppen met voetballen. Dit hielp want op de volgende rapporten waren de
cijfers een stuk beter. Hij bleef wel lid dus zijn het speldje en de bloemen voor Mariska dik verdient.
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Leden van verdienste
Het bestuur had van een aantal leden het verzoek gekregen
Evert van Zelst en Rinus Zuurmond te benoemen tot
‘Lid van verdienste’ van v.v. Beesd.
Het bestuur stond unaniem achter de aanvraag en beiden
werden door Max naar voren gevraagd. Zowel voor Evert en
voor Rinus geldt dat ze heel veel werkzaamheden verrichten
als anderen niet aanwezig zijn op het sportpark.
Opruimwerkzaamheden, onderhoud aan de velden en aan de
accommodatie, sproeien van de velden in de zomer, container
aan de weg zetten, enz.
Trouwe vrijwilligers en dat al vele jaren.
Beiden kregen de verenigingsspeld uitgereikt en bloemen.
Hierna dankte Max de aanwezigen voor hun aandacht en
werd er een toast uitgebracht op 2017.

Zelfs op Facebook was er
aandacht voor de jubilarissen
en leden van verdienste
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Dinsdag 9 januari werden de winnaars van het
Leefbaarheidsinitiatief 2017 bekend gemaakt
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Geldermalsen in Rhenoy. Burgemeester Miranda
de Vries maakte de 5 winnaars bekend.
Het ging om initiatieven tot 10.000 euro waarop
gestemd kon worden. In totaal werden 2712
geldige stemmen uitgebracht. De Vries kon de
initiatiefnemers van de volgende vijf projecten
feliciteren:

Voetbalvereniging Beesd; Op weg naar energie neutraal beheer (242 stemmen)

Voetbalvereniging Tricht; realisatie van een pannakooi (291 stemmen),

Festivate; organiseren dance-event in 2017 (372 stemmen)

Ons Eigen Gebouw Buurmalsen (Drie keer is scheepsrecht); opfrissen van het interieur (414 stemmen)

Basisschool 'De Bloeiende Betuwe' Rhenoy; inrichting van een eigentijds kleuterplein (508 stemmen)
Jeroen van Stappershoef was de initiator van het Leefbaarheidsinitiatief van v.v. Beesd. In december
presenteerde hij dit initiatief op het Gemeentehuis in Geldermalsen. Het initiatief waar v.v. Beesd zich
dit keer voor wilde inzetten was: “v.v. Beesd 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.

Op de foto neemt
de initiator
Jeroen van Stappershoef
namens v.v. Beesd de
bloemen in ontvangst.
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Op de site werd de Slotdag 2017 alvast aangekondigd:
Net als vorig jaar zal aan het einde van het seizoen
het jaarlijkse volleytbaltoernooi van v.v. Beesd & SVB
worden georganiseerd.
De voorbereidingen zijn al in volle gang, en de datum
van het toernooi is bekend!
Blok dus Zaterdag13 mei alvast vrij in je agenda, want
dan ben jij aanwezig op Sportpark Molenzicht!
Binnenkort meer informatie op de website!

Eind december was er heugelijk nieuws voor
Rayner van Beusekom en Janneke Kroeze.
Op 23 december 2016 werd hun zoon Milan geboren.
Ook Arie en Agnes zijn bijzonder blij met de geboorte van
hun kleinzoon en Arie bedacht zich geen moment om de
belangrijke zaken te regelen omtrent de geboorte namelijk
Milan gelijk lid te maken van v.v. Beesd op de dag van zijn
geboorte. Hiermee is Milan van Beusekom het jongste lid
en wij als vereniging voelen ons hierdoor vereerd.
Rayner en Janneke van harte gefeliciteerd namens v.v. Beesd met de geboorte van jullie zoon en wij
kijken nu al uit naar de eerste keer dat hij op de velden te bewonderen is!

Ons jongste lid: Milan van Beusekom
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Bericht van het Jeugdbestuur:
Met onmiddellijke ingang gaat Angela van Leeuwen de commissie
bestuursdienst verlaten en gaat zij de Scheidsrechters commissie
(Corwin van Leeuwen en Dennis Molenaar) versterken.
Wij willen Angela bedanken voor alle inspanningen die zij voor de
bestuursdienst commissie heeft gedaan om dit gezamenlijk met de
andere dames (Jolanda en Marion) goed en georganiseerd op poten
te zetten. We juichen het toe dat zij de scheidsrechterscommissie
gaat versterken om deze commissie eveneens tot een goed draaiend
geheel te vormen.
Bedankt voor alle inspanningen!
Jeugdbestuur v.v. Beesd

Het nieuwe bestuursdienstschema van
14-1-2017 t/m 13 mei 2017 werd online
gepubliceerd op de website v.v. Beesd.
Hiernaast een gedeelte van dit schema.

De aankondiging voor de kinderbingo
van vrijdag 3 februari stond op de site
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24 januari stond er weer een overleg op de agenda tussen de 4 voetbalverenigingen in de gemeente
Geldermalsen (GVV, Meteren, Rhelico en Beesd) met wethouder Nico Wiendels over de aanleg en de
problematiek van kunstgrasvelden
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Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal
Meer balcontacten, acties, goals en spelplezier bij jongste voetballers

Op 21 januari kwam het volgende bericht van de KNVB:

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers.
Kinderen van 7 en 8 jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes in kleinere teams, waardoor ze vaker
aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de
ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs
ingevoerd. Deze fasering is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen. De KNVB gaat de
komende periode verenigingen intensief ondersteunen om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de
praktijk te brengen.
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal:
“Kinderen meer voetbalplezier geven en ze nog meer bij
het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen.
Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen
spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes,
kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur
van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld.
We nemen de komende twee jaar de tijd om de
vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we
samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit
voor de kinderen tot een succes te maken.”

Kinderen meer aan de bal

In de vernieuwde opzet voetballen vanaf het seizoen
2017/’18 pupillen onder 8 en onder 9 jaar, op een kwart
voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. Spelen op een kleiner
veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen
van deze leeftijd. Ingooien wordt dribbelen en de rol van
scheidsrechters wordt ingevuld door spelbegeleiders, om
het spel voor kinderen in goede banen te leiden. In het
huidige seizoen spelen deze leeftijdscategorieën nog
7-tegen-7 op een half veld.

Overgang

“ Ik vind het een goede zaak “

In het seizoen 2018/'19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 jaar met de nieuwe
wedstrijdvormen. Door dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te
leren kennen en gedegen in te voeren. De kleinste voetballers –onder 6 en onder 7 jaar- blijven onderling,
bij voorkeur binnen de eigen vereniging, kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar
2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4.
Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.
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Verenigingen omarmen de vernieuwingen

In het amateurvoetbal is door het merendeel van de verenigingen positief gereageerd op de vernieuwingen
in het pupillenvoetbal. Uit een enquête onder de verenigingen die pupillenvoetbal organiseren, blijkt dat
82% van de clubs positief is over de nieuwe wedstrijdvormen. De KNVB organiseerde het afgelopen jaar in
totaal 20 praktijkbijeenkomsten, waar 671 verenigingen en voetballers kennismaakte met de nieuwe
wedstrijdvormen. Uit die bijeenkomsten en het verenigingsonderzoek kwam naar voren dat de voorkeur van
de clubs uitgaat naar een invoering binnen twee jaar, en aankomend seizoen te starten met de jongste
leeftijdscategorieën. De KNVB begrijpt dit en geeft hier gehoor aan.
Vandaag heeft de ledenraad van de
KNVB –het hoogste besluitorgaan in
het amateurvoetbal- aangeven voorstander van de vernieuwingen te zijn.
Na de positieve geluiden van
verenigingen en het groene licht van
de Ledenraad is de KNVB verheugd dat
Nederland hiermee het voorbeeld van
Engeland, Duitsland, Spanje en België
opvolgt. In deze landen wordt al langer
op kleinere veldjes, en in kleinere
teams gevoetbald.
Medio 2017/'18 volgt een evaluatiemoment waarin samen met de
verenigingen wordt besproken hoe de
wijzigingen in de praktijk uitwerken en
of er nog verbeteringen kunnen worden
aangebracht.

Samen invoeren,
 samen uitvoeren
Om de nieuwe wedstrijdvormen
succesvol in de praktijk te brengen,
kunnen de clubs rekenen op begeleiding
van de KNVB.
De begeleiding bestaat uit opleidingen
voor trainers en scheidsrechters, het
faciliteren van de collectieve inkoop van
o.a. doeltjes en hulp bij het vrijwilligers
beleid. Er is ook een speciale rekentool ontwikkeld, waarmee clubs eenvoudig kunnen uitrekenen wat er voor
hen in praktische zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig hebben bij de aanschaf van materiaal
heeft KNVB-hoofdsponsor ING ter ondersteuning een crowdfunding-platform opgezet. Ook is er extra
KNVB-personeel beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij de invoering. Via de website van KNVB
Assist kan iedere vereniging een beroep doen op ondersteuning van de KNVB.
Donderdag 26 januari zal er een interactief magazine gelanceerd worden rondom de nieuwe
wedstrijdvormen voor pupillen. Dit magazine zal toegankelijk zijn via de
website www.knvb.nl/pupillenvoetbal en zal informatie (filmpjes, infographics etc.) bevatten over de nieuwe
wedstrijdvormen, de begeleiding van de KNVB en over thema’s als voetbaltechnische aspecten,
competitiezaken, accommodatie en sportiviteit en respect.
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Sportiviteit en respect inbedden in de voetbalcultuur

Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen van het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan
andere waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. Een element daarvan is de ranglijst. Bij pupillen
onder 8 en onder 9 jaar worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor kinderen
van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal. Hiermee voorkomen we onnodige spanningen en
onplezierige situaties. Wedstrijden winnen blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt om teams van
dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen, zodat kinderen iedere week op hun niveau kunnen voetballen.
ok het bijhouden van ranglijsten door de KNVB is onderdeel van de evaluatie met de verenigingen.
Aanvullend was het voorstel van de verenigingen om de jeugdvoetballers te laten opgroeien met sportieve
handelingen, zoals het schudden van de hand van de tegenstander voor en na de wedstrijd. De KNVB neemt
dit initiatief van de clubs graag over, aangezien dit bijdraagt aan een sportieve voetbalcultuur op langere
termijn

Met de komst van 3 nieuwe leden is ook de mijlpaal van
100 bereikt. Van harte welkom zijn (in volgorde van aanmelding),

-

Visscher Autoschade BV

-

Parcum bv

-

DM Kantoorinrichtingen

Laatstgenoemde (eigenaar Wim de Boer) is
tevens het 100e lid van de Businessclub.

Het bestuur van de Businessclub heeft goede
hoop het aantal van 100 nog dit jaar verder uit
te kunnen breiden. Qua activiteiten staat de
Businessclub ook niet stil. Op donderdag
26 januari staat de eerste activiteit gepland:
een bedrijfsbezoek aan HSB te Haaften
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Mijn zoon hoeft nu niet meer de helft van de tijd het kunstgras
te zien groeien….
Relaxte ouders, relaxte kinderen.
Als je het helemaal plat slaat is dat de belangrijkste drijfveer om geen ranglijst meer bij te houden voor
teams onder 8 en 9.
Daarmee gaan we voorbij aan de wens van de meeste amateurvoetbalverenigingen in Nederland.
In de afgelopen periode hebben die aangegeven dat ze het belangrijk vinden om ook voor de jongste
pupillen het competitie-element te willen behouden.
De beslissing om het niet te doen, maakt onderdeel uit van een reeks vernieuwingen die de KNVB gaat
doorvoeren in het voetbal voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Het plezier voor de sport moet voorop
komen te staan. Net als in België, Duitsland, Spanje, Portugal, Denemarken en Engeland gaan we op
kleinere veldjes spelen met minder spelers. Dit doen we om alle kinderen in het veld meer bij het spel te
betrekken en aan de bal te laten komen zodat ze kunnen dribbelen, schieten, passen en scoren. Of - zoals
een vader op Facebook zei – ‘mijn zoon hoeft nu niet meer de helft van de tijd het kunstgras te zien
groeien.’
Sinds de jaren ’80 hebben we in ons jeugdvoetbal geen grotere verandering doorgevoerd dan deze nieuwe
spelvormen. Destijds stuitte de wijziging om 7 tegen 7 te gaan spelen (in plaats van 11 tegen 11) op veel
weerstand. We hebben daarom goed geluisterd naar de verenigingen, vrijwilligers en de kinderen. De
meeste kritiek kwam op onze communicatie en een mogelijke (te) snelle invoering van het plan.
Veelbesproken waren ook de wijzigingen voor de voetballertjes onder 6 en 7 jaar. Voor de
laatstgenoemde groep hebben we besloten niks te veranderen. Verenigingen kunnen dit prima op eigen
houtje organiseren en waar nodig, krijgen ze hulp van de KNVB. De rest van de plannen wordt
doorgevoerd zoals is voorgesteld. Dat doen we in twee fasen. Te beginnen met de jongste pupillen
(seizoen 2017/18).
“Mijn zoontje, 8 jaar, heeft een echte winnaarsmentaliteit en leeft van zaterdag naar zaterdag,”
reageert een moeder naar aanleiding van de nieuwe spelvormen op Facebook. Ze vindt het ongelooflijk
dom dat we de competitie afschaffen voor de teams onder 8 en 9. Net als de meeste verenigingen.
Toch doen we het. Kinderen op die leeftijd zijn namelijk helemaal niet bezig met het winnen van een
competitie, maar wel met de wedstrijd. Het zijn vooral de ouders en de trainers die de competitie
belangrijk vinden. Met heetgebakerde toestanden tot gevolg, omdat ze hun kind het liefst als winnaar
op de platte kar door het dorp zien gaan.
Een vader verwoordde het mooi op social media. Hij postte: “De enigen die aan deze beslissing moeten
wennen zijn de ouders. De kinderen maakt het niks uit. Die willen lekker voetballen met vriendjes.
Competitie komen ze nog genoeg tegen in hun leven.”
Daar weten de ouders en coaches alles van.
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB.
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Op Facebook stond een oproep van Rob van de Broek
Deze groep leuke meiden (op de foto staat helaas niet iedereen
) van de MO15-2 van v.v. Beesd gaan
beginnen in een nieuwe competitie op het hele veld. Omdat we met 13 meiden zijn, zijn wij op zoek naar een
paar gezellige, leuke, vlotte meiden die ons team willen versterken. Wij trainen op de dinsdag en donderdag
en we hebben echt supercoole train(st) ers
. Dus als je zin hebt. niet twijfelen maar komen!
Mocht je vragen hebben mag je natuurlijk bellen naar Rob van den Broek.
😦

😜

Zaterdag 28 januari was er GEEN klusochtend!
Wel werd zaterdag 25 februari aangekondigd want
op die zaterdag zou er een grote snoeibeurt plaatsvinden!
Alle hulp was uiteraard welkom!
De dag zou beginnen om 07:30 tot 15:00,
voor een lekkere lunch werd gezorgd!
De klusploeg
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Businessclub v.v. Beesd ontvangt 90 leden bij bedrijfsbezoek H.S.B. te Haaften
Op 26 januari bracht Businessclub v.v. Beesd
een bezoek aan H.S.B HAAFTEN.
De tijd dat H.S.B. (Horeca Service Beesd),
sinds enige jaren gevestigd in Haaften,
het moest hebben van zakjes, bakjes en
ijsgrondstoffen is al lang geleden.
Op dit moment is H.S.B. HAAFTEN een
onderneming met een zeer uitgebreid
assortiment op het gebied van horeca.
H.S.B. HAAFTEN is in 1978 opgericht door
Gerard van den Heuvel sr en in 2002
overgenomen door de 2e generatie,
Albert, Gerard jr. en Willem van den Heuvel
Met veel enthousiasme hebben zij het
“stokje” van hun vader overgenomen
en verschillende specialisaties ingebracht
en tot volwassenheid gebracht.
Met een team van +/- 35 enthousiaste werknemers trachten zij hun klanten op diverse vlakken te “ontzorgen”
waarbij de klant op de eerste plaats staat. Mede hierdoor heeft H.S.B. HAAFTEN de afgelopen jaren een
forse groei doorgemaakt wat er toe geleid heeft dat het huidige pand, met een huidige oppervlakte van 3.000
m2 te klein is geworden en waarbij plannen zijn om dit fors uit te breiden.
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90 leden van de Businessclub
v.v. Beesd hebben 26 januari
nader kennis kunnen maken
met H.S.B. HAAFTEN en de
processen die binnen het
bedrijf lopen.
Een korte inleiding door
Gerard van den Heuvel sr
gevolgd door een presentatie
van Gerard van den Heuvel jr.
gaf een mooie inkijk in het
bedrijf gevolgd door een
rondleiding.

Afsluitend werd nagepraat onder het genot van een drankje en door keurslager Arie Arisse verzorgd hapje,
kortom, een zeer geslaagd avond
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100e lid van Businessclub v.v. Beesd warm onthaald
Tijdens het bedrijfsbezoek bij H.S.B. HAAFTEN is ook het 100e lid van de Businessclub v.v. Beesd met
open armen ontvangen. In de laatste 3 weken hadden zich 3 bedrijven aangemeld waarvan Wim de Boer
eigenaar van DM Kantoorinrichtingen het 100e lid is. Ofschoon Wim tegenwoordig in Rumpt woonachtig is,
is hij zeker geen onbekende in Beesd, van waaruit hij afkomstig is. Wim, van harte welkom.

De Businessclub V.V. Beesd is medio 2015 opgericht.
Wat is de doelstelling: Met de bijdrage van de “Businessclub V.V. Beesd” wil zij voor de korte termijn een
injectie geven aan de huidige onderhoudskosten en voor de lange termijn aan de beoogde
nieuwbouw. Verder is het haar streven om een aantal keren per jaar, met alle leden van de “Businessclub
V.V. Beesd”, bij elkaar te komen onder het genot van een drankje en een hapje, om elkaar beter te leren
kennen en te netwerken. Hierbij zal ernaar gestreefd worden om dit in combinatie te doen met een
spreker, bedrijfsbezoek of anderszins.
Alle leden van de “Businessclub V. V. Beesd” worden
weergegeven op een aantal borden welke duidelijk
zichtbaar in de kantine zijn opgehangen.
Verder zien de drijvende krachten achter de
"Businessclub V.V. Beesd" het evenzeer als hun taak
om haar leden volledig op de hoogte te houden
over de besteding van het geld dat met de
“Businessclub V.V. Beesd” wordt opgehaald.
Naast bedrijven kunnen ook individuen lid worden
van deze "club" tegen betaling van een bedrag van
€ 250.00 per seizoen (jaar). Interesse? 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.
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Na de winterstop stond vandaag voor v.v. Beesd de uitwedstrijd
naar Beusichem tegen BZS op het programma. Waar in de regio
veel wedstrijden afgelast werden, kon BZS uitwijken naar het
kunstgras en daar werd dan ook vandaag gespeeld. Beesd wat
niet optimaal heeft kunnen trainen na de winterstop, kwam
minder goed voor de dag dan de gastheren van vandaag.
Op de 3-1 winst van BZS viel na 90 minuten dan ook weinig af
te dingen.
Als er omstreeks half 3 wordt afgetrapt, ontstaat er al gauw een kenmerkend beeld van de eerste helft.
BZS iets meer balbezit, maar kan hier weinig gevaar mee stichten. Beesd bij balbezit te onrustig en
daardoor gauw en te vaak onnodig balverlies. Grote kansen blijven dan ook uit en de amusementswaarde
ligt dan ook laag, ondanks een flink aantal toeschouwers. Uiteindelijk is het BZS wat de ban breekt, met
enig geluk. Een speler van BZS probeert met een acrobatische omhaal de goal van Beesd onder vuur te
nemen, maar de bal zwaait af, echter gelukkig voor BZS en helaas voor Beesd staat daar Lars Mulder van
BZS en deze kopt de bal tegendraads raak, 1-0. Beesd blijft onrustig spelen en kan daardoor nog minder
gevaar stichten dan BZS. Enige tijd later nemen de problemen voor Beesd nog verder toe. Een vrije trap
vanaf zo'n 40 meter wordt in de 16 gepompt, waar deze ongelukkig via de voet van Arjan van den Bosch in
het eigen doel belandt, 2-0.
Hierna pakt Beesd het iets beter op en gaat de ploeg iets feller spelen. De aansluitingstreffer valt dan
vlak voor rust. Beesd weet de bal te veroveren en daardoor is er ruimte op de helft van BZS. De diepe bal
komt bij Jarno van de Water en deze legt af op Kevin Kruissen en hij faalt niet 1 op 1 met oud-keeper van
Beesd, Bjorn Nuijsenborgh, 2-1. Vlak voor rust krijgt Beesd nog bijna een kans op de gelijkmaker, maar
een volledig onterecht vlagsignaal wordt door de scheidsrechter overgenomen. Niet veel later gaan de
ploegen rusten met een 2-1 voorsprong voor BZS.
Met een 2-1 achterstand is er nog niets verloren, maar evenals in de eerste helft zit Beesd allesbehalve
lekker in de wedstrijd. BZS voetbalt duidelijker iets gemakkelijker op het kunstgrasveld, maar grote
kansen blijven ook voor de gastheren in de tweede helft uit. Echter net als in de eerste helft zijn het wel
de elf van Beusichem die tot scoren komen. Een lange bal valt over de verdediging van Beesd en Lars
Mulder laat keeper Niels Jonker 1 op 1 kansloos en tekent voor zijn tweede van de middag, 3-1. Gezien
het spel vandaag van Beesd een onmogelijke opgave om hiervan nog terug te komen, al krijgt de ploeg nog
wel kansen op de aansluitingstreffer. Hans Kroeze kan uithalen vanaf rand 16 nadat Beesd goed druk zet
op defensie van BZS, maar zijn schot zeilt over, Nick van Gameren gaat even later 1 op 1 met Bjorn van
Nuijsenborgh, maar zijn bal belandt in het zijnet en ook Jarno van de Water kan een prima lange bal van
Kevin Spronk van dichtbij vlak voor tijd niet langs Bjorn krijgen. BZS krijgt nog ruimte in de counter,
maar weet hier geen gebruik van te maken. Hierdoor eindigt de wedstrijd in 3-1 voor BZS.
Een terechte overwinning voor BZS vandaag tegen een matig Beesd. Te lang kan Beesd niet in de
teleurstelling blijven hangen, want volgende week staat de derby tegen GVV op het programma. Duidelijk is
in ieder geval dat Beesd dan uit een heel ander vaatje zal moeten tappen, wil het elftal een resultaat tegen
de hoogvlieger uit Geldermalsen. Om 14.00 zal er afgetrapt worden op Sportpark Molenzicht
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Februari 2017:
Tussen alle competitiewedstrijden door wordt er ook gevoetbald
voor de EM Cup, een toernooi dat wordt georganiseerd door
Regio Voetbal. De eerste ronde werd afgewerkt in een poulevorm
die is achter de rug. 32 clubs gingen de koker in voor deze ronde
die het volgende resultaat had: LRC Leerdam speelt, op 14
februari, een uitwedstrijd waarvoor men op bezoek gaat bij
Beesd dat uitkomt in de vierde klas zondag.

