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Juli 2017
Rinus Zuurmond

3 juli verscheen een bericht op facebook:
Namens het Robert Mars Toernooi hebben
we vanmiddag weer een mooie, ingelijste,
foto in de reeks: "Rinus met beroemdheden"
aan onze clubheld mogen overhandigen.
Wederom een prachtig plaatje gemaakt op
Het Robert Mars Toernooi. Deze keer met
Hans Kraaij jr. De canvas versie is snel te
bewonderen in de kantine van Sportpark
Molenzicht van Voetbal Vereniging Beesd.

Robert Hendriks: Gefeliciteerd.

Dezelfde dag verscheen een bericht van de TC
Jeugd: Afgelopen maanden heeft Robert Hendriks
deelgenomen aan de cursus "juniorentrainer" van
de KNVB. Mede door zijn enorme drive en passie is
hij hiervoor geslaagd en mag hij zich juniorentrainer noemen. Hij heeft uit handen van KNVB
docent Rob Overkleeft zijn diploma ontvangen.
Tevens zijn wij verheugd te kunnen melden dat
Robert het komende seizoen ons hoogste
jeugdelftal, JO19-1 onder zijn hoede gaat nemen.
Wij feliciteren Robert met zijn behaalde diploma
en wensen hem veel succes in zijn verdere
trainerscarrière.
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Foto’s van de veldrenovatie genomen begin juli 2017 werden toegevoegd aan het album op de site. In dit album
worden alle momenten vastgelegd met betrekking tot het Aanleg Kunstgrasveld/ Renovatie velden v.v. Beesd
2017. Het nieuwe kunstgrasveld is nu nog een zandvlakte en er groeit al gras op het nieuwe hoofdveld.
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Competitie indeling Beesd 1 bekend
Woensdag 5 juli werd de competitie indeling
van Beesd 1 bekend voor het seizoen 2017/2018.
We werden ingedeeld in klasse 4E in Zuid 1 met
13 andere clubs. Er zal weer gespeeld worden
tegen een flink aantal clubs uit de buurt,
waaronder het uit de 5e klasse gepromoveerde
Buren.
Dit is een van de zes nieuwe teams ten opzichte
van vorig seizoen. De andere nieuwkomers zijn CHC, Den Dungen, SCR, DSC (allen gedegradeerd uit de 3e
klasse) en SCI. De meeste teams zijn geen onbekenden voor Beesd. Uiteraard staat ook de mooie derby tegen
GVV weer op het programma. Het lijkt weer een mooi en spannend seizoen te worden. Competitie indelingen
voor de overige seniorenteams en jeugdteams worden naar verwachting op 21 juli bekendgemaakt en zullen wij
als vereniging ook te zijner tijd publiceren.
De volledige indeling:
• Alem
• Beesd
• BZS
• CHC
• DSC
• GVV
• RKTVC
• SCI
• Teisterbanders • Theole

• Buren
• Den Dungen
• MEC'07
• SCR

Zomeravond voetbal gaat nog twee weken door!

De afgelopen donderdagen is er met veel plezier 's avonds nog gevoetbald in gemixte teams met
spelers van verschillende seniorenteams. Op veler verzoek is besloten dit te verlengen met
twee donderdagen. Morgen 6 juli en donderdag 13 juli is er dus nog de mogelijkheid om gezellig een balletje
te komen trappen vanaf 20.00 en zo gezellig het seizoen af te sluiten.
Na afloop is er gezellige muziek, hapjes en consumpties tegen gereduceerd tarief in de kantine.
Altijd gezellig kantine Voetbal Vereniging Beesd. Lekkere hapjes verzorgd door Marius Hol.
Volgende week weer open zeker???? 😃
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Wel opvallend veel leden van v.v. Beesd in het team van Beesd bij het Elfdorpenspel in Tricht…