De aankondiging voor de Extra Algemene Leden Vergadering op de site:
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Vrijdag 2 februari was er weer een goed
bezochte kinderbingo.
Milan Versteegh en Kyano in de Eng
gingen er met de hoofdprijs vandoor:
een voetbalshirt naar keuze
De shirts konden bij Sport- en speelgoedhuis
De Jager in Geldermalsen in de juiste maat
geruild worden

Zondag 3 februari was de wedstrijd Beesd 1 – GVV 1
GVV won met 2-4 in Beesd en klampt door de zege
weer aan bij de kopgroep van de vierde klasse F
Zuid 1 zondag.
GVV nam in de achtste minuut de leiding door Leon van
Zee. Zeven minuten voor de thee rondde Dyon van
Bremen een voorzet van Lucas de Bruin beheerst af: 1-1.
Na een goed uur spelen sloeg GVV binnen twee minuten
twee keer toen. Eerst scoorde invaller Silvio
Lafranceschina via de binnenkant van de paal in de
uiterste benedenhoek de 1-2.
Kort daarna bediende Van Zee vanaf de linkerkant de op
rechts sprintende Bram Reemers: 1-3.
Hans Kroeze moest een benutte strafschop
overnemen en faalde niet: 2-3. Marcel van der Heijden
besliste dertien minuten voor tijd deze derby: 2-4.

Micha in den Eng was speler van de week
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In de categorie ‘’Opmerkelijk’’ het volgende bericht in Nieuwsblad Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen krijgt er na
vv Tricht en MVV'58 een zaterdagclub bij.
Rhelico stapt met ingang van het seizoen
2017-2018 definitief over naar de zaterdag.
Het merendeel van de spelers wenst op
zaterdag actief te zijn", aldus de voorzitter.
En daarmee zal de beladen derby tussen
Beesd en Rhelico in competitie
verband tot het verleden behoren….

Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te eindigen.
Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden.
De competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Dit is
de belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 bijeenkomsten, met ruim 1.200 clubvertegenwoordigers, over
de speeldagenkalender van seizoen 2017/’18.

‘Samen

ons voetbal verbeteren’
Directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee: "Door spelers en clubs werd ons steeds vaker gevraagd
waarom we het voetbalseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer door kunnen voetballen. Zo
kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze schuldig hoeven te voelen ten opzichte van hun
teamgenoten, en kan er ook nog lekker gevoetbald worden als in mei de zon begint te schijnen. Met dit idee
zijn we aan de slag gegaan en samen hebben we de plannen weten te vertalen in een concrete
speeldagenkalender. Deze kalender is een uitkomst van een goede samenwerking met clubs en hiermee
hoopt de KNVB alle voetballiefhebbers van dienst te zijn."
Na de vakantie beginnen en door met mooi weer
In januari zijn vertegenwoordigers van de KNVB met
clubs in gesprek gegaan om de plannen voor te leggen en
deze samen uit te werken. Dit gebeurde op meer dan 30
bijeenkomsten, met ruim 900 verenigingen, door heel het
land. Er wordt eveneens overleg gevoerd met gemeenten
om samen eventuele knelpunten weg te nemen. Door pas
na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden
in het weekend, wordt verwacht dat minder voetballers
hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast
kunnen voetballers, trainers, teams én clubs zich beter
voorbereiden op de start van de competitie.
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Op 24, 25 en 26 april (in de vakantie) zijn de Clubvoetbaldagen bij v.v. Beesd. Kinderen kunnen genieten van
drie dagen voetbal en plezier bij v.v. Beesd! In deze drie dagen leren de kinderen nieuwe oefeningen en
bijzondere trucs. Tussen de middag is er een lekkere lunch in de kantine om weer even op adem te komen na
een ochtend vol vertier! De deelnemers krijgen op de eerste dag een prachtig voetbaltenue, die ze ook nog
mogen houden!
De hele dag lekker voetballen maar je slaapt in je eigen bed
Je bent al welkom vanaf 9.00 uur bij v.v. Beesd om alle activiteiten en trainingen mee te maken. Ook fijn
voor (drukke) ouders dus. Met de speciale techniekoefeningen wordt direct de balvaardigheid getraind. Op
de Braziliaanse dag leren ze o.a. de Neymar-move en op de Spaanse dag gaan de kinderen acties maken als
Iniesta. Ook is er een spannend landentoernooi, zijn er leuke FUN-onderdelen en een 7-kamp. Om 17.00 uur
is het afgelopen en ’s Avonds slaapt iedereen in zijn eigen bed zodat iedereen weer fris is voor de volgende
dag.
Schrijf je nu in
v.v. Beesd organiseert dit drie daagse voetbalfeest voor alle voetballers van 6 t/m 13 jaar uit de regio,
iedereen kan dus meedoen! De kosten zijn € 103,- per persoon (3 dagen 2 x 2 uur afwisselende training
door speciaal opgeleide trainers * gezonde lunch * gave animatie met quiz, penaltybokaal * vaantje,
certificaat en kans op leuke prijzen * Sportieve opvang van 9.00-17.00 * En... het officiële tenue mag je
houden!)
Schrijf je alleen of met je teamgenoten in via http://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-vvbeesd/
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vvbeesd.nl
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Spelweek

Wie is er niet trots op al die
vrijwilligers van de Spelweek?
Ieder jaar is v.v. Beesd gastheer
voor dit kinderfeest.
Dankzij Max Kroeze hebben wij
schitterende beelden van de
Spelweek 2016, gemaakt met een
drone en deze wilden we u
natuurlijk niet onthouden.
Wie heeft er alweer zin in de
volgende editie? #Spelweek2017
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Op dinsdag 14 februari was het zover, de dames van v.v. Beesd kregen een bokstraining bij de Freefight
Beesd. Onder leiding van Martijn Rijnbeek en zijn assistent Rien de Vries begonnen de dames aan de
training. Ze begonnen met een warming-up, wat bestond uit touwtje springen en een aantal conditie
oefeningen. Hierna volgde een zwaar circuitje met oefeningen waarbij de spieren het te verduren kregen.
De spieren waren warm en het echte werk kon beginnen. Iedereen kreeg een paar bokshandschoenen en er
werden rake klappen uitgedeeld (op de bokszak natuurlijk). Na een uur kwam de training ten einde (en maar
goed ook, want zo'n training is niet niks). V.V. Beesd Dames 1 willen Martijn en Rien bedanken voor deze
zware maar leerzame training!
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Zondag 19 februari: DEN BOSCH/BEESD – Beesd deed nauwelijks
onder voor de koploper in de vierde klasse F Zuid 1, Wilhelmina
en was eigenlijk de betere ploeg op een onderdeel na:

scoren.

Dat deed Wilhelmina in de 28ste en 51ste minuut. Beesd kreeg in het eerste bedrijf vier kansen, maar vond
het net niet. Na de 2-0 was de wedstrijd wel gespeeld. De komende drie wedstrijden zijn voor Beesd
bepalend voor de rest van het seizoen. De stand op dit moment:

Woensdag 22 februari was de loting
voor de 1/8 finales van het
Regio-Voetbal Toernooi om de
EM Kantoorsystemen Cup.
De loting werd verricht door
Annet Bassa en Frans van der Wiel
van Het Kontakt Edities.
Voor de loting bestonden geen
restricties; alle overgebleven clubs
gingen in de pot.
Dat leverde de volgende wedstrijden op:
Unitas zondag - Zuilichem / GRC 14
Achilles Veen - SteDoCo
SVW - Dussense Boys
Kozakken Boys - DSC
WNC - Alm kerk
De Alblas - Beesd / LRC Leerdam
SC Everstein - Schoonhoven
VVAC - Streefkerk
De wedstrijden worden gespeeld op dinsdagavond 14 maart, aanvang 20:00 uur.
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Maandag 20 februari was er een Extra Algemene
Ledenvergadering op Sportpark Molenzicht
Er waren 101 leden aanwezig.
Er stonden 3 punten op de agenda:
- Voorstel wijziging statuten
- Voordracht ereleden Evert van Zelst en Rinus Zuurmond
- Informeren leden en stemmen aanleg kunstgrasveld
Voorzitter Max Kroeze heet iedereen welkom en geeft uitleg over de agenda voor deze extra algemene
ledenvergadering. Voor de pauze worden de volgende agendapunten besproken: wijzigen statuten,
voordracht ereleden, renovatie veld 2 naar hoofdveld en aanleg kunstgrasveld.
Na de pauze is er gelegenheid voor de leden voor het stellen van vragen en te stemmen.
Wijzigen statuten
De huidige statuten zijn gedateerd (1979) en aan de hand van een voorbeeld model van de KNVB zijn er
nieuwe statuten gemaakt. In opdracht van de notaris zullen de leden over deze statuten moeten stemmen.
De statuten hebben al geruime tijd op de site gestaan.
Voordracht ereleden
Evert van Zelst en Rinus Zuurmond worden door het bestuur voorgedragen voor het erelidmaatschap
vanwege hun bijzondere staat van dienst.
Renovatie veld 2 naar hoofdveld
Kosten renovatie veld 2 naar hoofdveld komen uit subsidiepot gemeente. De vereniging doet voor een deel
eigen werkzaamheden als tegenprestatie aan gemeente vanwege hogere kosten dan budget subsidiepot.
Aanleg kunstgrasveld
Verloop procedure Gemeente / 4 verenigingen, Infill rubber of alternatief, Eigen bijdrage 25 %,
28 februari 2017 aanbesteding werkzaamheden. Na aanbesteding wordt het bedrag van
aanleg en
eigen bijdrage bekend, Uitslag aanbesteding 1e week april, Zelfwerkzaamheid voor verlaging eigen bijdrage,
Voordelen / nadelen, langer trainen en spelen bij slecht weer, maatschappelijk factor, hogere kosten per
jaar., Huidige financiële stand eigen bijdrage is ca. € 113.500, Financieringsmogelijkheden worden ,
onderzocht, Reservering per jaar voor vervanging kunstgras bedraagt € 4.600, Aanleg LED verlichting (De
vereniging heeft subsidie ontvangen voor de aanleg van LED verlichting). De energiekosten hiermee gaan
aanzienlijk omlaag)
Na de pauze is er gelegenheid voor de leden voor het stellen van vragen en te stemmen.
Pauze
In de pauze heeft een telling plaatsgevonden aan de hand van de presentielijst. Er zijn 101 leden aanwezig.
Omdat dit niet het vereiste 2/3 deel van de leden is kan er die avond niet bindend gestemd worden over
wijziging statuten en aanleg kunstgrasveld.
Er zal zoals de statuten voorschrijven een 2de ALV volgen op maandag 20 maart a.s. en daar zal ongeacht
het aantal aanwezige leden wel bindend gestemd worden.
Max dankte de aanwezigen voor hun grote opkomst en geeft aan dat het van belang is dat men ook op de
volgende ALV op 20 maart aanwezig is om daadwerkelijk hun stem uit te kunnen brengen.
Max vraagt de aanwezigen of er bezwaar is tegen de statutenwijziging. De leden gaan unaniem akkoord. In
de 2de ALV zal er dus wederom over de statuten gestemd worden.
Nb. Een belangrijk verschil tussen de huidige en de nieuwe statuten is het stemrecht. In de huidige
statuten is dit 16 jaar 1 stem, 17 jaar 2 stemmen, vanaf 18 jaar 3 stemmen. In de nieuwe statuten is het
stemrecht vanaf 18 jaar anders ouders / verzorgers.
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Er zijn geen bezwaren tegen de voordracht voor het erelidmaatschap voor Evert van Zelst en Rinus
Zuurmond door het bestuur vanwege hun bijzondere staat van dienst. In de volgende ALV zullen Evert en
Rinus tot ereleden worden benoemd.
Max geeft de aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen omtrent de aanleg van een kunstgrasveld.
Vanuit de leden komen vragen als:
Wat gebeurd er als over 2 jaar het SBR rubbergranulaat alsnog wordt afgekeurd voor de
gezondheid? Max: dan is de gemeente verantwoordelijk voor vervanging van het infill.
Hoe is de afschrijvingstermijn van het kunstgrasveld?
Max: Voor de ondergrond geldt een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Voor de toplaag geldt
een afschrijvingstermijn van 12 jaar en zal bij voldoende technische staat dit per jaar verlengd worden.
Is de keuze voor een kunstgrasveld wel verantwoord t.o.v. een eventuele vervanging accommodatie. Max:
Dat is een heel moeilijke afweging. Ook in het bestuur is hier verdeeldheid over. Moeten we gaan voor die
eenmalige kans voor het realiseren van een kunstgrasveld of krijgt de renovatie/nieuwbouw van de
accommodatie de voorkeur? Hierin zullen de leden uiteindelijk beslissen. Feit is wel dat deze kans vanuit de
gemeente éénmalig is. Na de fusie komen er ca. 26 verenigingen, waarvan 14 voetbalverenigingen, in één
gemeente samen.
Wat is het kosten plaatje voor onderhoud accommodatie voor de komende jaren?
Het bestuur werkt enkele financiële modellen uit zodat de leden een weloverwogen keuze kunnen maken.
Hoe ziet het investeringsplaatje eruit?
Max geeft aan dat in de volgende extra ALV er een specificatie zal volgen over de te verwachten
toekomstige inkomsten en uitgaven. Ook zal meer duidelijk zijn hoe e.e.a. kan worden gefinancierd.
Gaan de 4 verenigingen nog wel gezamenlijk op in hun aanvraag kunstgras naar de gemeente?
Max geeft aan dat GVV een financiële uitdaging heeft, MVV’58 heeft geen problemen en gaat voor de
aanleg van een kunstgrasveld. Na een periode van gezamenlijk overleg en enkele gebeurtenissen hebben
Cees Brouwer en Max besloten om enkel voor de belangen van VVB op te komen richting de gemeente
Geldermalsen.
Aankoop van de grond onder de accommodatie?
Hiernaar loopt onderzoek omdat dit bij een lening bij bank een veel lagere rente op kan leveren.
Wordt de aanbesteding ook getoetst met andere verenigingen
Max: De gemeente is verantwoordelijk voor de aanbesteding en er hebben concurrerende onderzoeken
plaatsgevonden.
In de eerste week van april zijn de bedragen van de aanbesteding bekend. Wat is de verdere
tijdspad? Max: 8 mei start de renovatie van veld 2 (dit staat los van de aanleg kunstgras).
6 juni start de aanleg van het kunstgrasveld (deze aanleg duurt ca. 6 weken). Planning opgegeven door de
gemeente Geldermalsen, onder voorbehoud.
Als het kunstgras niet doorgaat, gaat dan de renovatie van veld 2 wel door
Max: ja, de renovatie staat los van de aanleg van een kunstgrasveld.
Hoe staat de penningmeester tegenover de aanleg van een kunstgrasveld
Jan Kroeze: Staat er positief tegenover als we de juiste financieringsvorm vinden na de aanbesteding.
Hierna dankt Max de leden voor hun aanwezigheid en biedt hen namens de vereniging een drankje aan.
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En het kunstgras bleef de
gemoederen bezig houden…
Het televisieprogramma ZEMBLA, zond gisteren
(woensdag 15 februari) een vervolg op de uitzending
van 5 oktober jl. uit met de titel: 'Gevaarlijk spel,
het vervolg'. Hierdoor is mogelijk weer veel aandacht van andere (lokale) media en voetbalclubs en kunne
uiteenlopende vragen ontstaan.
In de uitzending is een onderzoek gepresenteerd
van de VU. Hierin werden onder andere voorlopige
resultaten getoond van proefjes met zebravisjes.
Het RIVM zegt hier vandaag onder andere over:
…Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters
met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies
gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve
zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de
risicoschatting voor de mens… Via deze link vindt u het gehele standpunt van het RIVM
Standpunt RIVM, GGD GHOR, KNVB, VSG, e.a.
Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van o.a. RIVM, GGD GHOR en de KNVB dat het spelen
op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen.
Informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de uitzending met vragen te maken kunt krijgen van
de media, dan wel van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeenten. Vereniging Sport en Gemeenten
heeft op haar website www.sportengemeenten.nl daarom een dossier over kunstgrasvelden aangelegd.
Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB terecht voor informatie en vragen. Mocht u nog vragen
hebben, belt u ons dan gerust via 070 37 38 055.

v.v. Beesd bleef de ontwikkelingen nadrukkelijk volgend en alle updates over het
kunstgras werden verzameld onder het Menu -> Nieuws  Kunstgrasupdates
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Alle jeugdtrainers van v.v. Beesd hebben een nieuwe winterjas in ontvangst mogen nemen. Hierdoor zullen
de jeugdtrainers de komende tijd lekker warm gekleed zijn tijdens de trainingen.
De nieuwe winterjassen zijn gesponsord door Volt Elektro Groep. Volt Elektro Groep is gespecialiseerd en
multifunctioneel inzetbaar in bijna alle richtingen binnen elektrotechniek. De Volt Elektro Groep is in staat
om alle elektrotechnische installaties te engineeren, volledig te installeren, onderhouden én te inspecteren.
Als het over duurzaam, energie, veiligheid, telefonie en installatie gaat bent u bij Volt Elektro Groep aan
het juiste adres.
V.V. Beesd is zeer blij met de sponsoring van de trainersjassen en wil Robert Hendriks, eigenaar van Volt
Elektro Group, bedanken voor de sponsoring.

Betreft: Extra Algemene Leden Vergadering
Datum: maandag 20 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine Voetbal Vereniging Beesd
Agendapunten:
- stemmen wijziging statuten
- benoemen ereleden Evert van Zelst en Rinus Zuurmond
- uitleg/stemmen aanleg kunstgrasveld
Het bestuur
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GORINCHEM - Het laatste duel in de zestiende finales van
de EM Cup tussen Beesd en LRC Leerdam werd dinsdagavond
28 februari gespeeld op het terrein van het Raptim.
De wedstrijd begon om 20.15 uur
De velden bij Beesd verkeerden in dusdanige staat dat het
spelen op kunstgras de voorkeur genoot. Voor de achtste finales
in de EM Cup werd reeds geloot. De winnaar uit het duel tussen
Beesd en LRC Leerdam moest het in de volgende ronde opnemen
tegen De Alblas.
Beesd speelde een goede partij, maar LRC Leerdam won met 2-1 en plaatste zich daarmee bij de laatste
16 deelnemers voor 2de editie van de EM Cup.

Er zitten geen grote gevaren aan voetballen op kunstgras met rubberen korrels. In navolging van het RIVM
concludeert ook het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dat de gezondheidsrisico's erg
laag zijn.
Het ECHA concludeert dat er 'hoogstens een laag niveau van zorg' is over de blootstelling aan de korrels
als het gaat om kanker. Ook is de hoeveelheid metaal die in de korrels zit erg laag. De waarden liggen onder
de limieten die bijvoorbeeld zijn toegestaan in speelgoed. Wel kunnen de korrels voor lichte irritatie aan
ogen en huid zorgen.
De instantie deed de afgelopen periode op verzoek van de Europese Commissie onderzoek naar het effect
die de korrels op lange termijn hebben op de gezondheid. Zo zouden er kankerverwekkende stoffen in
zitten. Het RIVM kwam eind vorig jaar al tot eenzelfde conclusie.
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Op zondag 5 maart a.s. start het 2e deel van de 7 tegen 7 competitie voor niet-actieve leden. De zeer
verrassende koploper Tony van de Heuvel staat een straatlengte voor op een groot aantal achtervolgers,
maar het seizoen s nog lang. Er wordt immers tot begin juli doorgespeeld. De WKC is inmiddels bezig met
het 10e seizoen! Iedereen die zin heeft om een balletje te trappen met de wat oudere leeftijdsgenoten
wordt om 10.00 uur verwacht in de kantine. Na het omkleden vindt de altijd zeer spannende en hilarische
loting plaats: wie speelt met wie deze ochtend?
Om 10.30 uur start de wedstrijd op het
speciaal aangelegde en goed onderhouden
7 tegen 7 veldje.
Iedere speler van het winnende team krijgt
5 bonuspunten + het aantal gescoorde
doelpunten van je team. Bij een gelijkspel
krijgt iedereen 3 bonuspunten + het aantal
gescoorde doelpunten.
Een verliezend team krijgt alleen het
aantal gescoorde doelpunten als punten
toegewezen. Een zeer deskundige jury o.l.v.
Henry van Bremen en Anjo van Gameren houdt
gedurende het hele seizoen de punten bij.
In principe speel je dus iedere week met een ander team en mogelijk met veel andere medespelers.
De jongste deelnemer is rond de 35 en de oudste deelnemers zijn tegen de 60 jaar! Spelplezier en het
elkaar laten voetballen zonder lichamelijk contact zijn belangrijke doelstellingen. Uiteraard wordt na afloop
de wedstrijd geanalyseerd onder het genot van een drankje en een klein hapje. Lijkt het je wat om een
keer sfeer te komen proeven, kom gerust een keertje meespelen. Het afgelopen seizoen werd Richard
Frehe de grote winnaar na een zeer spannend slot. Eerdere winnaars waren: Arno van Bremen (4x), Ben
Frehe, Christopher Mongeole, Addy van Bremen en Bjorn Janssen.

BEESD - De derby in de vierde klasse F Zuid 1 zondag tussen
Beesd tegen MEC’07 stond in het teken van de dreigende degradatie.
De thuisclub scoorde een kwartier voor tijd de enige treffer: 1-0.
Mike van Wees won een duel en zette de voorhoede aan het werk.
Jeroen van Gameren ging onder de bal door,
maar Jarno van de Water was meegelopen en die schoof de bal onder
de doelman door.

MEC was vooral na de pauze zeker niet de mindere, maar
de ploeg van trainer Gert van Esterik kon het net niet
vinden. Zo kopte Brian Verbeek in de laatste seconden
de bal uit een hoekschop net naast
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Beesd boekte tegen concurrent MEC'07 een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie.
Noodzakelijk, want de overige concurrentie pakte ook punten.
En dus was trainer Gert Heijsteeg een tevreden man. "Het voetbal was inderdaad echt van
degradatieniveau, maar daar stond ook strijd en inzet tegenover. De jongens hebben echt geknokt voor
een goed resultaat." Het was voor Beesd de eerste uit een reeks van drie belangrijke thuiswedstrijden.
"En dus is dit een goede opmaat naar de volgende wedstrijden. Als we uit de onderste regionen willen weg
komen, zullen we het maximale resultaat moeten halen."
Voor rust gebeurde er weinig op het natte sportpark Molenzicht. MEC'07 was gevaarlijk met een schot
voorlangs en Beesd kwam niet verder dan een paar speldenprikjes. Na rust was het wat meer open, zonder
erg spectaculair te worden. Toen Heijsteeg besloot de in de winterstop teruggekeerde spits Jeroen van
Gameren in te brengen, wist hij dat één doelpunt voldoende zou zijn voor de zege. Een kwartier voor tijd
viel die treffer. Een diepe bal van Mike van Wees werd door Van Gameren nog gemist, maar Jarno van de
Water stond klaar om de 1-0 onder de doelman te schuiven.
"In de competitie zie je nu nog een echte tweedeling", zei Heijsteeg. "Er zijn zes ploegen die tussen de
17 en 19 punten hebben. Over een paar weken zal er ook een middengroep zijn. Hopelijk staan wij daar
dan tussen."

Kinderbingo

Vrijdag 11 februari was er weer een Kinderbingo bij v.v. Beesd! De hoofdprijs was een tv, gesponsord
door 't Voorhuys en Wakkermans.

En de tv werd gewonnen
door Milan Versteegh
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Klantenbinding…
Donderdag 9 maart was de eerste
van een reeks ‘aanbiedingen’.
Leden werden naar de kantine
gelokt met kortingen op drank en
gratis hapjes.
En… het hielp,
de kantine zat weer ouderwets vol.

Jonne

Na een half jaar blessureleed was Jonne van Bremen weer van de partij op de training van Dames 1.
Zij ging bij het afwerken op doel en dat ging haar prima af. Na de training werd zij door teamgenoten op
een ‘indeplas speciaal’ getrakteerd. Daar zal moeder Yolanda blij mee zijn geweest.
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‘’Uit den ouden doosch’’

En dan kwamen we deze foto nog tegen op social media uit vroegere tijden… seizoen 2005 (?)
Dames 2 met achterste rij v.l.n.r. : Janine, Deborah, Danielle, Ilse, Lyan, Steffie, Iris en Pia.
Voorste rij v.l.n.r. Wendy, Maud, Robin, Silvia, Sharon, Simone en Soraya.
Op dit moment zijn Deborah, Ilse, Lyan, Simone en Soraya nog actief als speelster.

En er waren meer aanbiedingen:
Zaterdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur happy hour
5 consumpties voor 7,5 munt aan de bar
1 krat bier voor € 35,00
Gratis pinda`s en borrelnoten op tafel
ieder uur rondgang met Premierleague-bitterballen
Live uitzending van Premierleague wedstrijd of Bundes Liga
Zondag middag
Support het 1e elftal de resterende wedstrijden!
Volg de ontknoping van de eredivisie op een groot scherm
bij je eigen voetbalclub tussen 16.00 en 18.00 gratis eredivisie
bitterballen en bij iedere overwinning van het 1e elftal 1 uur
(16.00 -17.00 uur) lang alle consumpties voor € 1,50
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Zondag 12 maart speelde Beesd 1 thuis tegen RKTVC.
Pupil van de week was Lars van Lith
Drie minuten voor tijd kwam Beesd op tegen RKTVC door Kevin
Kruissen op een 3-1 voorsprong. De Tielse ploeg scoorde in de
lange blessuretijd echter nog twee keer en bezorgde Beesd
een geweldige kater: 3-3.
Binnen drie minuten was het 0-1 uit een penalty. Een kwartier
later werd Jarno van de Water, de diepte in gestuurd.
Links in het strafschopgebied kapte hij drie man uit en krulde
de bal schitterend in de verre kruising: 1-1. Vijf minuten voor
de thee tekende Van de Water tekende met een boogbal van
twaalf meter voor de 2-1 ruststand.
Binnen een uur stond Beesd met tien man toen Coen Verwolf
zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg. RKTVC speelde nu
alles of niets, maar leek kort voor tijd geklopt, toen Kruissen
na een sprint over zestig meter nog kracht over had: 3-1.
De blessuretijd duurde wel erg lang. (14 minuten)
Daarin maakte RKTVC gelijk. Eerst uit weer een strafschop)
en daarna Miktat Kocyicit na een hoekschop.

Zwarte dag
Het werd sportief gezien een zwarte dag voor v.v. Beesd. Scheidsrechter Ramcharan strooide met gele
kaarten (7) voor de spelers van Beesd. De eerste penalty was uiterst discutabel en een blessuretijd van 13
minuten is buiten proportie. Direct na de 3-3- floot de scheidsrechter af. Na de wedstrijd is door de beide
besturen de afspraak gemaakt om een brief te sturen aan de KNVB om het ongenoegen over de
scheidsrechter kenbaar te maken.
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Onder heerlijke omstandigheden moest Beesd het zondagmiddag
opnemen tegen RKTVC met als inzet een plek in de middenmoot
van de 4e klasse F. Het bleek een heet middagje te worden met
een hoofdrol voor scheidsrechter Ramcharan. Uiteindelijk
moesten beide teams de punten delen (3-3).
Al in de tweede minuut van de wedstijd mocht RKTVC van 11
meter aanleggen voor de eerst goal van de middag. Een cornerbal
werd verwerkt door Beesd doelman Wesley van de Werken, hij
leek daarbij gehinderd te worden. De scheidsrechter floot dan
ook, echter tot ieder verbazing wees hij naar de stip wegens ‘leunen’ door de keeper in zijn eigen
doelgebied. RKTVC wist dit buitenkansje te benutten. De fase erna kenmerkte zich door een veelvoud aan
vreemde beslissingen van de scheidsrechter zonder daarbij één van de teams te bevoordelen; dit tot
hilariteit van het in grote getalen opgekomen publiek. In de 17e minuut van de wedstrijd wist Beesd
langszij te komen; Jarno van de Water wist na een fraaie solo de bal diagonaal in de verre hoek achter de
RKTVC doelman te krullen (1-1). Diezelfde van de Water wist Beesd nog voor rust op voorsprong te
zetten; Jeroen van Gameren wist een pass van Arjan van de Bosch te verlengen en zette van de Water
daarmee alleen voor de keeper die hij met een fraai lobje verschalkte (2-1). Op slag van rust had Jasper
Gremie een grote kans op de 3-1 na een prachtige diagonale pass van Hans Kroeze, oog in oog met de
keeper schoot hij over.
Na rust wist Beesd controle over de wedstrijd te behouden tot het moment dat Coen Verwolf in de 63e
minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd gepresenteerd kreeg. RKTVC schoof direct een
verdediger door en ging opportunistischer spelen, waardoor ook Beesd in de tegenstoot gevaarlijk kon
worden door de ruimtes die ontstonden. Toch duurde het tot de 87e speelminuut tot het doek definitief
leek te vallen voor RKTVC. Met gevaar voor lijf en ledematen gooit Arjan van de Bosch zich in een duel 25
meter voor de Beesd goal om een afvallende bal proberen te onderscheppen voor een RKTVC speler
dreigend kan uithalen. Er lijkt een overtreding op hem te worden gemaakt, echter wordt deze niet
bestraft. Kevin Kruissen is de eerste speler die opmerkt dat de scheidsrechter niet gefloten heeft en
ook niet van plan was dat te gaan doen; hij pikt de bal op en begint aan een sprint van ruim 70 meter
richting de RKTVC doelman en heeft voldoende energie over deze te verschalken (3-1). Normaal
gesproken voldoende voor de overwinning en de daarmee gepaard gaande sprong op de ranglijst.
Scheidsrechter Ramcharan had echter nog zin in een extra hoofdrol tijdens dit duel. Om onduidelijke
redenen telt de leidsman er 14(!) minuten bij op. In deze resterende speeltijd geeft hij RKTVC in de 97e
minuut de tweede strafschop van de middag na een overtreding van keeper van de Werken (3-2). In de
104e minuut bestraft hij een ‘overtreding’ van Arjan van de Bosch aan de zijlijn. Uit de verkregen vrije
trap wordt er in het zestienmeter gebied veel geduwd en getrokken en bolt uiteindelijk het net voor de
zesde keer deze middag (3-3). Direct na de aftrap fluit de leidsman definitief af waarna de emoties op
en rond het speelveld nog even hoog opliepen.
Trainer Gert Heysteeg gaf na de wedstrijd aan: 'Normaal probeer ik zo min mogelijk over een
scheidsrechter te zeggen, maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Deze man heeft vanaf binnenkomst in de
bestuurskamer alle aandacht naar zich toegetrokken en dat vol gehouden tot hij onder begeleiding naar
zijn auto gebracht moest worden’. ‘Als er na de wedstrijd maar over één persoon gesproken wordt door
beide teams dan is er iets niet goed gegaan’. ‘We speelden vandaag eindelijk weer eens een goede
wedstrijd met veel energie en leuke combinaties, het is dan erg zuur als je op deze wijze niet krijgt wat
je verdiend. Ik ben trots op wat de mannen vandaag hebben laten zien, als we dat nog een aantal
wedstrijden kunnen opbrengen, hoeven we ons nergens zorgen over te maken’.
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Na de succesvolle editie van vorig jaar, wordt ook dit jaar het gezamenlijke volleybaltoernooi van v.v.
Beesd en de SVB georganiseerd. De datum staat alweer vast, en kan dus alvast in de agenda worden
gezet, het toernooi is op zaterdag 13 mei!
De inschrijving is ook geopend, ga naar http://vvbeesd.nl/volleybal, of via het hoofdmenu, en schrijf jou
team z.s.m. in!
Tot de 13de!
Voetbal Vereniging Beesd
&
Sport Vereniging Beesd

Zondag 23 april is het weer zover, de derby
Beesd tegen Rhelico en niet zomaar een editie,
maar de laatste in competitieverband.
Volgend jaar stapt Rhelico over naar
de zaterdagtak.
Aanvang van de wedstrijd: 14.00 uur!
Na afloop zal er een DJ aanwezig zijn in de
kantine van v.v. Beesd en om 16.45 is er de
topper in de Eredivisie PSV - Ajax op groot
scherm!
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Zondag 23 april duurt nog iets langer dan een maandje voor de allerlaatste derby tussen Beesd en Rhelico!
Sommige supporters wisselen alvast van voorkeur, zo ook deze ras-Rhelico ‘r Voskuilen!

En nog een keer via de Nieuwsbrief een oproep om je in te schrijven voor de Jeugd Voetbaldagen:
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Extra Algemene Leden Vergadering
Datum: maandag 20 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine Voetbal Vereniging Beesd
Agendapunten:
- stemmen wijziging statuten
- benoemen ereleden Evert van Zelst en Rinus Zuurmond
- uitleg/stemmen aanleg kunstgrasveld
Wijziging statuten
De huidige statuten zijn gedateerde uit 1979) en aan de hand
van een voorbeeld model van de KNVB werden nieuwe statuten
gerealiseerd. In deze 2de ALV wordt er opnieuw over de statuten
gestemd. Grote verschil is stemrecht huidige statuten 16 jaar
1 stem, 17 jaar 2 stemmen, vanaf 18 jaar 3 stemmen.
Nieuwe statuten van KNVB: Stemrecht vanaf 18 jaar anders
de ouders / verzorgers. Vanuit de leden zijn er ook nu geen
op- of aanmerkingen over de nieuwe statuten.
Een notaris zal worden gevraagd de statuten te bekrachtigen.
Benoemen ereleden Evert van Zelst en Rinus Zuurmond
Evert van Zelst en Rinus Zuurmond werden in de vorige ALV op 20 februari door het bestuur voorgedragen voor
het erelidmaatschap. Er waren vanuit de vergadering geen bezwaren. In deze ALV ontvangt Evert van Zelst de
speld en bloemen uit handen van Max Kroeze. Helaas is Rinus Zuurmond door gezondheidsproblemen afwezig.

Toelichting realisatie kunstgrasveld
Cees Brouwer geeft net als in de 1ste ALV van 20 februari j.l. een toelichting over de realisatie van het
kunstgrasveld. De ligging zal zijn waar nu het hoofdveld ligt. Veld 2 zal worden gedraaid en zal gaan dienen als
hoofdveld. Het kunstgrasveld zal aangelegd worden met gecertificeerd Infill rubber of een alternatief.
Er wordt door de gemeente een eigen bijdrage gevraagd van 25%. Dit betekent dat wij een bedrag van
€ 113.500 zelf moeten financieren. We besparen een bedrag van € 14.500 door zelfwerkzaamheid door
vrijwilligers. Realisatie kunstgrasveld zal afgerond zijn voor aanvang seizoen 2017-2018.
Aanleg LED verlichting. De vereniging heeft een subsidie bedrag van € 13.569 ontvangen en ontvangt van
gemeente nog eens € 22.500. Bijkomende investering voor vereniging is € 2.000. De energiekosten gaan
aanzienlijk omlaag.
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Realisatie kunstgrasveld
Nadelen: Financiële verplichting, beschikbaar stellen veld aan derden, vervangen toplaag na 12 jaar
Voordelen: Continuïteit trainingen/accommodatie, uitstraling in de regio, open club ontwikkeling,
aantrekkingskracht/imago, kwaliteitsverbetering voetbal
Toelichting financiële commissie
Er zijn een aantal financiële scenario’s opgesteld door de Financiële commissie (Jan Kroeze geeft uitleg)
Hoe komt v.v. Beesd aan € 113.500. Hiervoor heeft de financiële commissie drie scenario's uitgewerkt en
voorgelegd aan Accountant Léon van Dun en het bestuur.
1. Eigen geld - Met het eigen vermogen van VVB de benodigde investering betalen
2. Lening - Met een lening bij meerdere sponsoren (of desnoods via de bank) de investering gedeeltelijk
betalen
3. Crowdfunding- - Met een crowdfunding onder externen* de investering gedeeltelijk betalen *dit kunnen
leden/sponsoren zijn
Advies Financiële Commissie
Het advies van de financiële commissie
aan de leden en het bestuur is:
 De geboden optie voor kunstgras door
de gemeente komt niet snel nog een
keer voorbij, daarom adviseren wij mee
te gaan in het aanleggen van een kunstgrasveld
op de door het bestuur voorgelegde locatie
 De financiering voor het kunstgras adviseren
wij d.m.v. 70% lening en 30% eigen middelen
te financieren met een looptijd van 10 jaar
tegen een maximale rente van 3%.
De maximale kosten ad € 113.500
 Maximale inzet van overgebleven liquide middelen ten behoeve van nieuwbouw/verbouw kantine
Rondvraag
Hierna neemt voorzitter Max Kroeze het weer over van Jan. Gaan we voor kunstgras of voor een nieuwe
accommodatie? De mogelijkheid voor de realisatie van een kunstgrasveld doorkruist eigenlijk de plannen voor
het vernieuwen van de accommodatie. Dit is echter een eenmalige kans. Wanneer de gemeenten
Geldermalsen-Neerrijnen-Lingewaal samen gaan zal er hoogst waarschijnlijk geen nieuwe kans komen voor de
realisatie van een kunstgrasveld. Gesprekken met de gemeente Geldermalsen over het verkrijgen van een
borgstelling of een huur constructie liepen op niets uit. We zullen het als vereniging dus zelf moeten doen, er
met zijn allen achter gaan staan. Het is en/en: Dus een kunstgrasveld en direct doorpakken en ook gaan voor
een nieuwe accommodatie op korte termijn. Hierna komen er een aantal vragen vanuit de leden die naar
tevredenheid door een van de bestuursleden worden beantwoord.
Stemmen realisatie kunstgrasveld
Max stelt de aanwezigen de volgende belangrijke vraag: Gaan we door met het realiseren van een
kunstgrasveld zoals voorgesteld. Kunnen we de financiering voor het kunstgras realiseren volgens het advies
van de financiële commissie tegen een maximale hoogte van € 113.500
Er zijn 105 leden aanwezig.
89 leden stemmen voor, 16 leden stemmen tegen en er zijn geen onthoudingen.

Dus een ruime meerderheid (85%) van de leden gaat akkoord met de realisatie
van een kunstgrasveld
We zullen de voorgang delen met de leden als er
nieuwe ontwikkelingen zijn.
Hierna sluit Max de vergadering en biedt volgens
traditie de aanwezigen een consumptie aan
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De klusochtend werd verplaatst naar zaterdag 1 april, en dit was
geen grap! Aanvang 07:30 uur, dan staat de koffie klaar!
De Klusploeg!

Beesd loopt tegen nieuwe domper aan
BEESD - Beesd liep tegen concurrent NLC'03 opnieuw tegen een zeperd aan. Met ruim een halve wedstrijd
een man minder op het veld, ging de ploeg van Gert Heijsteeg met 2-3 onderuit.
"We gingen in drie thuiswedstrijden voor negen punten, maar het zijn er vier geworden", sipte Heijsteeg. "In
plaats van een gat te slaan, zitten we weer in het moeras. "Beesd begon slecht aan de wedstrijd en kwam op
achterstand. Jeroen van Gameren tekende voor de 1-1. De minuten rond de rust waren desastreus voor Beesd.

Teleurstelling
Kevin Kruissen moest met twee keer geel terecht van het veld. Vlak voor rust viel ook nog de 1-2 en de tweede
helft was net bezig toen ook de 1-3 viel. De aansluitingstreffer van Jasper Gremie bood weliswaar hoop, "maar
hoop is vaak uitgestelde teleurstelling", besloot Gert Heijsteeg
Pupil van de week was Pepijn Versteegh.
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Ouders zien graag dat hun kinderen kunnen opgroeien in een stimulerende en veilige omgeving. Een omgeving
om te ontdekken en te ontwikkelen en om mee te doen aan de samenleving. Meedoen in de samenleving
is echter niet een vanzelfsprekendheid. Er is sprake van een brede maatschappelijke ontwikkeling, waarin
mensen zich steeds meer terugtrekken in de comfortzone van hun eigen kring, in plaats van actief deel te
nemen.
Als voetbalvereniging Beesd is dat ons niet ontgaan en willen wij graag een bijdrage leveren aan een actieve
samenleving. Voetbalvereniging Beesd wil een organisatie zijn die midden in de samenleving staat en die
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
In de afgelopen periode hebben wij met onze jeugdafdeling gewerkt
aan een visie. Hoe zorgen wij ervoor dat wij jeugd aan ons binden, dat
jeugd bij ons komt sporten, plezier beleeft en zich welkom en veilig voelt?
Beslissingen die wij nemen, zijn een afweging tussen de verschillende
maatschappelijke en economische effecten hiervan. En beslissingen
hebben invloed op onze stakeholders, of wel belanghebbenden. Dat kunnen
onze leden of vrijwilligers zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden,
scholen, maatschappelijke organisaties en ‘de maatschappij’ in algemene
zin. Daarom willen wij de eerste pennenstreken van onze visie klankborden.
Het is voor ons belangrijk om het gesprek aan te gaan met onze stakeholders
op een dergelijk essentieel onderwerp: onze jeugd. Door met onze
stakeholders het gesprek aan te gaan, hopen wij een bevestiging te krijgen
of wij de juiste weg inslaan.
De eerste stappen die wij genomen hebben, is inzicht verkrijgen in onze waarde propositie; wat willen wij
bieden aan onze jeugdleden. Om onze jeugdleden te bereiken, richten wij ons vooral op de ouders. Wij
hebben ons daarbij een aantal vragen gesteld:
Welke ‘problemen’ lossen ouders op door hun kind lid te maken van V.V. Beesd op het gebied van behoeften,
sociale status, emotionele status en extra toegevoegde waarde?
Welke onplezierige neveneffecten of bijkomstigheden ervaren ouders aan voetbal?
Welke voordelen ziet een ouder; welke uitkomst wil, verwacht of verrast een ouder?
Het geheel hebben wij uitgewerkt in een bedrijfsmodel, dat wij graag willen bespreken. Graag zouden wij dat
met u doen. Mijn vraag is dan ook of u twee uur van uw kostbare tijd kunt vrijmaken om met
diverse belanghebbenden van onze voetbalvereniging mee te denken over onze eerste resultaten. De agenda
voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:
Korte presentatie
In kleinere groepen in discussie
Benoemen van tips, adviezen en kritische punten
Plenair terugkoppelen
Mocht u ons willen helpen, dan verneem ik dat graag. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen ga ik een
datumvoorstel rondsturen. U kunt uw interesse kenbaar maken aan Gerard van Kilsdonk, voorzitter van het
Jeugdbestuur, via g.van.kilsdonk@planet.nl.
Alvast bedankt voor uw aandacht en hopelijk mag ik u op korte termijn verwelkomen.
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X

Het amateurvoetbal stapt volgend seizoen over naar een mobiele digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van
het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone gaan.
Het mobiel digitaal
Wedstrijdformulier is een mooie
ontwikkeling voor ons amateur
voetbal. De KNVB is blij is dat
ook de wedstrijdformulieren de
stap naar het digitale tijdperk
hebben gemaakt.
Sinds dit seizoen wordt de app
gebruikt in het zaalvoetbal en
wordt er ook in het veldvoetbal
mee getest. De resultaten en de
ervaringen van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat de KNVB heeft besloten om
al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.
Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. Dit betekent minder
administratief werk en voor vrijwilligers is het erg belangrijk dat er minder tijd verloren gaat. En na afloop
van de wedstrijd is er meer tijd voor ‘de derde helft’.
Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. Hierdoor worden de huidige plastic
spelerspassen met ingang van volgend seizoen afgeschaft. De uitlevering van deze passen stopt op zeer korte
termijn. Per 4 maart is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te spelen met een geldige
officiële legitimatie in plaats van een spelerspas. Verlopen spelerspassen hoeven na 3 maart niet meer
vernieuwd te worden. In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat volledig
digitaal.