Er is weer enorm veel gebeurd in het afgelopen voetbalseizoen van 2017, dit is allemaal terug te lezen in het
jaarverslag! Je kunt het jaarverslag vinden d.m.v. het hoofdmenu Clubinfo --> Jaarverslagen
Als u nog eens na wilt lezen over wat zich afspeelde binnen de vereniging het afgelopen jaar met o.a.:
Nieuwjaarsreceptie, Jeugdvoetbaldagen, de Extra Algemene Ledenvergadering op 20 februari,
de Spelweek, leden kiezen voor kunstgras, gezonde voeding (vers fruit), aantal BusinessClub leden loopt op
naar 103 leden, de laatste derby Beesd – Rhelico, aanleg kunstgrasveld, renovatie nieuwe hoofdveld,
slotdag volleybaltoernooi met SVB, informatieavond voor de jeugd over effecten genotsmiddelen (drank en
drugs), Beesd 1 speelt nacompetitie en blijft 4de klasser, het Robert Mars toernooi,
en nog veel meer, ga dan naar de website
namens v.v. Beesd
Goof Dokman / secretaris
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Update voorzitter (n.a.v. indeling jeugd komend seizoen)
Geachte leden van Voetbal Vereniging Beesd,
De afgelopen weken is er door vrijwilligers vanuit de Technische Commissie
(TC) hard gewerkt aan de nieuwe indelingen voor het seizoen 2017-2018.
Met de nieuwe regels vanuit de KNVB en ons eigen beleid is het jaarlijks
een grote uitdaging om dit voor alle spelende leden goed te doen.
Teleurstellingen en verrassingen horen daarbij.
Met name teleurstellingen vanwege het niet meer met je vaste elftal kunnen
spelen hoort hier soms helaas bij, daarentegen is het sportplezier na enkele weken doorgaans weer terug en
soms zelfs beter. Het voor alle leden goed doen is een bijna onmogelijke opgaaf voor de TC en verdient het
daarom de nieuwe indelingen een kans te geven bij aanvang van het nieuwe seizoen. Voor de winterstop kunnen
dan terugkomende klachten/vragen her beoordeeld worden.
Met de nieuwe indeling van de MO17-1 voor het seizoen 2017-2018 (oud-spelers van het MO15-1 team) waren
dit jaar enkele trainers/leiders en ouders het niet eens en hebben zij per direct hun vrijwillige activiteiten
binnen de vereniging gestaakt en het lidmaatschap van betreffende kinderen opgezegd. Het hoofdbestuur
heeft op 6 juli een gesprek gehad met twee ouders en een jeugdbestuurslid over de gang van zaken. Enkel het
aanhoren van elkaars feiten was nog mogelijk, aangezien hun standpunt onomkeerbaar was.
Het hoofdbestuur betreurt deze gang van zaken mede gezien de grote inzet van betrokken ouders voor de
vereniging, maar respecteert hun besluit te stoppen bij onze vereniging, V.V. Beesd.
In dit soort situaties is het voor de vereniging van groot belang dat bestuursleden het clubbelang uitdragen en
middels goed overleg met betrokkenen de nieuwe indelingen een kans te geven en monitoren. Op basis van deze
gebeurtenissen heeft het jeugd- en hoofdbestuur echter moeten concluderen dat het vervullen van zijn
functie van het betrokken bestuurslid binnen het jeugdbestuur ernstig tekort is geschoten en hij daarom
geroyeerd is als bestuurslid.
Wij vragen alle leden en ouders de nieuwe indelingen te respecteren en het een kans te geven, uitzonderingen
kunnen na start seizoen besproken worden met de TC.
Vertrouwende jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het hoofdbestuur VVB
Max Kroeze

REGIO - De KNVB heeft de indeling van de bekerpoules (districtsbeker) bekendgemaakt.
De bekerwedstrijden, met tal van derby's, worden gespeeld in de eerste drie weekenden van september.
In de poules op het niveau van de 1e en 2e klasse gaan de nummers 1 en 2 naar de knockoutfase.
In de overige poules is dit recht alleen voorbehouden aan de nummer 1. Onderstaand de indeling van de
regioclubs:

Groep 2 27: GVV'63 (Gameren), Beesd, MVV'58 (Meteren), DFC (Dordrecht).
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De volgende aankondiging stond op de site
namens de Activiteiten/Communicatie Commissie:

Opening kunstgrasveld en nieuwe
hoofdveld op zaterdag 26 augustus 2017
Beste leiders en trainers senioren, dames
en WKC heren en dames,
Graag willen wij ervoor zorgen dat alle teams
op 26 augustus aanwezig zijn om op ons
nieuwe kunstgras een wedstrijd te spelen.
Het idee is om dit op de volgende wijze te doen;
1e en 2e gemixt tegen elkaar
3e en 4e en WKC heren gemixt tegen elkaar
Dames en WKC vrouwen onderling.
Dit alles op een half veld en 7 tegen 7. Zo kunnen we 4 teams maken en tegen elkaar spelen.
Programma met exacte tijdstippen volgen nog. Deze openingsdag is voor iedereen dus ook niet-leden uit de
regio zijn van harte welkom. Het is belangrijk dat iedereen komt omdat de wedstrijdkleding wordt uitgereikt
en een elftal foto wordt gemaakt op deze dag voor de presentatiegids. 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 met aansluitend de officiële opening door
Wethouder Wiendels en oplaten ballonnen met kaartjes (verste afstand wint een prijs)
13.30 – 16.30 uur Spelen van de wedstrijden
Einde dag ???