OPROEP
De MO15-2 van VVBEESD houdt donderdag avond van 18.30 tot 19.45 tijdens de training een vriendinnenavond.
Ben je tussen de 13 en 15 jaar dan mag je gezellig met ons mee trainen en maken we er een super leuke
voetbaltraining van.
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En de uitnodiging voor de gezamenlijke Slotdag VVB / SVB op 13 mei verscheen op social media:

Vrijdag 31 maart was de laatste kinderbingo van het
seizoen op Sportpark Molenzicht. De hoofdprijs was:
een springkussen voor één dag bij jullie thuis
(gesponsord door JW Verhuur en de activiteiten
commissie).
En de winnaar werd:

Micha in den Eng

En de Feijenoord bal
bleef het gehele seizoen
liggen...
Ivonne de Bruijn mocht
de bal meenemen en
broer Joost was er
blij mee…
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En we kregen de bevestiging van de marktcommissie OVB: u heeft gratis
voor de Jaarmarkt op vrijdag 9 juni 2017 van 09.00 uur tot 13.00 uur

een kraam voor de voetbal

want u weet het….

Zondag 2 april speelde Beesd 1 uit tegen Theole. Theole won de wedstrijd met 4-2. De koploper bleef door
deze zege op titelkoers in de vierde klasse F Zuid 1.
Binnen een kwartier was het al raak. Een Tielse aanval via Mike van Ballegooijen leek in schoonheid te
verzanden, maar de verdediging kreeg de bal niet weg. Deze viel voor de voeten van Boot, die de score
opende.
Zes minuten later kreeg Francis Nijhof ter hoogte van de linker punt van het strafschopgebied de bal, kwam
naar binnen en knalde de bal achter doelman Jonker: 2-0. Na een half uur werd een indraaiende voorzet van
Nijhof door de inkomende Boot ingekopt: 3-0. Vijf minuten voor rust deed Beesd wat terug: Jarno van de
Water scoorde de 3-1. Tweede helft Halverwege de tweede helft nam Jordy Peek een afgeslagen hoekschop
ineens op de slof: 4-1.
Vlak voor tijd sprintte Van de Water achter een dieptepass aan, passeerde op snelheid doelman De Boer en
bepaalde de eindstand op 4-2.
TIEL - Vooraf wist Beesd dat ieder punt in de wedstrijd bij Theole een bonuspunt zou zijn. De koploper
bleek ook een maatje te groot voor de mannen van Gert Heijsteeg. Beesd wist niet te stunten en verloor
met 4-2.
Heijsteeg kon zich neerleggen bij de nederlaag. "Na de 1-0 na tien minuten heb ik geen moment het gevoel
gehad dat er een resultaat in zat voor ons. Ze zijn gewoon te goed. Dit is ook geen schande." Door de
nederlaag is Beesd wel weer een plaats gezakt op de ranglijst. "De focus ligt nu op de komende twee
thuiswedstrijden tegen HRC'14 en Rhelico. Die moeten gewonnen worden", zei Heijsteeg. In Tiel maakte Jarno
van de Water beide doelpunten voor Beesd. Vlak voor scoorde hij de 3-1 en vijf minuten voor tijd maakte hij
met de 4-2 zijn tweede.
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Meestal kaarsrecht,
soms iets minder….
Haastige spoed…
even snel krijten voordat het gaat regenen.
Ja, ook dat is Peter Liefhebber…
een geweldige vrijwilliger.

Op zondag 9 april speelt
FC Utrecht thuis tegen
FC Twente en bij deze mooie
Eredivisiewedstrijd kunnen de
leden van VV Beesd tegen
een sterk gereduceerd tarief
aanwezig zijn.
Dat is één van de voordelen die
je hebt als lid van RAC-club VV
Beesd!
Leden (maar ook partners,
familieleden en vrienden; noem
maar op!) tot 18 jaar kunnen
voor FC Utrecht – FC
Twente voor 7,50 euro een
kaartje kopen.
Voor volwassenen geldt het bijzondere tarief van 12,50 euro.
FC Utrecht 1 euro gestort in de clubkas!
VV Beesd profiteert mee, want per verkocht kaartje wordt door
De kaarten kunnen eenvoudig en snel besteld worden via www.fcutrecht.nl/vvbeesd.
Tot ziens in stadion Galgenwaard op zondag 9 april!
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Beste leden,
De laatste tijden bereiken ons als bestuur kritische signalen over het seniorenvoetbal. Diverse leden uiten hun
onvrede over de wijze waarop het voetbal en de trainingen invulling krijgen. Signalen die wij als bestuur zeer
serieus nemen en waarom wij besloten hebben met onze leden in gesprek te gaan. Max Kroeze en Gerard van
Kilsdonk, respectievelijk de voorzitter van onze vereniging en de voorzitter van de jeugd, nodigen in de
komende weken alle leden die in onze seniorenteams spelen, de WKC teams (dames en heren) en de leiders en
coaches uit om met ons in gesprek te gaan.
Jullie input wil het bestuur gebruiken als aanzet om te komen tot een korte termijn plan om met ingang van
het nieuwe seizoen zoveel mogelijk van jullie onbehagen weg te nemen. Daarnaast gaat het bestuur aan de
slag met één Voetbalbeleid voor jeugd en senioren en gaan wij een lange termijn visie ontwikkelen;
waar(voor) willen wij als v.v. Beesd in 2025 staan en hoe willen wij ons als vereniging ontwikkelen.
Uitnodigen worden eerdaags via de groepsapp ’s van de teams verspreid. Houdt ook de website in de gaten
waar de volledige planning op komt te staan. Wij hopen op een grote opkomst tijdens de gesprekken, omdat
wij van mening zijn dat ieders mening telt en gehoord moet worden.
Graag tot snel.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Max Kroeze en Gerard van Kilsdonk

De Commissie Communicatie heeft dit seizoen versterking gekregen van Karlijn Zuurmond en Roos de Bruin.
Een aantal maanden geleden mochten we ook al Jarno van de Water en Suzanne van Bremen
verwelkomen, wat betekent dat we weer op volle sterkte zijn!
Meer mensen, betekent meer mogelijkheden. Daarom zullen we op korte termijn ook starten met
o.a. Instagram en Snapchat.
Waar kun je ons nog meer voor benaderen?
- Nieuwsberichten op de website
- Updates op Social Media
- Mailingen naar +/- 600 emailadressen
van leden, geïnteresseerden en sponsoren
- Posters voor activiteiten
- Plaatsen van nieuwsberichten in
regionale kranten.
Daarnaast zijn met iets groots bezig
voor de start van seizoen 2017/2018.
Daarover later meer…
Ideeën of input, mail naar communicatie@vvbeesd.nl en wij brengen het graag onder de aandacht!
Groet,
Jelle van Soelen, Karlijn Zuurmond, Jarno van de Water, Roos de Bruin, Suzanne van Bremen,
Goof Dokman en Rutger van Hillo
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Nog iets minder dan 3 weken voordat het voetbalfestijn
de Clubvoetbaldagen bij Voetbal Vereniging Beesd
beginnen!
Voetballers van meer als 7 verengingen doen al mee,
jij nog niet? Wat hebben de Clubvoetbaldagen bij v.v.Beesd
te bieden:
3 dagen 2 x 2 uur afwisselende training door speciaal
opgeleide trainers * gezonde lunch * gave animatie met
quiz, penaltybokaal * vaantje, certificaat en kans op leuke
prijzen * Sportieve opvang van 9.00-17.00 *
En... het officiële tenue mag je houden!
De inschrijving sluit over 9 dagen. Schrijf je dus snel in!
http://www.clubvoetbaldagen.nl/inschrijven-vvbeesd/

GELDERMALSEN - Voor dinsdag 18 april moeten de handtekeningen onder de aanbesteding voor vier
kunstgrasvelden bij vv Beesd, GVV, MVV’58 en Rhelico zijn gezet. Niet iedereen geeft vol gas
Bij Rhelico willen ze nog een paar weken respijt. Dinsdag 11 april liggen de aanbiedingen voor een
alternatieve ‘infill’ op tafel. Binnen een week moeten beslissen, dat vinden ze in Rumpt te gortig
‘Morgen beslist de ledenvergadering eerst over kunstgras’, zegt Leo van Rijnsbergen.
Oude afspraak
De voorzitter van Rhelico kan de gemeente Geldermalsen moeilijk volgen. ‘Vandaag is het linksom, morgen
rechtsom en overmorgen gaan we weer plankgas achteruit. ’Eerst was er de afspraak dat de clubs 25 procent
van de aanschaf zelf moesten betalen, in november 2016 werd het bedrag uitgesmeerd over een periode van
12 jaar, maar in januari legde wethouder Niko Wiendels de oude afspraak weer op tafel dat de clubs 113.000
euro in één keer moeten betalen.
Rhelico is fel tegenstander van rubbergranulaat, maar is verbolgen over het prijskaartje dat de gemeente
aan alternatieve korrels hangt. Wie een duurdere variant wil, betaalt de volle mep over de meerprijs.
‘We beschikken niet over onze eigen portemonnee. De gemeente heeft de aanbesteding uitgezet.
Dan kom je niet automatisch uit bij de goedkoopste aannemer’’, zegt Van Rijnsbergen.
Garantiestelling
Bij GVV hadden ze gehoopt op een garantiestelling van de gemeente. ’Dat maakt lenen een stuk
goedkoper’’, zegt Willem van Kessel, in het bestuur coördinator van de accommodatie. ‘GVV is een kleine
club met 300 leden. We kunnen ons geen grote financiële risico’s veroorloven. Het is eigenlijk van de zotte,
maar als het niet anders kan gaan we verder met onze natuurgrasvelden.’’
Mandaat
In Beesd stemde 85 procent van de leden voor kunstgras. ‘We hebben
een mandaat gekregen tot een bepaalde financiële hoogte’, zegt
voorzitter Max Kroeze. ‘We gaan voor gecertificeerd rubbergranulaat,
dat voldoet aan strenge normen. Een gedeelte financieren we zelf,
maar er moeten nog wel wat hobbels genomen worden voordat we de
handtekeningen zetten.’
Bij MVV’58 kennen ze geen twijfels. ’De vereniging is financieel
gezond”, zegt voorzitter Ron Wammes. ‘We hebben certificaten
uitgezet. 50.000 euro is al binnen. Op 12 juni start de aanleg van
het kunstgras. Binnen 35 dagen ligt dat veld er.”
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Gezonde voeding – vers fruit

Zaterdag 8 april was het voor de eerste verkrijgbaar in de kantine: En het liep storm. In no time was met door
de voorraad heen.

Nog iets meer dan een maand voordat de netten
op Sportpark Molenzicht weer tevoorschijn worden
gehaald.
Dit betekend ook dat er steeds minder tijd is, om
je in te schrijven voor deze fantastische dag!
Wacht dus niet te lang, en schrijf je snel in op
http://vvbeesd.nl/volleybal!
Op 13 mei 2017 zal een gezamenlijke slotdag voor
de senioren met de SVB worden georganiseerd.
Op deze dag zal een groot volleybaltoernooi
plaatsvinden op Sportpark Molenzicht, zoals
de SVB regelmatig in het Klokhuis organiseert.

Het belooft een hele mooie afsluiting te worden van seizoen 2016/2017 voor zowel V.V. Beesd als de SVB.
De volgende 6 teams verwelkomen we al op het toernooi:
1. Bierkonig 1
2. Bisde on Tour
3. Waar is Van der Plaat nu?
4. Team Antonius
5. Dames 1
6. The girls, en Koen!
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BEESD/TIEL Beesd liet zich in de vierde klasse F Zuid 1 zondag foppen
door de rode lantaarndrager HRC’14: 2-3.
Beesd kwam al snel met 0-1 achter na een uitgespeelde aanval.
‘We waren twee keer dicht bij de 1-1", oordeelde Kees Brouwer, die trainer Gert Heysteeg gistermiddag
verving. ‘Maar de doelman maakte twee vrije trappen van Hans Kroeze onschadelijk. Na rust draaiden we
binnen twintig minuten de achterstand om in een 2-1 voorsprong.”
Doelpunten
Eerst scoorde Arjan van den Bosch met een lob over de uitstekende doelman en schoot Kevin Spronk hard
raak. Toch gaf Beesd de voorsprong weer uit handen. ‘Kevin Kruissen ging in de fout en dat kostte ons de
2-2”, aldus Brouwer. Tien minuten voor tijd deed Van den Bosch het hem na: 2-3.
Beesd pakte sinds de
winterstop pas vier
punten en kreeg tegen
HRC'14 een nieuwe tik
te verwerken.
Beesd bezet met de
elfde plaats een plek
die veroordeeld tot het
spelen van nacompetitie
en dus is de clash met
Rhelico op 23 april van
levensbelang.
Pupil van de week was

Rens Kool

Het verheugt de leiding van de Business Club v.v. Beesd dat de groei van het ledenaantal blijft doorgaan.

101 Brauer Special Food Import (Mark Kroeze),
102 Henk Cunen Vlees,
103 Bas van Zanten Professineel (Gert Jan van Zanten)
Geen onbekenden bij de voetbal en met deze 3 nieuwe leden, staat de teller op 103.
Allen, van harte welkom!
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Op 13 april overleed Cors van der Burg, oud speler van Beesd 1
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Nynke de Vries plaatste onderstaande foto’s op social media.
en inderdaad… de dames waren goed bezig op de donderdag fitavond.
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Maandag 18 april stond te teller op 14…
Op 13 mei zullen de netten op Sportpark Molenzicht weer tevoorschijn worden gehaald.
Dit betekend ook dat er steeds minder tijd is, om je eigen in te schrijven voor deze fantastische dag!
Wacht dus niet te lang, en schrijf je snel in op http://vvbeesd.nl/volleybal!
De volgende 14 teams verwelkomen we al op het toernooi:
1. Bierkonig 1
2. Bisde on Tour
3. Waar is Van der Plaat nu?
4. Team Antonius
5. Dames 1
6. The girls, en Koen!
7. Beesd B1
8. Klas van Toen
9. Waar is Mustafa? !
10. de Dollen
11. Gletsjer Troopers
12. Euh sorry veld 2
13. Bisdelona
14. Jillz&Pils

Kogel is door de kerk
Maandag 17 april heeft het bestuur van v.v. Beesd de overeenkomst gesloten met de gemeente Geldermalsen
voor realisatie van een kunstgrasveld met gecertificeerd rubber Infill. De marktwerking van de aanbesteding
is positief uitgevallen en daarom krijgt de vereniging een kunstgrasveld voor ca. 23 % lager dan in eerste
instantie was begroot en aan de leden voorgelegd in de extra Algemene Leden Vergadering.
Rond 15 mei start de renovatie van veld 2 naar hoofdveld en medio juni start de aanleg van het
kunstgrasveld.
We hebben als vereniging een aantal werkzaamheden naar ons toe gehaald om kosten te besparen en zullen
de komende weken een beroep op jullie doen voor werkzaamheden rondom de velden.
Iedereen bedankt voor de medewerking en positieve inbreng om tot dit resultaat te komen.
Namens het bestuur
Cees Brouwer en Max Kroeze
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Zaterdag 22 april was de 25ste editie van de Rodekruis Bloesemtocht. Vanaf de dijk hadden de deelnemers
een mooi uitzicht over ons sportpark. Deze foto wilden we u niet onthouden omdat bij een volgende editie
van deze wandeltocht hier en prachtig kunstgrasveld ligt….

Met de komst van: van Genderen Tentverhuur, Wakkermans Elektro en Melkveehouderij Gremie stijgt
het aantal leden van de Business Club v.v. Beesd naar 106 leden. Is het door het gezellige samenzijn tijdens
de wedstrijd Beesd 1 – Rhelico 1 of gewoon omdat men v.v. Beesd een warm hart toedraagt.
De 3 nieuwe leden zijn overigens geen onbekende van onze voetbal vereniging.
Allemaal, van Harte Welkom!
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Zondag 23 april staat in Beesd de derby tussen Beesd en Rhelico op het programma. Het zal in competitie
verband de laatste keer zijn dat beide ploegen elkaar ontmoeten.

De manier waarop Sjors Wakkermans en Goof Dokman (oud-voetballers van Beesd) en Jan Kroezen en
Sjoerd Dragstra (beiden van Rhelico) aan een tafel in de kantine van vv Beesd zitten, verraadt al dat er
van echte haat en nijd geen sprake is. Toch leidt de reden voor het verdwijnen van de derby wel tot een
voorzichtige discussie.
Rhelico merkt dat de animo voor het zondagvoetbal afneemt en besloot met het eerste elftal op zaterdag te
gaan voetballen. ‘Het zaterdagvoetbal heeft de toekomst’, is de stellige overtuiging van Jan Kroezen,
voormalig spits en al sinds de jaren ’70 bestuurslid bij Rhelico.
‘Maar waarom willen ze niet op zondag voetballen?’, vraag Sjors Wakkermans zich af. Wakkermans was in de
jaren ’60 en ’70 de veel bewonderde doelman van Beesd. “Ze hebben er niet meer voor over wat wij ervoor
over hadden. Je voetbalt in 26 van de 52 weekenden. Dat moet je toch kunnen opbrengen?”
Ook Rhelico ’s Sjoerd Dragstra, de enige nog actieve voetballer van het gezelschap, geeft de voorkeur aan
zondagvoetbal. “Ik ben een echte ‘zondagman’. Ik moet er niet aan denken om op zaterdag te voetballen.
Ik vond het als 17-jarig jochie al fantastisch om op zondag met het tweede mee te mogen.”
Op het moment dat de heren doorkrijgen dat het verhaal een hoog ‘vroeger was alles beter-gehalte’ krijgt,
relativeren ze de situatie direct. “Tijden veranderen”, zegt Goof Dokman. “De maatschappij verandert ook.
Voetbal was vroeger echt een sociaal gebeuren. Nu is er zoveel meer keuze voor de jeugd.”
Gevoelige overstap
Sjors Wakkermans en Jan Kroezen kennen elkaar al jaren en kwamen beiden ook voor de rivaal uit.
Wakkermans begon bij het toenmalige Lingeboys, voor hij in 1959 naar het nieuw opgerichte Beesd overstapte.
“Voor mij een makkelijke keuze. Ik ging in mijn eigen dorp met mijn vriendjes voetballen”, zegt Wakkermans.
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Jan Kroezen speelde eerst bij Beesd, maar stapte juist over naar Rhelico, dat toen net ontstaan was uit een
fusie tussen Rhenoy en Lingeboys. “Ik had onenigheid met het bestuur gehad en toen was het snel klaar”,
vertelt Kroezen. “Het was al wel een gevoelige overstap, zeker ook omdat ik gemakkelijk doelpunten
maakte.”
Omdat beide ploegen destijds op een ander niveau actief waren, speelden ze amper tegen elkaar. Die tijd
kwam pas halverwege de jaren ’70, toen Dokman tijdens de laatste jaren van Wakkermans zijn entree in de
hoofdmacht maakte. “Rhelico was toen een stuk beter dan wij, dus we verloren bijna altijd”, herinnert
Dokman zich. “Maar het was wel altijd een echte derby met veel volk langs de lijn. Het leefde ontzettend.”
Wedstrijd van het jaar
De laatste jaren is het juist Beesd dat het meest aan het langste eind trekt. Hoewel ook in de periode dat
Dragstra actief is beide ploegen niet altijd op hetzelfde niveau speelden, stond de derby nog vaak genoeg op
het programma.
“Het is altijd de wedstrijd van het jaar. Zeker toen er nog zo’n duizend man langs de lijn stond. Prachtig”,
vindt Dragstra. “Maar ik heb volgens mij maar twee keer gewonnen. Wel heb ik vijf keer tegen Beesd
gescoord. Dat heb ik wel even moeten opzoeken, want eigenlijk herinner ik me helemaal niet dat het er
zoveel waren. Ik weet eigenlijk vooral dat het altijd heel slecht was.”
Voorspelling
Naast de eer staan er voor Beesd ook ‘gewoon’ drie belangrijke punten op het spel. Ook Rhelico is zeker nog
niet veilig, maar door de overstap naar het zaterdagvoetbal zal degradatie geen verschil maken. De vier
mannen kijken voorzichtig vooruit en blijken in hun voorspelling toch vooral het clubgevoel mee te laten
wegen.
“Voor de kantine-omzet zou een gelijkspel het beste zijn, maar ik hoop toch op een kleine overwinning voor
Beesd”, zegt Goof Dokman. Wakkermans sluit zich daarbij aan. “Van een derby is weinig te zeggen en hoewel
ik vrees dat het een gelijkspel gaat worden, hoop ik uiteraard op een kleine zege”, zegt De Panter van Beesd,
die met speciale aandacht voor zijn kleinzoon Kevin Spronk naar de derby gaat kijken.
Jan Kroezen denkt dat de druk Beesd de das om zal doen: “Voor hen staat er echt wat op het spel. Ze zullen
zenuwachtiger zijn dan wij en dus denk ik dat Rhelico gaat winnen.” Dragstra, de enige van de vier die zelf
invloed zal hebben op het resultaat, is positief: “Het niveau zal niet denderend zijn en we krijgen altijd wel
een doelpunt tegen, maar we gaan met 1-2 winnen.”.

BEESD De allerlaatste derby in competitieverband wordt op 23 april gespeeld bij Beesd. Dit, nadat eerder al
bekend werd dat v.v. Rhelico met prestatievoetbal vanaf seizoen 2017-2018 definitief overstapt naar zaterdag.
Dit zorgt er helaas voor dat de laatste derby een feit is geworden. De afgelopen derby zit nog fris in het
geheugen van de Roodzwarten. Het bleef toen lang spannend, maar op de uitslag van 1-3 in het voordeel van
Beesd, viel niks af te dingen
De 2 clubs hebben een zéér lange geschiedenis, die teruggaat tot in de vorige eeuw. Voor beide clubs was een
derby iedere keer weer speciaal. Het was de strijd om even te laten zien wie er de beste was. Vanaf het jaar
2001 hebben de clubs elkaar maar liefst 10 seizoenen getroffen.
Dit heeft geleid tot 9 zeges voor Beesd en 3 zeges voor Rhelico.
De wedstrijd begint 23 april om 14:00 uur op Sportpark Molenzicht.
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En v.v. Beesd ging ook actief op Snapchat, een leuke manier om op de hoogte te blijven van onze vereniging!
o.a. livescores en updates!
Voeg ons toe: vvbeesd
Tot op Snapchat!

Opmerkelijk bericht:
Bitterballen Actie!
Bij elk doelpunt van Ajax tegen Schalke 04 vanavond wordt er een rondje bitterballen geserveerd. Wij hopen
door deze stimulans dat Traoré nu wel het net weet te vinden!
Tag je bitterbal-maatje!
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Eindelijk was het dan zover: zondag 23 april:

Dé derby der derby's…
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BEESD – Beesd en Rhelico hebben elkaar in hun laatste onderlinge derby
geen duimbreed toegegeven. Mede door een laat doelpunt van Beesd
eindigde de wedstrijd tussen de dolende vierdeklassers zondag in 1-1.
Bescheiden rookbommetjes, fakkels, veel mensen langs de lijn. Afgaand op
de ambiance valt het te betreuren dat de regio na zondag een echte derby
armer is. Op basis van het voetbal minder. Beesd en Rhelico legden een
gezapige pot op de mat. “Strijd was er wel, maar beide ploegen konden niet beter”, analyseerde Beesdtrainer Gert Heysteeg. Zijn ploeg had de intentie om Rhelico vanaf het begin te overrompelen, maar de
tactiek faalde. Rhelico ging beter met de zenuwen om, zonder in de eerste helft echt kansen te creëren. Die
kreeg de thuisploeg wel, maar Kevin Spronk verzuimde oog in oog met de keeper de trekker over te halen en
Jarno van de Water stuitte vijf meter van de doellijn op de Rumptse keeper Michel Kuipers die met een
fabelachtige redding een achterstand voorkwam. Afstandsschoten van Hans Kroezen (over) en Dion van Bremen
(op de lat) brachten ook al geen wijziging op het scorebord teweeg.
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In de tweede helft had Beesd een licht overwicht, maar kwam Rhelico op voorsprong. De Beesdse uitblinker
Kevin Kruissen liet zich de kaas van het brood eten door een Rumptse speler, Rhelico kreeg een corner.
Keeper Wesley van de Werken stompte de bal weg en voordat deze de grond raakte volleerde Sjoerd Dragstra
de 0-1 in de kruising. Heysteeg had zijn tegen degradatie strijdende ploeg nog zo gewaarschuwd om zuinig te
spelen. “Kevin, de beste van het veld overigens, wilde dit voetballend oplossen, maar soms moet je gewoon
als een vijfdeklasser spelen en de bal wegperen.” Heysteegs aanvallende wissels sorteerden in de 82ste minuut
effect, al was er weinig sprake van een vooropgezet plan. Een Rhelico-speler schoot de bal tegen het
achterhoofd van Arjan van den Bosch: 1-1. In de laatste seconden had Spronk de 2-1 op zijn slof, maar met
zijn rechterchocoladebeen produceerde hij niet meer dan een rollertje dat naast hobbelde.

Acute degradatienood
Beesd blijft na de 1-1 in acute degradatienood. Ook Heysteeg had liever gezien dat zijn manschappen hadden
gewonnen. “Lichtpuntje is dat we na drie verloren wedstrijden eindelijk weer een punt hebben gepakt, maar
hier schieten wij niks mee op”, gaf hij ruiterlijk toe. Om te ontsnappen tegen degradatie naar de vijfde klasse
speelt Beesd tegen drie tegenstanders van hogere allure. “Alem, FC Schadewijk en Teisterbanders zijn
niet de minste ploegen.
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Veel vuurwerk en honderden fans:
allerlaatste derby Beesd-Rhelico krijgt geen winnaar

De allerlaatste derby in de vierde klasse F tussen Beesd en Rhelico kreeg zondag geen winnaar: 1-1.
Dat was ook wel een juiste afspiegeling van de verhoudingen binnen de lijnen.
Vuurwerk en zevenhonderd man publiek
Zoals altijd was er weer het nodige vuurwerk vooraf, stond er meer dan zevenhonderd man publiek langs het
veld, maar was het voetbal van matig niveau.
De spanning vergoedde veel, vooral nadat Rhelico na een goed uur spelen door Sjoerd Dragstra op 0-1 kwam.
Beesd perste er nog een vertwijfeld offensief uit, maar kreeg nauwelijks kansen.
Foto onder: Duel tussen Bas van Rijnsbergen (links) van Rhelico met aanvoerder Jasper Gremie van Beesd
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Foto boven: Het einde van de allerlaatste derby. In het midden de toch wel teleurgestelde trainer Gert Heysteeg
van Beesd

Van Rijnsbergen, de schlemiel
Het was eigenlijk een wonder dat het zes minuten voor tijd nog gelijk werd. Een vrije trap vanaf de
rechterkant draaide het keepersgebied in en de bal werd door verdediger Bas van Rijnsbergen ongelukkig
achter zijn doelman Michel Kuijpers geschoten. In de slotminuut miste spits Kevin Spronk van Beesd van tien
meter afstand het lege doel op vijf centimeter. De bal ging voorlangs. En zo eindigden beiden de allerlaatste
derby met een punt, waar Beesd niet zoveel aan heeft.
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Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 april waren de Jeugdvoetbaldagen bij v.v. Beesd
Medeorganisator Coos van Lith sprak van een zeer geslaagd evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is
Enthousiaste deelnemers, gezonde voeding (volkorenbrood, fruitspies, tomaatjes, melk enz.) en heel veel
voetbalplezier.

De jeugd - evenementencommissie - in samenwerking
Met Clubvoetbaldagen. V.V. Beesd is de enige club in de regio die deze vakantie zo'n evenement heeft.
Daarnaast organiseren Tiel en Asperen zo'n evenement, maar in andere vakantieperiodes.
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Want wat krijg je allemaal?
3 dagen 2 x 2 uur afwisselende training door speciaal opgeleide trainers * gezonde lunch * gave
animatie met quiz, penaltybokaal * vaantje, certificaat en kans op leuke prijzen * Sportieve opvang
van 9.00-17.00 * En... het officiële tenue mag je houden!
Je gaat naar huis met een grote lach en veel mooie herinneringen
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Dinsdag 25 april bereikte ons het trieste nieuws
dat Ruud Waasdorp plotseling was overleden.
De familie Waasdorp stelt het op prijs als u uw
reactie wilt plaatsen op zijn gedenkplaats:
www.memori.nl/ruud-waasdorp
Ruud werd 50 jaar
Wij wensen Anita, Michael en Amber sterkte
toe met dit verlies

Het bestuur
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Businessclub V.V. Beesd ontvangt leden bij de allerlaatste derby
Beesd- Rhelico
Op 23 april werd de allerlaatste derby Beesd- Rhelico gespeeld. De uitslag was 1-1 en de ambiance was goed.
Zowel langs de lijn in de speciaal geplaatste tent naast de kantine waar de Businessclub van VVBeesd in
samenwerking met sponsor van de dag; de Liefhebber Groep een gezellige brunch voor haar leden
organiseerde.
De Liefhebber groep bestaat dit jaar het 20 jaar. Dat wordt groots gevierd.
Arie Liefhebber, verraste de leden van de BusinessClub met een enerverende presentatie waarin duidelijk
werd dat hij al lang niet meer dat standaard schildersbedrijf is, dat misschien nog werd gedacht.
De Liefhebber groep is een dynamisch bedrijf met een indrukwekkende portfolio aan klanten zowel in binnen
als buitenland.
Het bedrijf bestaat uit verschillende takken; Schildersbedrijf Liefhebber is het bedrijf waar het 20 jaar
geleden allemaal mee begon. Met Dak Liefhebber verzorgt de groep reiniging en coating van gevels en daken.
Met grote opdrachtgevers als bijvoorbeeld FC Utrecht.
Tot slot werd de groep onlangs uitgebreid door de overname van collega schildersbedrijf Otto Verkerk.
Zij visten in de zelfde vijver. Door de overname wist Liefhebber zijn klantenkring mooi uit te breiden.
Bovendien kon het team vak mensen op deze manier verder worden uitgebreid. Waardoor de kwaliteit hoog
kan worden gehouden. Want de kwaliteit staat altijd voorop bij de Liefhebber Groep.
De BusinessClub V.V. Beesd is medio 2015 opgericht. Met de bijdrage van de “Businessclub V.V. Beesd” wil zij
voor de korte termijn een injectie geven aan de huidige onderhoudskosten en voor de lange termijn aan de
beoogde nieuwbouw. Het streven is om een aantal keren per jaar, met alle leden van de “Businessclub V.V.
Beesd”, bij elkaar te komen onder het genot van een drankje en een hapje, om elkaar beter te leren kennen
en te netwerken.
Na het gezellig samenzijn voorafgaand aan de wedstrijd Beesd 1 – Rhelico 1, heeft de club van Genderen
Tentverhuur, Wakkermans Elektro en Melkveehouderij Maatschap Gremie als nieuwe leden mogen
verwelkomen waardoor het aantal leden van de Business Club v.v. Beesd stijgt naar 106 leden.

Al met al was het een zeer geslaagde dag!
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De leden werden via onderstaande email (nieuwsbrief) opgeroepen om mee te doen aan:

’Klankborden visie jeugdvoetbal’

De inschrijving voor het volleybaltoernooi werd verlengd tot en met zondag 30 april!
De volgende 16 teams mogen we al verwelkomen:
1. Bierkonig 1
2. Bisde on Tour
3. Waar is Van der Plaat nu
4. Team Antonius
5. Dames 1
6. The girls, en Koen!
7. Beesd B1
8. Klas van Toen
9. Waar is Mustafa? 10. de Dollen
11. Gletsjer Troopers
12. Euh sorry veld 2
13. Bisdelona
14. Jillz&Pils
15. Beesd MC1
16. Theetuin de Wensput
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Donderdag 4 mei waren er i.v.m. Dodenherdenking geen trainingen

Op de site stond de oproep om op zaterdag 6 mei de MO15-1 van VV Beesd aan te komen moedigen. De
meiden moesten de belangrijke wedstrijd in de race om het kampioenschap spelen thuis tegen v.v. Terheijden
om 13.00 uur. De meiden kunnen de steun in de rug van de twaalfde man/vrouw goed gebruiken dus kom ze
met z’n allen aanmoedigen!
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Voetbal Vereniging Beesd en IrisZorg organiseren op vrijdagavond
12 mei vanaf 18.00 uur een voorlichtingsavond bij v.v. Beesd voor
de jeugdspelers over alcohol/roken/drugs en weerbaarheid.
In kleine groepen ga je verschillende activiteiten doen die te
maken hebben met alcohol, roken en drugs. Je wordt daarbij
begeleid door de Irisz-peers: jongeren die met andere jongeren in gesprek gaan over deze onderwerpen.
Zij doen dit... zonder een oordeel en zullen jullie vooral zelf laten nadenken over hoe je omgaat met en
denkt over alcohol en drugs. Meningen mogen verschillen in een groep!
Het is juist interessant om het daarover te hebben.
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Met ingang van heden heeft V.V. Beesd een vertrouwenspersoon. Mevrouw Rieneke
Boerma neemt deze rol op zich, waarmee V.V. Beesd een volgende stap zet in haar
beleid om te komen tot een stimulerende, sociale en veilige omgeving voor haar
jeugd, leden en vrijwilligers. Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen onze
vereniging aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Dit kan betrekking hebben
op bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesterijen, discriminatie of persoonlijke
problemen. Indien onze leden, vrijwilligers of aanverwanten - bijvoorbeeld de
ouders van onze jeugdleden - hun verhaal kwijt willen, kunnen zij zich wenden tot
onze vertrouwenspersoon. In het contract van de vertrouwenspersoon is vastgelegd
dat deze geheimhoudingsplicht heeft. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die
met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen op een
correcte behandeling van hun melding. Samenwerking scholen en maatschappelijke organisaties: Onze
contactpersoon werkt nauw samen met de basisscholen en kinderopvang in onze regio. Op deze wijze
proberen wij te voorkomen dat problemen - die zich bijvoorbeeld voordoen op scholen - zich gaan
verplaatsen naar onze sportvereniging. Indien problemen zich mede elders voordoen, zal in samenspraak met
de betreffende persoon die de melding doet, overlegd worden om het probleem bespreekbaar te maken met
de vertrouwensperso(o)n(en) van de scholen of maatschappelijke organisaties. Contactgegevens:
Onze vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@vvbeesd.nl. Meldingen worden strikt
vertrouwelijk behandeld door onze vertrouwenspersoon en zijn voor anderen binnen onze vereniging niet
toegankelijk. Uw privacy heeft de hoogste prioriteit.
Belangrijke volgende stappen
In haar beleid om tot een veilige, sociale en stimulerende omgeving voor onze jeugd te komen, worden op
het ogenblik meerdere belangrijke stappen gezet. Eén daarvan is de aanvraag van een collectieve VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle bestuursleden, trainers / begeleiders en vrijwilligers die nauw
betrokken zijn bij onze jeugdactiviteiten. Naast deze ontwikkeling wordt er veel aandacht besteedt aan de
gezondheid van onze jeugd, wat zich vertaald in de opzet van een ‘gezonde kantine’ en aandacht voor de
gevaren van genotsmiddelen.

20 mei: 6e Robert Mars Toernooi
Nog maar 2 weken en dan is het al weer zo ver! Het 6e Robert Mars Toernooi op Sportpark Molenzicht
(Beesd) bij Voetbal Vereniging Beesd! In aanloop naar het Toernooi heeft de Voetbalvereniging Beesd een
reclamebord, op een mooie plaats langs het hoofdveld, beschikbaar gesteld. Drukkerij Kemker heeft zorg
gedragen voor het ontwerp en de beplakking. De Vrienden van Robert Mars hebben hier hun grote dank voor
uitgesproken. Aan de voorzitter van de voetbalvereniging, Max Kroeze en Patrick Kemker van Drukkerij
Kemker hebben zij bij het bewuste bord een bloemetje overhandigd.
Namens De Vrienden van Robert Mars hartelijk dank!
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Zaterdag 6 mei was het feest in o.a. Huize van Breemen! 🎉Trots op onze boys.
Zowel O11-3 als O9-2 werden kampioen geworden. Gefeliciteerd!
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Geloof in goede afloop lijkt ver weg bij Beesd
Zondag 7 mei speelde Beesd de voorlaatste wedstrijd in de competitie. Degradatie was alleen nog op
papier te ontlopen. De ploeg leverde tegen FC Schadewijk met een 1-4 nederlaag een belabberde
prestatie. Alleen als BZS komende donderdag in het restant tegen Theole zijn 3-2 voorsprong (tegen
negen man) nog weg geeft, houdt Beesd in de laatste speelronde nog kans.
Beesd leek tegen Schadewijk geen moment in een goede afloop te geloven. In de eerste twintig minuten
hield Beesd met kunst- en vliegwerk zijn doel schoon, waarna de wedstrijd wat meer in balans kwam.
Aanvallend kwam de thuisploeg echter niet verder dan een afstandsschot van Jasper Gremie dat door de
keeper mooi uit de bovenhoek geplukt werd. Tien minuten voor rust kwamen de gasten op voorsprong.
Kort na de thee had de wedstrijd een andere wending kunnen krijgen. Kevin Spronk schoot op de paal.
Niet veel later vielen echter binnen vijf minuten de 0-2 en de 0-3 en was de wedstrijd gespeeld. Ook na
de 1-3 van Dion Hol kon Beesd weinig potten meer breken. In blessuretijd maakte Schadewijk de 1-4.
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Opmerkelijke berichten…

Robert Mars Toernooi
Zegt het voort!

UNIEK EXEMPLAAR GEVEILD
VOOR KIKA!
Wat we nu toch hebben zeg?
Het is echt ongelooflijk!
De wedstrijdbal van de allerlaatste
Beesd-Rhelico!
En dit exemplaar is niet zomaar een
wedstrijdbal!
Deze bal is gesigneerd door de beide
selecties en gaat in de toekomst vast
en zeker goud waard worden!
Deze unieke leren knikker gaan we
veilen voor KiKa!
Het bieden kan beginnen vanaf €10,00
(eerste bod)
En door te liken en delen gaat de prijs en
daarmee de opbrengst voor KiKa hopelijk
enorm omhoog!
Bieden kan via een reactie op dit bericht
of via robertvoorkika@gmail.com
We zullen het hoogste bod steeds in dit
bericht verwerken!

Het hoogste bod staat reeds op € 10,00
(10 mei 2017 22:40 uur)

82

Nog meer opmerkelijke berichten…
Actie! Vanavond Olympique Lyon - Ajax
Vanavond wordt natuurlijk Olympique Lyon - Ajax uitgezonden
in de kantine! Bij ieder doelpunt van de Amsterdammers wordt
er een lekkere worst geserveerd!
Wij zijn natuurlijk ook fervent songfestivalliefhebber, en daarom
wordt er ook een gratis rondje worst geserveerd als O'G3NE de
finale haalt! Tot vanavond!

Uit den ouden doosch…
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Zelfwerkzaamheid…

Vrijdag 11 mei begonnen de eerste werkzaamheden voor het omvormen van veld 2 naar Hoofdveld.
En natuurlijk was hij erbij. Rinus Zuurmond. En…. hij zag dat het goed was….

Zaterdag 12 mei werd er door
18 vrijwilligers veel werk verzet
voor de aanleg van het nieuwe
hoofdveld.
De aannemer kon dan ook maandag
15 mei direct starten met zijn
werkzaamheden. De eerstvolgende
klus-avond is nu op woensdagavond
31 mei as om 18.30 uur. Wij rekenen
op veel hulp, we gaan op deze avond
alles op en rondom het bestaande
hoofdveld verwijderen. Dit moet voor
7 juni klaar zijn, dan start men met
de aanleg van het kunstgrasveld.
Bedankt voor jullie hulp.
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Op Facebook werd een Album aangemaakt voor ‘Aanleg Kunstgrasveld / Renovatie velden v.v. Beesd 2017
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MO15-1 kampioen
Na de spannende wedstrijd de zaterdag ervoor speelden de meiden MO15-1 zaterdag 13 mei om 11.30 uur
de kampioenswedstrijd tegen Unitas ’30. Alleen winst was voldoende om het kampioenschap in de
hoofdklasse te behalen dus de steun van de supporters was meer dan nodig!
Dus de meiden zien u graag, in net zo grote getale (liever groter uiteraard 😊) als afgelopen zaterdag, om
hun aan te moedigen. En hopen dat ze met een mooie wedstrijd en goed voetbal, het kampioenschap
binnen kunnen halen. Graag tot ziens op zaterdag a.s. om 11.30 uur op Sportpark Molenzicht.

De wedstrijd werd met 4-0 gewonnen en daarmee werden de meiden van VVBeesd
MO15-1 kampioen. Van harte gefeliciteerd!