Prettige vakantie allemaal en tot 26 augustus.

6

Vrijdag 14 juli 2017:

Belangrijke dag voor v.v. Beesd, de eerste ‘banen’ van het kunstgrasveld zijn zichtbaar
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Donderdag 20 juli was écht de allerlaatste keer voor
de zomervakantie de mogelijkheid om te voetballen bij
v.v. Beesd. Net als voorgaande weken werden er mix
teams gemaakt om een gezellig potje te voetballen.
Ook werd gelijk de kans geboden om het nieuwe
kunstgrasveld en de ontwikkelingen omtrent het
nieuwe hoofdveld te aanschouwen.
Het zomeravondvoetbal begint rond 20.00.
Na afloop kan er onder het genot van een hapje en
een drankje gekeken worden naar de Oranje Leeuwinnen
op het EK! Verder wenst v.v. Beesd iedereen een fijne
vakantie en tot volgend seizoen!
Hierna ging de kantine dicht.
Echter voor een aantal vrijwilligers was het nog geen
vakantie. Op hen werd nog een beroep gedaan….

Opmerkelijk nieuws …..
DROOMSTART BEESD 3 SEIZOEN 2017/2018
BEESD- Zonder ook maar een minuut in actie te komen heeft Beesd 3
de koppositie bemachtigd in de Zondag Reserve Klasse 4e klasse Zuid 1.
Zal het dit jaar dan toch eindelijk een keer lukken om aan het eind van
het seizoen met de schaal op het dorpsplein te staan?
Hoofdcoach Verwolf heeft er vertrouwen in, "Natuurlijk is het vroeg om
conclusies te trekken, maar het is wel een lekker begin" aldus Verwolf.
"Ik zie dat de focus er al is bij mijn mannen, vorige was ik bijvoorbeeld
in de kroeg en toen was er niemand van Beesd 3, alleen Tinus dan, maar
dat is logisch" lacht de hoofdcoach. "De rest is vast aan het hardlopen
of zit in de gym" liet de optimistische coach weten aan ons.
Het seizoen duurt nog lang, maar de eerste stap naar de titel is gezet!
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Beste jeugdspelers/ouders/leiders/trainers
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest
met het invullen van leiders en trainers voor
het nieuwe seizoen.
Dit is goed gelukt, echter zijn er nog een
aantal functies vacant waarvoor we uiteraard
nog op zoek zijn.
Mocht je interesse hebben in een openstaande
functie dan horen we dit graag.
Voor dit moment ziet de lijst er als volgt uit;
Team

Coach/Leider(s)

Trainers

Avond

JO19-1

Robert Hendriks (coach)

Robert Hendriks

Ma - wo

Leider vacant

Kevin Kruissen

Ma

Arjan van de Bosch

Wo

Edgar Brouwer (coach)

Edgar Brouwer

Ma - wo

Peter Boskaljon (leider)

Kevin Spronk

Ma - wo

Michael Verwolf (coach)

Addy van Wees

Ma

Niels Koudijs (leider/coach)

2de trainer vacant

Ma

Peter van Zantvoort (leider)

Michael Verwolf

Wo

Hans Kroeze

Wo

Marco van de Broek (leider/coach

Jarno van de Water

Di

Jeroen van de Water (leider)

2de trainer vacant

Di

Berry van Lith

Do

Jelle van Soelen

Do

Michael Schooneveld (coach)

Michael Schooneveld

Di - Do

Edwin van de Broek (leider)

2de trainer vacant

Di - Do

Koen Vissenberg (coach)

Robert Hendriks

Ma - wo

Patrick Kemker (leider)

Koen Vissenberg

Ma - wo

Bas van de Bosch (leider)

2de trainer vacant

Ma - wo

Julian van Bruggen (coach)

Julian van Bruggen

Ma - Wo

Leider vacant

Leen van der Haar

Ma

Bjorn Janssen

Wo

Theo Wakkermans (leider/coach)

Theo Wakkermans

Di - Do

Jeroen van Breemen (leider/coach)

Jeroen van Breemen

Di - Do

Peter Versteegh (leider/coach)

Peter Versteegh

Di - Do

Denver Molenaar (leider/coach)

Robbie van der Haar

Di - Do

JO17-1

Willem Wibbeke (leider)
JO17-2

JO15-1

JO15-2

Dennis Molenaar (leider)

JO13-1
JO13-2

JO11-1
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JO11-2

Robbie van der Haar (leider/coach)