Op de slotdag van de competitie, de graafmachines waren op veld 2 al bezig om de voorzieningen te treffen
voor renovatie en op het hoofdveld werden de volleybalnetten opgetuigd voor het afsluitende
volleybaltoernooi bij VV Beesd, moesten de meiden van MO15-1 de laatste beslissende wedstrijd spelen
tegen Unitas’30. Ze stonden voor de aftrap op de derde plek van de ranglijst en bij winst zou na meerdere
tweede en derde plaatsen, het kampioenschap in de Hoofdklasse behaald kunnen worden.
Twaalf meiden (Lotte en Fleur Bolenius zijn helaas nog steeds geblesseerd) dus Noa van JO15-2 als
aanvulling. Na de warming-up de meiden meegegeven dat ze lekker moesten gaan voetballen en genieten
van dit soort wedstrijden. Startopstelling met Lynn in de goal, achterin Tessie, Merith, Nancy en Maudje,
middenveld met Fleur van Kilsdonk, Maud en Anne en voorin Denise, Loes en Anouk. Bonna en Noa als wissel
op de bank. Wederom veel publiek langs de zijlijn (top!). Het begin was een beetje rommelig, het
voetballend vermogen van de meiden kwam niet echt aan de oppervlakte maar ook Unitas bleef
ongevaarlijk. De verdediging stond als een huis en een individuele actie van Denise gevolgd door een
hobbelig schot brak de score na 13 minuten open. (1-0) Één minuutje later was de 2-0 bereikt, wederom
Denise vond en zocht (net zoals vorige week) de verre hoek, na goed voorbereidend werk van Fleur van
Kilsdonk (2-0). Het voetbalspel werd een beetje beter en de kansen bleven voor Beesd.
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Achterin gaven Tessie en Maudje niets weg op de zijkanten, Nancy had de spits in de achterzak (en
stoomde vaak goed op) en Merith greep meerdere keren uitstekend in als het gevaarlijk dreigde te
worden. Zo kroop de tijd richting rustsignaal maar Noa dacht in combinatie met Denise daar anders over.
Een prachtig balletje tussendoor van Noa en een goed schot van Denise met links, completeerde de
hattrick (3-0).
Tweede helft was er de mogelijkheid om echt te gaan genieten voor de meiden, het kon bijna niet meer
mis gaan. In de rust dus een paar kleine aanwijzingen, even de balans opgemaakt qua fysiek (Anne had
steken in de zij en Anouk last van de warmte). Maar beiden beten op de tanden en gingen de wei weer
in. Het spel kabbelde voort en er gebeurde niet echt veel meer. Anouk had nog een dot van een kans,
de poeier was ook goed maar een goede reflex van de keepster van Unitas voorkwam (nog) de 4-0. Maud
vocht op het middenveld veel duels uit met haar tegenstandster en verstuurde meerdere goede passes
naar de zijkanten. Noa en Fleur heersten op de linkerflank samen met Bonna en Tessie, Anne en Anouk
wonnen de duels op de rechterflank. Loes vocht als een leeuw voorin (vanaf de zijlijn werd er
regelmatig geroepen “lekker GeLoest”- een nieuw werkwoord in de Dikke van Dale 😊) en ze bleef de
opbouw van Unitas keer op keer verstoren. Het slotakkoord was voor Denise die na goed doordekken
van Tessie en een mooie pass van Anne, verwoestend uithaalde met rechts en de eindstand op 4-0
bepaalde. De laatste tien minuten voetbalden de meiden de wedstrijd uit, Lynn heeft de gehele
wedstrijd niet veel te doen gehad maar als het nodig was stond ze haar mannetje, en na het laatste
fluitsignaal een enorm gejuich en gehos op en buiten het veld! De kampioensshirts waren werkelijk net
op tijd geleverd en nog snel opgehaald door enkele moeders. Dus volledig in roze begaven de meiden
zich naar de middenstip waar onder luid gejuich van de ouders, de speciaal ingegraveerde
kampioenschaal uit handen van jeugdvoorzitter Gerard van Kilsdonk in ontvangst kon worden genomen.
De confetti-blasters (8 stuks) werden door de meiden van MO15-2 afgeschoten en zij en Noa ontvingen
van de speelsters van MO15-1 allemaal persoonlijk een cadeautje voor de invalbeurten. Een mooie
teamprestatie van de twee MO15 teams van VV Beesd (en Noa), die dit met z’n allen, onder het genot
van Jillz 0.0, uitbundig vierden!
En zo sluiten we de competitie trots af. We hebben hele mooie en ook echt mindere wedstrijden
gezien, het was vaak spannend (gezien de 3-2 uitslagen), maar wat een mooi stel meiden bij elkaar. Ze
gaan tussen de witte krijtlijnen voor elkaar door het vuur en zetten ieder jaar weer een paar stappen
vooruit. Echt genieten! Zoals gerefereerd is er veel dank verschuldigd aan de meiden & begeleiding van
MO15-2 en Noa. De wekelijkse aanvulling was onmisbaar. Maar de meiden zijn nog niet uit gevoetbald,
de halve finale in de bekercompetitie staat nog op het programma. Exacte datum en speeltijd is het
wedstrijdsecretariaat nog mee bezig dus we houden u allen op de hoogte.
Tot zover voor vandaag, namens de meiden willen wij (Carlo, Roel, Martijn en Rien) u allemaal een
grote pluim geven. Voor de support langs het veld, de opbeurende opmerkingen als het even tegenzat,
de wave langs de lijn en het klaterende applaus na een goede actie/doelpunt/redding! Sjappoo.
Hasta pronto!
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Zaterdag 13 mei was de 2de editie van het gezamenlijke
VVB / SVB volleybaltoernooi als afsluiting van het seizoen
voor v.v. Beesd.
Dit jaar deden er 20 teams mee.
Slecht een enkel buitje viel er die dag en mede
daardoor werd het een gezellig en bijzonder
geslaagd toernooi.

Dit jaar kreeg de Activiteiten Commissie hulp
van Dion Hol en Nick van Gameren.
Vanuit hun opleiding kregen zij de opdracht om
een evenement volledig te organiseren.
Hun keuze viel op het gezamenlijke SVB/VVB
toernooi. En met volledig werd bedoeld de
voorbereiding, taakverdeling, bemensing,
bewaken uitgaven en inkomsten, evaluatie
enz. En dat deden ze uitstekend, alles was
prima geregeld.
Als onderdeel van de opdracht was ook
verslag te doen van het evenement op een
door hen zelf ontworpen site. Een deel van
de foto’s vind u terug in dit jaarverslag.
De site kunt u vinden op
https://volleybaltoernooibeesd.wordpress.com

Jordy de Keijzer maakte schitterende beelden
met een drone zoals te zien op de volgende
pagina.
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Winnaar van het toernooi werd: De Klas van Toen

Winnaars van het volleybaltoernooi 2017 is De klas van toen. Dit team wist de poule
des doods te overleven met daarin de gedoodverfde favoriet het eigen volleybal
team van de SVB. Uiteindelijk wist het zelfs de finale te winnen van Bisde on tour.
Namens de organisatie: Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
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Ook stonden er foto’s van de deelnemende teams op de site van Dion en Nick:
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Ook deed aan het SVB/VVB toernooi een hardloopgroep uit Beesd mee. Zij gaan op 3 juni deelnemen aan
de Roparun (560 kilometer hardlopend in teamverband van Hamburg naar Rotterdam) met als doel om
geld in te zamelen voor het KWF.
Om zoveel mogelijk geld te kunnen bijdragen aan dit goede doel organiseren zij een hardloop- /
wandeltocht. Afstand 3,5 km per rondje, aantal ronden maximaal 6. Inschrijfgeld € 12, inschrijfbureau
open vanaf 14.00 uur. Inschrijven mogelijk via www.inschrijven.nl DOEN!
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Vrijdag 12 mei was er een informatieavond voor de jeugd over het gebruik en de effecten van
genotmiddelen (drank en drugs). Deze - verplichte - informatieavond bestond uit drie delen, omdat de
groepen anders te groot werden. De avond was verplicht voor alle jeugdleden die naar het voortgezet
onderwijs gaan (vanaf 12 jaar gemiddeld). De avond stond onder begeleiding van Iriszorg.
De indeling was als volgt:
18:00 - 19:00 uur Groep 1
19:30 - 20:30 uur Groep 2
21:00 - 22:00 uur Groep 3

GROEP 1
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GROEP 2
En de tweede groep, de meiden op deze informatieavond over drank en drugs gebruik.
Een aantal leden van de TaskForce Gezond Beleid en onze vertrouwenspersoon Rieneke Boersma hadden
te kennen gegeven dat zij graag één of meerdere groepssessies wilden bijwonen om betrokken te zijn /
blijven bij dit onderwerp. Zij waren van harte welkom maar bleven op de achtergrond zodat de kinderen
zich veilig en vertrouwd voelden om aan de groepsthema’s mee te doen. Deze avond draaide per slot van
rekening om de kinderen. Daarom waren er expliciet geen trainers/coaches/(bege)leiders uitgenodigd. Zij
werden in een aparte bijeenkomst geïnformeerd, die breder qua opzet was (ook vanuit
vertrouwenspersoon en het Kernteam Geldermalsen).
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GROEP 3
En de derde groep, de jongens onder 17#drugs#drank#info#vvbeesd#iriszorg
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BEESD - Beesd zal onder leiding van Ben Frehe proberen zich te handhaven in de vierde
klasse. Daarmee heeft de club een interne oplossing gekozen om het voortijdige vertrek
van trainer Gert Heijsteeg op te vangen.
Frehe speelde zelf twintig jaar in het eerste elftal van Beesd en is momenteel coördinator technische
zaken jeugd bij de club. Hij zal nu samen met de bestaande staf de laatste competitiewedstrijd en twee
nacompetitiewedstrijden het eerste elftal onder zijn hoede nemen.
"We zijn content met deze oplossing.
Ben weet heel goed wat er
gevraagd wordt in de situatie
waarin we zitten", zegt
Cees Brouwer, bestuurslid
technische zaken.
"We focussen ons nu eerst op
handhaven en daarna zullen op
zoek gaan naar een trainer
voor volgend seizoen."

Beesd verliest maar heeft vertrouwen op positief
resultaat in de nacompetitie
BEESD - Ondanks een 2-1 nederlaag bij Teisterbanders in de laatste competitiewedstrijd houdt Beesd hoop
op handhaving. Na het voortijdige vertrek van trainer Gert Heijsteeg zag interim-trainer Ben Frehe
voldoende perspectief voor de nacompetitie.
Beesd zal daarin uitkomen tegen 5e klasser Wadenoijen.
Frehe was vooral tevreden over de eerste helft. "Er werd hard gewerkt en met durf gevoetbald.
Een compliment voor wat de jongens hebben laten zien." In die eerste helft miste Tim Warrens na
voorbereidend werk van Dion Hol nog een kans. Kevin Kruissen scoorde even later wel de 0-1, waarna een
kans op de 0-2 gemist werd. Na rust kreeg Beesd het lastiger.
"We waren conditioneel niet sterk genoeg om het spel uit de eerste helft door te trekken." Teisterbanders
kwam al snel op gelijke hoogte en vijf minuten voor tijd pakte de thuisploeg uit een corner de winst.

De eindstand in de 4de klasse Zuid 1 was als volgt:

98

Zaterdag 20 mei was het
Robert Mars Toernooi
Vooraf werd gevraagd het bericht
te delen van de cabrio zodat deze
een mooi bedrag in het laatje zou
brengen voor Kika.
Want ook dit jaar doet het Robert
Mars Toernooi aan "autohandel"
in samenwerking met Van den
Udenhout! De eerder aangeboden
auto bleek helaas niet meer
beschikbaar maar 'ieder nadeel
heeft zijn voordeel!'
Nu had men een prachtige cabrio
uit 2001 met 'maar' 115.000 kilometer
op de teller! Hij heeft een 116 PK benzine motor en APK tot 18 mei 2018! De handelswaarde van deze
auto is € 2.750,00. Bieden kan vanaf € 1.750,00 en tot zaterdag 20 mei 15:30 uur.

Deelnemende teams 2017
Jongenspoule:
JO 10, JO 11 – 1, 2, 3 V.V. Beesd
JO 11 – 1 de Zwerver
JO 11 – 1 V.V. Lekvogels
JO-11 – 1, 2 G.V.V
JO-11 – 1, 2, 3 SteDoCo
JO-10 – 1, 4 SV Meerkerk
JO-11 – 4 DSS14
JO-11 – 2 JSV
JO-11 – 3 PVCV
JO-11 – 1, 2, 3 S.V. Buren

JO 11 – 1, 2, 3 V.V. Haaften
JO 11 – 3 U.S.V. Elinkwijk
JO 11 – 1 Dovo
JO-11 – 1, 2 Rhelico
JO-11 – 3 Asperen
JO-11 – 1 FC Lienden
JO-11 – 1 DVOL
JO-11 – 2, 3, 4 Vriendenschaar
JO-11 – 4 V.V. Asperen
JO-11 – 1 Roda Boys

Meisjespoule:
MO 11 – 1 V.V. Lekvogels

MO 11 – 1 V.V. Beesd

Robert Mars bandjes 2017 weer te verkrijgen!
Koop een Robert Mars bandje om ons niet alleen te steunen
maar jezelf ook te verbinden met ons. Wij zijn erg trots dat
deze bandjes veel gedragen worden door zowel toeschouwers
als deelnemers
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Het grootste jeugdtoernooi in de Betuwe

WAT WAS HET EEN GE-WEL-DI-GE DAG!
Het Robert Mars Toernooi is in volle gang!
Om 12:00 zal er een BN'er langs komen.
Ben je benieuwd wie het is?
Kom dan naar v.v. Beesd!

En de BN’er was niemand minder dan:

Hans Kraaij
Vandaag Robert Mars toernooi gehad in Beesd en
samen met m'n topkeeper Janco Klein een foto met
‘jasjegooier’ Hansie Hansie
👍

En er werd flink geboden op de auto:
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En speciale gast op het Robert Mars Toernooi
is Hans Kraay Jr. Alle kinderen mogen met hem
op de foto😊

Wat een topdag weer vandaag, € 28.000,= en een geweldige sfeer!!!!

Moe en tevreden….
en als je dan zo je profielfoto
aanpast op Facebook met het
‘duimpje omhoog’ dan ben
je echt een topper.
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Op de volgende pagina’s een aantal reacties….
Beste Ben, Gerard, Max en alle vrijwilligers en de betrokken
commissies, namens FC-Utrecht en mijzelf de complimenten
voor een uitstekend georganiseerd toernooi en voor de prima
ontvangst die ik heb mogen ervaren.
Grandioos wat alle leden, vrienden, sponsoren en vrijwilligers
en deelnemende verenigingen en vv Beesd, ervoor gezorgd
hebben dat dit toernooi voor een ieder een groot succes is geweest.
Nogmaals grootte KLASSE.
Met vriendelijke sportgroeten voor iedereen,
Piet Claessens
Regio-Coördinator Jeugdscouting FC-Utrecht
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Peter Versteegh; Vandaag was het 6e Robert Mars toernooi bij vv Beesd. Pepijn speelde samen met zijn
team JO11-3 op dit mooie toernooi. De opbrengst bestemd voor KIKA kwam uit op het fantastische bedrag
van €28000 Euro. Wat een fantastische opbrengst!
Diep respect voor alle vrijwilligers die dit toernooi hebben mogelijk gemaakt.
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En de eerste beroemde Robert Mars appelbeignets zijn weer klaar.
Wel eerst even voorproeven😄😄

Robert Mars toernooi 2017 !! alle opbrengst voor KIKA.... komt allen voor gezelligheid en het goede
doel ❤ Jolanda Vink Willekes en Melanie van Asch-Verheij
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Iedereen van het Robert Mars Toernooi...familie, vrienden, vrijwilligers, KiKa, spelertjes...Wat een
geweldig toernooi hebben jullie georganiseerd!! Bedankt namens de JO11-1 van FC LIENDEN!!

Zaterdag heeft de JO11 mee kunnen doen aan het mooie Robert Mars toernooi in Beesd. Een toernooi met een
bijzonder tintje. De dag staat in het teken uiteraard van voetbal, sportiviteit en fair play, maar ook wordt
stilgestaan bij kinderen met kanker, waaraan jeugdspeler Robert Mars in 2011 is overleden.
Bijna net zo belangrijk is de achterliggende gedachte van het toernooi: het inzamelen van geld voor KiKa. Op
deze manier dragen de bezoekers en vereniging een steentje bij aan het onderzoek naar en de behandeling
van kinderkanker.
Onze JO11 heeft een mooie derde plaats gehaald én de fair play cup ook; gefeliciteerd jongens!
Jullie zullen vast en zeker een bijzondere en sportieve dag hebben gehad!
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Wát een sportieve en enthousiaste toppers
en wát een opbrengst!!
Elize Mars maakt trots het bedrag bekend van het
Robert Mars-toernooi 2017
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Het zesde Robert Mars Toernooi zit er op……
Tijdens de eerste vergadering in september leek alles nog zo ver weg…. dan gaat de “trein” langzaam
rijden, komt alles stukje bij beetje op de rit,
zetten we in de laatste weken de puntjes op de i,
openen we om 09:30 uur weer heel spectaculair de dag….
….en dan is het ‘ineens’ voorbij….
maar…….
WAT WAS HET EEN GE-WEL-DI-GE DAG!
En deze dag had natuurlijk nooit zo fantastisch kunnen worden zonder iedereen die op wat voor
manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen.
Het is jullie allemaal gelukt er een dag van te maken die we nooit meer zullen vergeten!
Spelers, speelsters, leiders, leidsters, begeleiders, begeleidsters, ouders, bezoekers, sponsoren,
donateurs, gulle gevers, de Voetbalvereniging Beesd en natuurlijk………
onze trouwe SUPER VRIJWILLIGERS!!!
DUIMPJE OMHOOG VOOR JULLIE!

Met jullie steun hebben velen een geweldige dag gehad en mochten wij het schitterende bedrag van:

€ 28.000,00
aan Sylvia van KiKa overhandigen.
In de finale, onder leiding van eredivisie scheidsrechter Reinold Wiedemeijer, bleek Haaften het
sterkste team van de dag. Lekvogels won de Fair Play Cup.
Iedereen hartelijk dank en tot 2 juni 2018!

Namens de vrienden van Robert Mars
ontzettend bedankt!
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Update van de voorzitter Max Kroeze
Beste leden,
Er is de laatste maanden veel gebeurd in de
Vereniging en hier wil ik jullie graag over
informeren.
Kunstgrasveld / renovatie veld 2 naar
hoofdveld: De 1ste termijn is betaald en de
bruikleenovereenkomst is nog in opmaak met
de gemeente. Er volgt nog onderzoek naar
naar de afmeting en het aanbrengen van de
belijning op het kunstgrasveld n.a.v. de
nieuwe spelvormen bij de jeugd in het komend
seizoen. Op vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei
zijn er door vrijwilligers zelfwerkzaamheden uitgevoerd op veld 1 + 2 waarmee er voor de vereniging weer
kosten zijn bespaard. Binnenkort volgen er werkzaamheden op veld 1 ter voorbereiding voor de aanleg van het
kunstgrasveld. Samen met Cees Brouwer ga ik de werkzaamheden controleren en begeleiden ten opzichte van
het bestek en onze bijdrage. Na de werkzaamheden kunnen we de trotse gebruiker zijn van de nieuwe velden
met veel mogelijkheden om langer en intensiever te sporten gedurende het jaar.
‘Problemen’ bij de senioren.
N.a.v. geluiden over onvrede bij de senioren zijn er gesprekken gehouden door Gerard van Kilsdonk en mij
met alle senioren elftallen t.w. Beesd 1, 2, 3 en 5, Beesd Dames1, WKC heren en WKC dames. Er zijn
weliswaar problemen, maar deze zijn niet onoverkomelijk. De volgende afspraken zijn gemaakt:
-Voor de korte termijn:
- communicatie en aandacht, dat is de rode draad, hier gaan we ons in eerste instantie op richten
- Materialen zoals ballen, tenues e.d. is al door de materialen commissie opgepakt.
- TC senioren uitbreiden en op korte termijn een plan van aanpak opstellen. We zijn verheugd te melden dat
Peter Boskaljon het team komt versterken.
- beleidsplan jeugd en senioren aan elkaar aan laten sluiten (onderzoeken samenvoegen TC jeugd en
TC senioren. Cees Brouwer, Ben Frehe, Rien de Vries en Jeroen van Stappershoef pakken dit op. Eerst een
duidelijke visie formuleren en daarna beleid bepalen
Tijdens de gesprekken is ook gebleken dat veel leden niet weten waar ze hun vragen of klachten binnen de
vereniging konden ventileren. Wees kritisch en betrokken en leg dit bij het bestuur neer, wij zorgen ervoor dat
het binnen vereniging wordt opgepakt.
Door een aantal teams is er een (financiële) bijdrage gevraagd voor een activiteit bij de seizoenafsluiting. De
volgende afspraak is door het bestuur gemaakt: alle senioren teams krijgen aan het einde van ieder seizoen
200 consumptiemunten wanneer ze hun seizoenafsluiting organiseren op ons sportpark met gebruikmaking van
de accommodatie. Bij slagerij Arisse en Party Point kan voor de senioren een actiepakket met korting besteld
worden voor een BBQ.
Gert Heijsteeg
Tijdens een reguliere evaluatie op maandag 9 mei tussen TC senioren en Gert Heysteeg is in goed overleg
besloten om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ben Frehe is bereid gevonden om
als vervanger bij het eerste elftal de laatste competitiewedstrijd en de eerste wedstrijd in de nacompetitie op
de bank plaats te nemen. Cees zal de laatste nacompetitiewedstrijd op de bank zitten.
Gert en bestuur hebben uitvoerige gesprekken gevoerd en kwamen met pijn in het hart tot de conclusie dat
dit besluit wellicht de grootste kans tot handhaving geeft. De cijfers liegen niet en nuances passen niet bij
een eerste elftal. Dit lijkt op dit moment het beste besluit in het belang van de voetbal vereniging Beesd".
Informatieavond voor de jeugd / vertrouwenspersoon / VOG
Op vrijdag 12 mei was er een informatieavond voor de jeugd over gebruik en effecten genotmiddelen. Hierover
bent u op de site geïnformeerd. Tijdens deze avond was ook Rieneke Boerma aanwezig. Zij is bereid gevonden
de rol van vertrouwenspersoon binnen v.v. Beesd op zich te nemen. Een vertrouwenspersoon is een persoon
binnen onze vereniging aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Dit kan betrekking hebben
op bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesterijen, discriminatie of persoonlijke problemen.
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Indien onze leden, vrijwilligers of aanverwanten - bijvoorbeeld de ouders van onze jeugdleden - hun verhaal
kwijt willen, kunnen zij zich wenden tot onze vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor alles wat er rondom de velden gesignaleerd wordt. Zij schakelt
structurele meldingen door naar de daarvoor beschikbare professionele instanties. Binnenkort start er een
collectieve aanvraag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle leiders, trainers en vrijwilligers die met de
jeugd werken. Een volgende belangrijke stap in het beleid om te komen tot een stimulerende, sociale en
veilige omgeving voor de jeugd.
Mobiele digitale wedstrijdformulier.
Linda van Dijk en Elmar Dokman gaan in de maand mei naar een bijeenkomst van de KNVB over het mobiele
digitale wedstrijdformulier (mDWF). Komend seizoen is het mogelijk het digitale wedstrijdformulier in te
vullen op je telefoon of ipad m.b.v. de app ‘Wedstijdzaken’ van de KNVB. Hierover later meer.
Leefbaarheidsbudget
Jeroen van Stappershoef zal na uitgebreid onderzoek het Leefbaarheidsbudget (ad 10.000 euro) efficiënt
besteden om zo op de kosten voor de warm water en verwarming in de toekomst te besparen
Contributie / kledingleaseplan
De contributie zal voor komend seizoen niet worden verhoogd. Wel zal zoals aangegeven in de algemene
ledenvergadering het kledingleaseplan wat al van toepassing is bij de senioren ook bij de
jeugdelftallen worden ingevoerd.
Presentatiegids
De Commissie Communicatie is druk bezig met het samenstellen van een presentatiegids die voor aanvang van
het komend seizoen zal worden gepubliceerd met een foto en samenstelling van alle elftallen.
PC traag
De pc in de ruimte naast bestuurskamer zal worden opgetuigd of vervangen voor een sneller model
Het zoeken naar barcoördinator(en) en vrijwilligerscoördinator(en) blijft open staan. Lars Donga heeft zich
aangemeld en men is nog op zoek naar een administrateur
Noteer alvast in jullie agenda:
Zaterdag 21 mei - Robert Mars Toernooi
Vrijdag 9 juni - v.v. Beesd staat met een kraam op Beesdse jaarmarkt
Zaterdag 26 augustus - Opening kunstgrasveld (activiteiten voor jeugd en senioren)
Kortom, de vereniging is volop in beweging en kunnen we hier met zijn allen trots op zijn! De inzet van de vele
vrijwilligers maken onze vereniging levendig en vitaal waarvoor veel dank namens het bestuur!
De werkzaamheden rondom de velden gaat de komende weken gestaag verder en wordt er achter de schermen
alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen.
Rest ons jullie allemaal een fijne vakantie alvast toe te wensen om vervolgens weer fit aan het nieuwe seizoen
met mooie uitdagingen te verschijnen.
Namens het hoofdbestuur.
Max Kroeze
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Deze oproep stond op de site:
Beesd is veroordeeld tot het spelen van de Nacompetitie. Er zal 2 keer gewonnen moeten worden om in de 4e
klasse te blijven! De tegenstander van Beesd is v.v. Wadenoijen, zij pakte de laatste periode titel in de vijfde
klasse! Steun v.v. Beesd in de Nacompetitie!

Beesd zet grote stap richting handhaving met zege bij Wadenoijen
WADENOIJEN • Beesd zette bij Wadenoijen een flinke stap richting lijfsbehoud. Tegen
de vijfdeklasser maakte Beesd zijn status als vierdeklasser waar. De ploeg van interimtrainer Ben Frehe won met 4-2.
Beesd had overigens wel ruim een halfuur nodig om enigszins in de wedstrijd te komen. "Wadenoijen zat er in
de eerste helft heel kort op", zag Frehe. "En wij durfden niet te voetballen."
Wadenoijen kwam in die eerste helft op voorsprong. Op slag van rust kwam Beesd langszij. Dyon van Bremen
kopte een bal die van de lat terugkwam alsnog in het doel: 1-1.

Opportunistischer

Na rust kwam Beesd een stuk beter voor de dag. "De spelers pakten het na rust super op en we kwamen al snel
met 3-1 voor", zei Frehe. Stefan van den Bosch maakte de fraaie 1-2 door na een sterke individuele actie met
links in de kruising te schieten. Jarno van de Water kopte de 1-3 binnen.
De thuisploeg ging wat opportunistischer spelen en kwam terug tot 2-3, waarna Lucas de Bruin de marge van
twee weer herstelde. Over die laatste goal was Frehe tevreden. "Het doelpunt van Stefan was ook heel mooi,
maar ik vond die 2-4 vooral voetballend heel goed. Die was typerend voor onze tweede helft."

Aan stand verplicht

Frehe heeft na deze overwinning vertrouwen in een voor Beesd goede afloop. "Als we zondag de hele wedstrijd
zo spelen als deze tweede helft, gaan we het redden. Dat zijn we met deze uitslag ook aan onze stand
verplicht.
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En DE trui ging weer aan, en deze keer op zondag, halve finale beker met de
succes meiden. Aanvang wedstrijd is 13.00 uur...kom ze aanmoedigen!!!!

MO15-1

Wel kampioen, maar helaas stopte het in de halve finale… na een 3-3 eindstand helaas verloren met penalty’s
nemen. De meiden hebben een fantastisch seizoen gedraaid, kampioen in de hoofdklasse en de finale in de
bekercompetitie net niet bereikt. We gaan in het Pinksterweekend met de meiden nog een internationaal
toernooi spelen tegen Duitse/ Deense en Engelse ploegen en als afsluiting, voorbereiding op 17 juni een
toernooi bij Sparta Nijkerk, in de MO17-categorie.
Maar wat hebben we genoten met z’n allen. Als ouder, trainer of toeschouwer van deze top-meiden!

Maar jullie waren 1 team en wat waren jullie fantastisch!

Trots!

Maar liefst € 807,17 heeft Tamoil dit jaar bijgeschreven op de rekening van v.v. Beesd. Dit bedrag is door onze
leden bijeengebracht door te tanken bij het autobedrijf/tankstation Dick Dokman aan de Parkweg in Beesd.
Wilt u ook meedoen: bij tankstation Dick Dokman kunt u
kosteloos een pasje ontvangen waarna op basis van de door
u getankte liters brandstof, per liter een bijdrage in de clubkas
van v.v. Beesd vloeit.
Dick, namens de v.v. Beesd...heel hartelijk bedankt
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Na een matige tweede seizoenshelft is het eerste van Beesd voor het tweede seizoen op rij veroordeeld tot het
spelen van de nacompetitie voor klasse behoud. Wadenoijen is hierin de tegenstander die een sterke reeks na
de winterstop beloont zag worden met een periodetitel in de vijfde klasse.
Afgelopen zondag stond de eerste wedstrijd in Wadenoijen op het programma.
Vanaf de aftrap is al duidelijk dat Wadenoijen niets cadeau gaat geven aan Beesd.
Met hard werken en veel strijd probeert de ploeg Beesd niet in de wedstrijd te laten komen en vroegtijdig
aanvallen in de kiem te smoren en dit resulteert in een slechte eerste helft van Beesd. Wadenoijen zelf komt
echter ook niet tot grote kansen en zo ontwikkelt zich een saai begin van de tweede helft. Met lange ballen
probeert de ploeg ruimte voor de aanvallers te creëren aan de zijkanten van Beesd, maar de elf van Wadenoijen
slagen niet echt in deze opzet.
Grote kansen zijn er dan ook lange tijd niet te noteren en dat het eerste doelpunt dan ook valt uit een dood
spelmoment is dan ook geen verrassing. Frank Riddersma moet op zo'n twintig meter van de goal een overtreding
maken om de doortocht van een speler van Wadenoijen naar de goal van Niels Jonker te beletten. Dit levert
Wadenoijen een vrije trap op een fraaie positie op en Frank Riddersma een gele kaart. De vrije trap wordt laag
ingeschoten door Arjan van Beest en belandt met enig fortuin achter Niels Jonker. De bal wordt zowel van
richting veranderd als dat die vlak voor Niels Jonker ook nog eens opstuit en daardoor de keeper kansloos laat.
Een fortuinlijke goal, maar die tellen net zo goed, 1-0 voor de thuisploeg.
Beesd probeert het in de fase voor de rust voetballend beter op te lossen, maar grossiert in foute keuzes en
matige passing. Toch weet de ploeg vlak voor rust op gelijke hoogte te komen. Dion Hol krijgt de bal op rand 16
mee van Hans Kroeze en haalt uit met zijn rechter. De bal stuitert onderkant lat terug het veld in, maar gelukkig
is Dyon van Bremen alert bij de tweede paal en knikt de bal alsnog binnen voor Beesd. Een goal op een prima
moment voor Beesd
vlak voor rust, waardoor de ploegen aan de thee gaan met een 1-1 stand.

Dyon van Bremen juicht nadat hij vlak voor rust Beesd op gelijke hoogte brengt (foto: Raphael Drent, Stad
Tiel)
In de rust is er duidelijk op gehamerd dat Beesd meer moet durven voetballen en deze boodschap blijkt
redelijk aangekomen bij het elftal. Waar in de eerste helft Wadenoijen goed mee kon met Beesd is het in de
tweede helft Beesd dat het tempo bepaalt en het leeuwendeel van het balbezit heeft.
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De aanvalsopzet van Wadenoijen verandert niets, maar de verdediging van Beesd wint 90% van de kopduels
waardoor men snel de bal weer in bezit heeft.
Verdedigend staat Wadenoijen in de eerste fase van de tweede helft nog goed, waardoor Beesd moeilijk aan
kansen toekomt, maar langzaam maar zeker raakt de tank leeg bij de gastheren. De 1-2 hangt dan ook in de
lucht en die blijft dan ook niet lang uit. Het is Stefan van den Bosch die op rand 16 met enkele fraaie
bewegingen een verdediger van Wadenoijen op het verkeerde been zet en vervolgens met zijn linker de bal
prachtig over de keeper in de verre hoek krult. Beesd ruikt bloed en wil meer. Wadenoijen laat meer ruimte
vallen in de verdediging doordat de energie die men in de eerste helft lange tijd op kon brengen in de
tweede helft niet meer op te brengen is. Beesd krijgt enkele fraaie kansen. Zo wordt Stefan van den Bosch 1
op 1 gestuurd met de keeper, maar deze keert zijn poging helaas. De 1-3 valt echter niet veel later. Hans
Kroeze krijgt de bal op rechtsbuiten en na een paar keer kappen kan hij de bal met zijn linker voor de goal
krullen. Onderweg wordt deze licht aangeraakt en daardoor komt die perfect voor Jarno van de Water en
deze knikt van dicht bij de 1-3 binnen. Beesd zit hierdoor op rozen, maar Wadenoijen vindt naar het lijkt
een tweede adem voor een klein slotoffensief. Eerst zijn de gastheren al dicht bij de aansluitingstreffer met
een kopbal uit een corner, maar deze kan nog van de lijn gekopt worden.
Echter kort hierna valt de 2-3 alsnog. Een speler van Wadenoijen kan vanaf links vrijuit de 16 binnen
dribbelen van Beesd en de 2-3 binnenschieten. Een redelijk onnodige tegengoal aangezien Wadenoijen lange
tijd stuk zat in de tweede helft, maar gelukkig pakt Beesd het goed op. Binnen nog geen twee minuten
vergroot het de marge weer naar twee. Een goede diepe bal van Dyon van Bremen op Jarno van de Water
langs de linkerzijlijn geeft deze de ruimte om richting de goal van Wadenoijen te dribbelen. De goed mee
opgekomen Lucas de Bruin kiest positie op rand 16 en schiet de teruggelegde bal van Jarno van de Water
keurig in e goal, 2-4. Niet lang hierna fluit de scheidsrechter af en kan Beesd, zeker de tweede helft,
terugkijken op een prima eerste wedstrijd van de nacompetitie.
De ploeg is er echter nog niet en zal volgende week vanaf minuut 1 zo moeten spelen als dat men nu pas
vanaf de tweede helft deed. De tweede wedstrijd is aankomende zondag 28 mei op Sportpark Molenzicht,
14.00.

Het einde van het seizoen nadert en daarmee zijn de voorbereidingen van het nieuwe seizoen alweer
ingezet. Om te zorgen dat jullie bij de start van het seizoen weer beschikken over
de juiste materialen is het zaak om alles tijdig in te leveren. Daar waar het nodig is, zullen materialen
vervangen of aangevuld worden.
Aan alle trainers en begeleiders van de
jeugdteams het verzoek om de
materialen in te leveren in de kantine
van onze vereniging op:
13 juni van 19.30 tot 21.00 uur, of
15 juni van 19.30 tot 21.00 uur
Noot: degene die alles inlevert moet de codes hebben van de sloten van de kasten en de ballenkar.
Het tijdig inleveren van de materialen is van groot belang om de materialen voor het nieuwe seizoen 2017 2018 op tijd in gereedheid te brengen en te voorkomen dat jullie team straks niet over de juiste materialen
beschikt tijdens de trainingen en wedstrijden.
De Materialen Commissie
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Op Facebook, nog een foto uit ‘’den ouden doosch’’
Joop Buunders: Een foto uit de tijd dat de voetbalclub van Beesd nog "Blauw-Wit" heette...

Op Facebook verscheen de oproep om Beesd 1 te komen steunen in de belangrijke wedstrijd tegen Wadenoijen
in de nacompetitie:

XMatchday!
Morgen speelt Beesd de laatste finale tegen Wadenoijen, we verdedigen een 2-4 voorsprong!
Het beloofd een mooie dag te worden, het wordt lekker weer, de tap vloeit rijkelijk en een heerlijk potje
voetbal op het programma!
Tot morgen, aanvang 14:00!
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Beesd handhaaft zich na tweede zege
BEESD - Beesd wist in een tweeluik met Wadenoijen
degradatie naar de vijfde klasse af te wenden.
Na de 2-4 winst in de eerste wedstrijd werd ook de
thuiswedstrijd gewonnen: 3-2.
Daarmee kwam er voor Beesd toch nog een positief einde aan een
vervelend seizoen. Beesd draaide een beroerde tweede seizoenshelft
en nam vlak voor het einde van de competitie voortijdig afscheid van
trainer Gert Heijsteeg.
Interim-trainer Ben Frehe was na het laatste fluitsignaal blij
dat het erop zat. "We hebben het gered", verzuchtte Frehe.
"Dit is belangrijk voor de club en voor de spelers, maar ik vind het ook
heel fijn voor Gert Heijsteeg dat we het gered hebben."
Foto onder: Een vrije trap van Wadenoijen verdwijnt over het doel van Beesd.

Knap lastig
Beesd maakte het zichzelf tegen Wadenoijen overigens knap lastig. De gasten waren over negentig minuten
de betere ploeg, maar verzuimden te scoren. Dat laatste deed Beesd aanvankelijk een stuk beter. Tegen de
verhouding in kopte Hans Kroeze Na een halfuur de 1-0 binnen.
Toen Beesd vlak na rust na een prachtige aanval via Stefan van den Bosch ook nog op 2-0 kwam, leek de buit
binnen. Dat leken de spelers van de thuisploeg ook te denken en de ploeg zakte wel erg ver terug. Niet veel
later scoorde Berto Boudewijn in korte tijd twee keer achter elkaar, waardoor de spanning volledig terug was.
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Bevrijding

Verder liet Beesd het echter niet komen, waarna de 3-2
van Jarno van de Water diep in blessuretijd voor de
bevrijding zorgde. "We hebben het onszelf vandaag heel moeilijk
gemaakt", vond Frehe. "We kennen de wetten van het voetbal. Na
de 2-0 dachten we dat we er waren en we lieten Wadenoijen
terugkomen in de wedstrijd.
Dat mag niet gebeuren, maar gelukkig redden we het
alsnog."

Bekende scheidsrechter Danny Makkelie zal een masterclass geven
op vrijdagavond 8 september bij v.v. Beesd. In deze masterclass
kun je meer te weten komen over het scheidsrechtersvak.
Wie wilt dat nou niet? Deze masterclass is geschikt voor ervaren- en
onervaren scheidsrechters vanaf achttien jaar.
Danny Makkelie startte met fluiten op 10-jarige leeftijd bij de
pupillen. Op 16-jarige leeftijd vervolgde hij zijn carrière als
gediplomeerd KNVB scheidsrechter bij de amateurs en later
maakte hij de stap naar de Eredivisie.
Hij heeft nu veel ervaring door het fluiten bij onder andere de
Eredivisie en FIFA. Tegenwoordig is hij weer politieagent en
combineert dit met zijn baan als scheidsrechter betaald voetbal.
Meld je wel aan want vol=vol!
Via deze link kan er ingeschreven worden.
Locatie: Kantine v.v. Beesd, Sportstraat 7, Beesd
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Onderstaande foto verscheen op Facebook: ‘’Het bestuur van de voetbal Vereniging Beesd.
Jubileumviering?’’
Staand: v.l.n.r. Marius Kroeze, Jo in den Eng, Jan van Rixel, Bert Burger, Wim van der Linden.
Zittend: v.l.n.r. Dirk Maasland, Henk van Bremen, Wim Bolenius (voorzitter) en Paul Heinink

x

Tijdens het Robert Mars toernooi was Marleen Bambacht (Marleen Bambacht Fotografie) aanwezig.

118

Marleen schreef hierover:
Het blijft leuk om mijn foto's terug te zien in de krant. Vorige week heb ik de hele zaterdag gefotografeerd
voor het Robert Mars Toernooi. Het was een fantastische en emotionele dag.
De opbrengst voor Kika was verbluffend hoog. Prachtig mooi om dit mee te maken.
Hieronder enkele foto’s die zij maakte die dag:
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Op Facebook verscheen een album over:

‘’Aanleg Kunstgrasveld / Renovatie velden v.v. Beesd 2017 ‘’
Hieronder enkele foto’s:
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Op de site verscheen de “voorlopige”
indeling voor het seizoen 2017/2018.
Het was de Technische Commissie
V.V. Beesd Jeugd gelukt om voor het
nieuwe seizoen weer een O19-1 te
formeren waardoor we in de hoogste
jeugdcategorie weer een team in
competitieverband hebben spelen.
De teams zijn over het algemeen
voldoende qua aantallen ingevuld,
maar het houdt verder niet over.
We hebben zoveel mogelijk naar de op en aanmerkingen van trainers/leiders geluisterd en deze zo
goed mogelijk trachten te verwerken bij deze indeling.
Door regelgeving KNVB en keuzes welke gemaakt moeten worden is het helaas niet mogelijk geweest om aan
alle verzoeken gehoor te geven. De indeling bij O9 leeftijd is nog niet gemaakt en zal plaats vinden in de
laatste week van augustus, dit i.v.m. nieuwe leden welke zich eventueel nog aanmelden. We zullen komend
seizoen met de volgend teams uitkomen in competitieverband;

JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO15-2, JO13-1, JO13-2, JO11-1 (7-tal), JO11-2 (7-tal),
JO9-1 (6-tal) en JO9-2 (6-tal)
MO17-1, MO15-1 en MO13-1 (7-tal)
De indeling v.w.b. leiders en trainers zal de komende weken ingevuld gaan worden evenals de
trainingsavonden. Doel is om dit alles voor eind juni gereed te hebben.
De voorlopige indeling ziet er als volg uit;
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Rick

Dijk, van P.G.

O19-1

1

Noel

Wibbeke, N.

O17-1

Julian

Bruggen, van J.A.H.

O19-1

2

Rick

Nouwen, R.

O17-1

Raimond

Burg, van de
R.F.S.C.

O19-1

3

Mitchel

Arkel, van W.M.

O17-1

Jeroen

Beelen, J.

O19-1

4

Niels

Nieuwenbroek, N.J.M.

O17-1

Sven

Heesewijk, S

O19-1

5

Rick

Bertels, G.P.M.

O17-1

Leon

Wibbeke, L.

O19-1

6

Joeri

Hol, J.G.

O17-1

Tyme

Bremen, van T.

O19-1

7

Jeroen

Spronk, H.G.

O17-1

Bart

Lith, van A.C.

O19-1

8

Colin

Broek, van den C.

O17-1

Jens

Kroeze, J.E.

O19-1

9

Ruben

Cornelissen, R.G.J.

O17-1

Rens

Repko, R.

O19-1

10

Nick

Burg, van der N.

O17-1

Jorn

Broek, van den J.

O19-1

11

Sven

Goei, de S.

O17-1

Koen

Vissenberg, K.

O19-1

12

Nick

Boskaljon, N.P.D.

O17-1

Bo

Bremen, van B.A.T.

O19-1

13

Xem

Dijk, van X.

O17-1

Ferdy

Werken, van de F.

O19-1

14

Stefan

Peek, S.P.A.

O17-1
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Tammo

Verhoeven, T.

O17-2

1

Jesse

Lith, van J.A.

O15-1

Robbie

Haar, van der R.T.L.

O17-2

2

Frank

Vissenberg, F.

O15-1

Yanick

Bot

O17-2

3

Joop

Winden, van J.

O15-1

Dion

Dijk, van D.G.

O17-2

4

Robin

Water, van de R.T.

O15-1

Djamé

Jong, de D.

O17-2

5

Damian

Braber, den D.

O15-1

Thomas

Kant, T.C.D.

O17-2

6

Sven

Broek, van den S.T.G.

O15-1

Jordy

Hijman, J.

O17-2

7

Joeri

Treep, J.

O15-1

Bas

Wees, van B.G.T.

O17-2

8

Stan

Schaap, S.G.M.

O15-1

Ruben

Beets, R.S.

O17-2

9

Rick

Smits, R.

O15-1

Daan

Pellicaan, D.

O17-2

10

Sam

Smits, S.

O15-1

Max

Zantvoort, van M.

O17-2

11

Guus

Leije, van der G.

O15-1

Roan

Doornenbal, R.F.

O17-2

12

Jeffrey

Water, van de J.

O15-1

Mels

Broek, van den M.

O17-2

13

Vincent

Peek, V.S.

O15-1

Max

Heuvel, van den M.

O17-2

14

Noa

Jansen, N.T.C.

O15-1

Bram

Kroeze, B.W.J.

O15-1
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Senna

Huigen, S.

O15-2

1

Jasper

Water, van de J.

O13-1

Daan

Leeuwen, van D.J.H.

O15-2

2

Ruben

Lent, van R.P.A.

O13-1

Jens

Bremen, van J.A.A.

O15-2

3

Jurre

Wakkermans, J.H.J.

O13-1

Martijn

Blitz, M.

O15-2

4

Boyd

Bosch, van de B.

O13-1

Bas

Roden, van B.

O15-2

5

Wouter

Hendriks, W.

O13-1

Sebastiaan

Zanten, van H.D.S.

O15-2

6

Jayden

Braber, den J.

O13-1

Micha

Straaten, van M.H.A.

O15-2

7

Thijs

Lith, van J.J.

O13-1

Luke

Broek, van den L.

O15-2

8

Timon

Versteegh, T.

O13-1

Hidde

Schooneveld, H.T.J.

O15-2

9

Deacon

Kemker, D.H.G.J.

O13-1

Duncan

Molenaar, D.

O15-2

10

Aree

Krikor, A.

O13-1

Bjorn

Wilmerink, B.

O15-2

11

Stijn

Boerma, S.

O13-1

Julian

Weijer, de J.A.G.

O15-2

12

Ivan

Wilmerink, I.

O13-1

Indy

Markus, I

O15-2

13

Timo

Torsy, T.R.

O13-1

Floris

Plaat, v.d.

O15-2

14

Lars

Broek, van den L.

O13-1
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Micha

Eng, in den M.

O13-2

1

Owen

Rijswijk, van O.

O11-1

Milan

Versteegh, M.T.H.

O13-2

2

Julian

Kranenburg, van J.

O11-1

Tristan

Haas, de T.

O13-2

3

Rens

Kool, R.

O11-1

Reamon

Brakel, van R.

O13-2

4

Pepijn

Versteegh, P.

O11-1

Juul

Labadie, J.

O13-2

5

Luke

Boer, de L.

O11-1

Gidion

Haar, van der G.

O13-2

6

Rick

Aalten, R.

O11-1

Ciro

Bosch, van den C.

O13-2

7

Rins

Wakkermans, R.

O11-1

Cas

Jansen, C.J.

O13-2

8

Niek

Tetrode, van N.

O11-1

Wessel

Zandvoort, van W.

O13-2

9

Daan

Breemen, van D.G.M

O11-1

Bas

Schip, van B.

O13-2

10

Luka

Rijnbeek

O11-1

Nick

Dijk, van N.

O13-2

11

Sam

Zhu, S.

O11-1

Larz

Verschoor, L.S.A.

O13-2

12

Luuk

Bertels, L.M.J.

O13-2

13

Raffaël

Leeuwen, van R,

O13-2

14
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Coen

Berg, van den C.

O11-2

1

Lars

Breemen, van L.

O9-1

Lars

Krul

O11-2

2

Mick

Heuvel, van den M.

O9-1

Tijn

v.d. Blom

O11-2

3

Jamie

Coenmans, J.

O9-1

Lars

Lith, van L.

O11-2

4

Daan

Smid, D.

O9-1

Igor

Ouwerkerk, I.

O11-2

5

Sem

Burg, van der S.

O9-1

Nils

Labadie, N

O11-2

6

Matthijs

Padt, van der M.

O9-1

Kyano

Eng, in den K.

O11-2

7

Casper

Leurink

O9-1

Jaimy

Versteegh, J.

O11-2

8

Bram

Dokman, B

O9-1

Brent

Dekker, B.

O9-1

Jimmy

Bos, J.

O9-1

Collin

Wijk, van C

O9-1

Fynn

Trappenburg, F.

O9-1

Hendrik

v.d. Heuvel

O9-1

Rosalie

Kaldenberg, R.

O9-1

Steyn

Berg, van den S.

O8-1

Jurre

Versteegh, J.

O7-1
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Loes

Vermeulen, L.

MO17-1

1

Yasmine

Aalst, van Y.

MO15-1

Bonna

Vries, de B.

MO17-1

2

Sam

Grieser, S

MO15-1

Nancy

Dijk, van N.

MO17-1

3

Esmee

Groot, E

MO15-1

Denise

Heesewijk, van D.

MO17-1

4

Melanie

Stappershoef, M.

MO15-1

Maud

Frehe, M.

MO17-1

5

Brechje

Zuilen, van B

MO15-1

Anne

Smits, A.

MO17-1

6

Roos

Broek, van den R.

MO15-1

Merith

Lent, van M.

MO17-1

7

Isa

Kilsdonk, van I.

MO15-1

Maud

Vink, M.

MO17-1

8

Lotte

Groot, L.

MO15-1

Lotte

Broek, van den L.

MO17-1

9

Esther

Spronk, E.

MO15-1

Lynn

Giessen, van der L.

MO17-1

10

Fenne

Zelst, van F.

MO15-1

Fleur

Bolenius, F.

MO17-1

11

Maud

Koopman, M.

MO15-1

Mandy

Ruiter, de M.

MO17-1

12

Carlijn

Grieser, C.

MO15-1

Tessie

Lith, van T.

MO17-1

13

Alyssa

Mulder, A

MO15-1

Fleur

Kilsdonk, van F.

MO17-1

14

Fleur

Breemen, van F.

MO15-1

Anouk

Eggelen, van A.

MO17-1

15

Daisy

Kemker, D.

MO17-1

16

Roepnaam

Volledige naam

17/18

Aantal

Fleur

Stijsiger, F.

MO13-1

1

Sanne

Biesheuvel, S.

MO13-1

2

Romy

Krul, R.

MO13-1

3

Renske

Zwambag, R.

MO13-1

4

Anouschka

Kappen, A.

MO13-1

5

Marieke

Blom, M

MO13-1

6

Roos

Heuvel, van den R.

MO13-1

7

Tara

Lith, van T.

MO13-1

8

Anouk

Weijer, de A.

MO13-1

9

Esri

Dekker, E

MO13-1

10

Jane

Zhu, J.

MO13-1

11
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Jaarmarkt vrijdag 9 juni
Nog een week en dan is het weer
tijd voor de Beesdse jaarmarkt!
Ook dit jaar zijn wij weer van de
partij met onze overheerlijke
wafels.
Wilt u meerdere wafels bij ons
kopen dan kunt u vanaf vandaag
een bestelling plaatsen door hieronder te reageren met uw naam, aantal wafels en hoe laat u ze op wilt komen
halen. Dan zorgen wij dat ze voor u klaar liggen!
Tot volgende week op de jaarmarkt.

MO-15

Wat een geweldig voetbalweekend in Gennep!
Gekkigheid, gezelligheid, bbq-en, luchtbed
zon, regen En veel gelachen...nu moe!! 😁😂
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Dames1 sloot het seizoen af met een gezellige middag bij Boerengolf in Enspijk. Na een ritje op de fiets werd
de groep in tweeën verdeeld en werden er zeskampspelletjes gedaan. Het zonnetje scheen en de dag werd
afgesloten met een bbq.
Op de foto staande achter v.l.n.r.: Mirthe, Thyrza, Lyan, Roos, Simone, Goof, Robert, Deborah, Chofra, Yoni en
Ivonne. Voor zittend v.l.n.r.: Robin, Karlijn, Ellis, Yolanda, Suzanne, Soraya en Renske.

Volgens traditie was er ook dit keer een
‘’speelster van het seizoen verkiezing’’.
De meeste stemmen ging dit keer naar:

Lyan Zuurmond
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En er werden weer foto’s toegevoegd
aan het album Kunstgrasveld
/ renovatie velden
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Op de donderdagen in juni is er een gezamenlijke training op het WKC veldje. Er wordt een mix gemaakt van
alle aanwezige spelers/speelsters en iedereen is welkom. B-junioren, senioren, dames en heren. Na afloop is
de kantine open en zijn consumpties verkrijgbaar tegen gereduceerd tarief. Komt allen gezellig voetbal op de
donderdagavond in juni om zo het seizoen gezellig af te sluiten met zijn allen!

Beesd 2 sloot het seizoen gezamenlijk af met een gezellige bbq
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Met de bloem en meel van Bezorgbakker Arie van Beusekom, de eieren van Beelen Eierhandel de
boter en melk van Willy de Bruin maakte Oma Post het beslag volgens geheim recept voor de traditionele
wafels. Het weer zat niet mee, na half 12 werd het droger en drukker op de markt en werden er nog vele
heerlijke wafels verkocht.
En ook dit jaar was er weer wat te winnen bij de kraam van v.v. Beesd. Vanaf een elftalfoto moest de totale
leeftijd van de spelers (19) geraden worden. De totale leeftijd was 451 jaar. (= gemiddeld 23,7 jaar)
Jan Kees Groot en Patrick Verwolf hadden het juiste aantal geraden.
Ronald van Mourik verrichtte de loting life op Facebook en de gelukkige winnaar werd

Patrick Verwolf
Hij won de beer met het shirt van v.v. Beesd.
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Senioren en dames team ingeschreven
voor seizoen 2017 / 2018
De technische commissie heeft in overleg met de leiders en trainers
de elftallen voor het nieuwe seizoen ingeschreven. Een aantal
opmerkelijke wensen van ons zijn neergelegd bij de KNVB.
Zo willen we met Beesd 1 om 14 uur thuis blijven voetballen.
Zal Beesd 2 voortaan thuis spelen als Beesd 1 uit speelt en is
Beesd 5 het 4de geworden maar blijft het in de 6de klasse spelen.
We hebben een evenredige bezetting van wedstrijden ingewilligd zodat we de wedstrijden bij eventuele
slechte velden allemaal op het kunstgras kunnen spelen. Tevens zijn alle teams ingeschreven voor het BEKER
programma, dat betekent dat alle teams in september eerst 3 wedstrijden beker spelen voordat de competitie
eind september gaat beginnen. Concrete data komen later. Wensen richting KNVB.
De ene zondag spelen de volgende teams thuis
Beesd 1 - 14.00 uur, Beesd 3 - 12.00 uur, Beesd dames - 10.00 uur
De andere zondag spelen de andere teams thuis
Beesd 2 - 12.00 uur, Beesd 4 - 10.00 uur
Nogmaals het zijn wensen met bovenstaande onderbouwing richting de KNVB en het uiteindelijke wedstrijd
programma zal aantonen of deze ingewilligd zijn.
Technische Commissie Senioren

Een groot aantal WKC-spelers is enkele weken geleden te gast geweest
voor een demonstratie training bij de FreeFightClub Verstegen te Beesd
Onder leiding van de zeer deskundige trainer Henri Kriesels met zijn
assistent trainer Andre Kielestein werd een op maat gesneden training
afgewerkt waarbij alle facetten van deze vechtsport aan de orde kwamen
zoals effectief stoten, trappen, grondgevecht, sparren en stootzaktrappen.
De geruchten gaan dat Richard F. deze training heeft gearrangeerd met een
aantal vrienden om de laatste fase van het seizoen met succes af te sluiten
en zijn enige concurrent Tony v.d. Heuvel de baas te blijven.
Namens de WKC willen we de FreeFightClub , Henri en Andre hartelijk danken voor de gastvrijheid.
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Op Facebook een foto van Theo van de Water van een vorig bestuur van Voetbal Vereniging Beesd.
Hij wist niet precies meer wanneer en ter gelegenheid waarvan dit was.
Theo is de 3e van links op de achterste rij en 1e linksachter was volgens hem Dick Maasland. 2e links
vooraan is Qrijn Kroeze, uiterst rechts vooraan De Jong?
Johan In Den Eng reageerde rechts bovenaan Gert jan van Lith, Tweede van rechts Wim van der Linden,
Vooraan in het midden Wim Bolenius, rechts vooraan Toon de Jong

Ook op Facebook onderstaande foto van Bert van Binsbergen met de vraag: Keeper Mathie van Lith??
Bert antwoordde: Kees Brouwer volgens mij. Bert is zelf ‘’dat lichtste blondje? 2de van rechtsonder?’
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Speurhond vindt WKC- wisselbeker terug!
Na 10 maanden zoeken is de WKC-bokaal weer
terecht. De glorieuze winnaar van vorig seizoen,
Richard Fr., raakte de bokaal tijdens de huldiging
in de kantine van een low budget camping in
Frankrijk midden in de nacht kwijt.
Een enorme zoektocht leverde heel lang niets
op. Een speciaal getrainde hond werd uiteindelijk
ingezet en dat leverde al heel snel resultaat op.
Op de foto een trotse en opgeluchte Richard met
de goed getrainde speurhond.

.v. Beesd heeft nieuwe hoofdtrainer
Beesd heeft een nieuwe hoofdtrainer in de persoon van Dick Wammes. Dick is nog redelijk onbekend voor ons.
Hij is 51 jaar en woont in Beusichem en is vader van 3 kinderen. In het dagelijkse leven werkt Dick als
bouwkundig projectbegeleider. Heeft onder meer gevoetbald bij Fortitudo en LRC.
Is trainer geweest bij de jeugd van LRC B1, Vriendenschaar A1 en BZS A1.
Heeft de eerste elftallen getraind van Fortitudo, BZS, SCP Puiflijk en Buren.
We wensen Dick een goede tijd toe bij v.v. Beesd
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En de werkzaamheden aan het kunstgrasveld
en renovatie veld 2 gingen maar door….
De eerste tegelpaden werden zichtbaar.
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Lienden verrast met keeper uit vierde klasse
LIENDEN - De meest opvallende
overstap deze zomer kwam van
Dennis de Vaal. De doelman belandde
op een wel heel vreemde manier bij
FC Lienden.
In de categorie ‘bizarre verhalen’ dingt
Dennis de Vaal zeker mee om de
hoofdprijs. De 33-jarige doelman uit
Beesd belandde na een bezoekje van
FC Lienden-trainer Hans Kraay jr. aan
het autobedrijf van zijn oom, prompt
bij de tweede divisionist. En zo was De
Vaal niet meer de keeper van Beesd
3 (reserve vierde klasse), maar van
tweede divisionist FC Lienden.
,,Ik vond het na jaren in de selectie van Beesd te hebben gekeept, wel tijd worden om met mijn vrienden te
voetballen. In het derde van Beesd. Wat meer tijd vrij maken voor mijn werk. Echt een stapje terug dus’’, legt
De Vaal uit. Maar daar was ineens oom André. ,,Eerst stuurde hij via WhatsApp een selfie met Hans Kraay jr.
naar mij en daarna vroeg hij of Kraay mij al had gebeld.’’ ,,Waarom, zei ik. Ik had echt geen flauw idee waar
het over ging’’, reageerde De Vaal verbaasd. ,,Hij was laatst bij mij in de garage om zijn auto te repareren.
We raakten aan de praat en al snel ging het over voetbal. Bij FC Lienden hadden ze nog een keeper nodig.
Toen heb ik jouw naam maar genoemd’’, verhelderde oom André.
Afgelopen seizoen trainde De Vaal al vaak mee en vorige week kwam voor de ervaren goalie de kers op de
taart. ‘Duke’ maakt vanaf komend seizoen officieel deel uit van de selectie van de tweede divisionist en sluit
als derde doelman aan. ,, Ik weet natuurlijk dat ik achter in het rijtje keepers aansluit, maar ik zou het al
geweldig vinden om weer een oefenwedstrijd te mogen spelen.’’
Het hele verhaal met Dennis de Vaal leest u morgen in de Gelderlander, editie Rivierenland.
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Mix Toernooi Asperen
En we waren ook dit jaar weer van de partij op
het Mix Toernooi in Asperen ter afsluiting van
het seizoen.
Er waren 3 wedstrijden op donderdag (1 gelijk, 2 gewonnen)
en 4 wedstrijden op zaterdag (3 gewonnen , 1 gelijk).
De wisselbeker ging daarom verdient naar v.v. Beesd
Staande v.l.n.r. Jelle, Sharon, Lyan en Simone.
Zittend v.l.n.r. Jarno, Hans, Michael, Ricardo en Sven.

139

Woensdag 21 juni verscheen de definitieve indeling voor de jeugd op de site.
Beste jeugdspelers en ouders,
Helaas blijken er tijdens de eerder gepresenteerde voorlopige indeling enkele incorrecte aannames gemaakt
te zijn door de TC, waardoor we de indeling bij MO17 en MO15 op enkele plekken hebben moeten herzien. Dit
waren geen eenvoudige beslissingen, maar helaas wel onvermijdelijk.
De indeling bij O9 leeftijd is nog niet gemaakt en zal plaats vinden in de laatste week van augustus, dit i.v.m.
nieuwe leden welke zich eventueel nog aanmelden.
We zullen komend seizoen met de volgend teams uitkomen in competitieverband;
JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO15-2, JO13-1, JO13-2, JO11-1 (7-tal), JO11-2 (7-tal), JO9-1 (6-tal) en JO9-2
(6-tal), MO17-1, MO15-1 en MO13-1 (7-tal). De indeling v.w.b. leiders en trainers zal de komende weken
ingevuld gaan worden evenals de trainingsavonden. Doel is om dit alles voor eind Juni gereed te hebben.
Met vriendelijke sportgroet,
Technische Commissie v.v. Beesd Jeugd

Spectaculair…
En nog net voor de zomervakantie een spectaculaire transfer.
Jurgen Gordijn tekende een contract bij Beesd 5!
👌
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Aanleg kunstgrasveld en renovatie veld 2. Hoe gaat het in zijn werk?
Een impressie van Kroeze VOF Cultuurtechniek.
Op 8 Juni 2017 ontvingen wij de opdracht voor de renovatie van 2 natuurgrasvelden en een WKC veld binnen
het bestek " Aanleg kunstgrasvelden en natuurgrasvelden Geldermalsen 2017".
In opdracht van CSC sport zijn wij direct gestart met de uitvoering bij MVV Meteren en VV Beesd, nu een
aantal weken later zijn de renovaties afgerond en de velden ingezaaid. Met name de renovatie bij VV Beesd
was een speciale, hier is het complete veld 180 graden gedraaid inclusief het draaien van de onderkruin.
Work in progress!
Op de onderstaande foto: Het nieuwe hoofdveld (rechts van de kantine) is inmiddels ingezaaid en het nieuwe
aan te leggen kunstgrasveld (links van de kantine) vordert gestaag. Mooi om te zien!
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Op de volgende pagina’s:
Aanleg kunstgrasveld en nieuwe hoofdveld. Hoe gaat het in zijn werk?
1e verschralingslaag doorspitten op een diepte van 38cm

Kilveren verschralingszand

Kilveren verschralingszand, eerste laagdikte 7cm.
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Aanleg kunstgrasveld en nieuwe hoofdveld. Hoe gaat het in zijn werk?
Inzaaien sportvelden

Pulverfrezen oude grasmat bij VV Beesd, veldligging oude situatie

Pulverfrezen
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Aanleg kunstgrasveld en nieuwe hoofdveld. Hoe gaat het in zijn werk?
Kilveren bij VV Beesd na draaien veld

Na het draaien van de onderkuin, de toplaag weer terugzetten met behulp van dozerbak en kilverbak.

Kilveren toplaag
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Aanleg kunstgrasveld en nieuwe hoofdveld. Hoe gaat het in zijn werk?
Frezen vrijgekomen klei na draineren

2de verschralingslaag van 2cm in de toplaag prikken d.m.v. verti drain

Ingezaaid veld
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Noteer alvast in uw agenda!

Opening kunstgrasveld en
nieuwe hoofdveld op zaterdag

26 augustus 2017
Deze openingsdag is voor iedereen dus
Ook niet-leden uit de regio zijn van harte
welkom. Alle teams van v.v. Beesd, zowel
jeugd als seniorenteams spelen die dag
onderlinge wedstrijden.
Tijdens deze dag is het de bedoeling dat elk team zijn of haar tenue krijgt uitgereikt en er tevens foto ’s
worden gemaakt van de teams voor de Presentatiegids 2017-2018. Mogelijk dat er op deze dag ook nog een
wedstrijd georganiseerd gaat worden tussen bijvoorbeeld het eerste en een prominent elftal.
Er zullen die dag een aantal kramen / tenten beschikbaar zijn waar eten en drinken verkrijgbaar is.
Voorlopig programma:
12.30 uur
Ontvangst
13.00 uur
Openingswoord door voorzitter Max Kroeze
Aansluitend officiële opening door Wethouder Nico Wiendels
Oplaten ballonnen met kaartjes (ballon met de verste afstand wint een prijs)
13.30 uur
Aanvang wedstrijden
16.30 uur
Einde wedstrijden
Einde dag...
AC commissie
v.v. Beesd

En hiermee sluiten we deel 2 van het jaarverslag 2016-2017
Ik wens u namens het hoofdbestuur alvast een fijne vakantie toe!
Goof Dokman
secretaris
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