Denver Molenaar

Di - Do

Gerard van de heuvel (leider/coach)

Gerard van de heuvel

Wo

Thomas Leurink (leider/coach)

Thomas Leurink

Wo

Joeri Hol

Wo

Ben Frehe (coach)

Ben Frehe

Ma - Wo

Leider vacant

2de trainer vacant

Ma - wo

Jan-Kees Groot (leider/coach)

Jan-Kees Groot

Di - Do

Niels Koopman (leider/coach)

Niels Koopman

Di - Do

Ingrid Stijsiger (leider/coach)

Ingrid Stijsiger

Ma - Wo

Iwan Krul

Ma - Wo

Ellen in den Eng (leider)
JO9-1/2

MO17-1
MO15-1
MO13-1

Tevens is er een indeling gemaakt v.w.b. de trainingsavonden inclusief tijden;
Hierbij hebben we het zo kunnen verdelen dat eenieder een avond op gewoon gras en een avond
op kunstgras kan trainen. Verder is er aankomend seizoen ook weer keeperstraining, welke plaats
zal vinden op dinsdagavond.
DE TRAININGEN STARTEN IN WEEK 33, DIT IS DE WEEK VAN 14 AUGUSTUS.
DE KEEPERSTRAINING ZAL BEGINNEN OP DINSDAG 29 AUGUSTUS.
Tot zover een update, zodra er meer te melden is horen jullie dat.
Met vriendelijke groet,
TC Jeugd

En ja hoor hij deed mee! Ons eigen Dennis de Vaal bij FC Lienden in de Tweede Divisie!
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Beesd 3 maakt klapper op transfermarkt, en ruilt vedette keeper de Vaal voor
super spits Mathé Nab van FC Lienden
BEESD/LIENDEN- Hoofdcoach Verwolf mag in zijn handjes klappen met de megadeal die het bestuur van
v.v. Beesd heeft gesloten met de clubleiding van FC Lienden. Het was al langer bekend dat keeper Dennis de
Vaal naar Lienden vertrok, maar wat de Liendenaren hiervoor moesten neerleggen was onduidelijk.
Na een aantal weekjes rust kwam vandaag toch het hoge woord eruit, goaltjesdief Mathé Nab komt naar de
Beesdse velden.
Mathé Nab is zelf blij met zijn stap naar de rood zwarten, "Het is een stapje lager natuurlijk, maar mijn hart
ligt in Beesd, dus ik ben blij om terug te zijn." Over doelstellingen wilde de nieuwe aankoop niet praten, "Haha,
we gaan het meemaken, een goaltje of 25 moet ik er wel kunnen maken" aldus de kersverse spits.
Verwolf wrijft in zijn handen met zijn nieuwe pareltje,
"een scorende spits is al een hele lange wens van de
technische staf, we hebben veel verschillende spelers
geprobeerd, maar het wil maar niet lukken, spelers
als Donga en Kroeze stoppen zelfs omdat ze niet
meer weten wat ze moeten doen in deze positie"
aldus Verwolf.
"Hopelijk kan een speler als Nab hier makkelijk uit
de voeten, en kunnen we de rest van de jongens hier
omheen bouwen."
Of Nab zijn sterrenstatus kan waarmaken zien we
snel genoeg, wordt vervolgd.....
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Ben Frehe klaart interim-klus bij Beesd
Uit liefde voor zijn club toonde Ben Frehe zich kort voor het einde van de reguliere competitie bereid om
bij Beesd het roer van het vlaggenschip over te nemen van Gert Heijsteeg. Een korte, intensieve periode
die uiteindelijk – via een barrage met streekgenoot Wadenoijen – succesvol werd afgesloten door de
‘interim’.
BEESD – Van coördinator technische zaken bij de jeugd naar hoofdtrainer in een tussenpaus-rol bleek voor Ben Frehe een
kleine stap bij Beesd in de slotfase van het seizoen. Nadat de club met eigenlijk keuzeheer Gert Heijsteeg overeen was
gekomen dat nog voor het einde van de rit de wegen zouden scheiden, zocht de zondag -vierdeklasser intern een oplossing.
,,En als dan de vraag vanuit de club komt aan mij of ik in wil stappen, dan kan ik eenvoudigweg niet weigeren hoewel het
natuurlijk bepaald geen ideale situatie was’’, blikt Frehe, tijdens zijn actieve voetbalcarrière twintig jaar hoofdmachtspeler
bij Beesd, terug op het aanstellingsproces.
Van een luxueuze situatie was ook bepaald geen sprake, want Beesd verkeerde in acute degradatienood op het moment dat
de interim-trainer aantrad. Twee extra wedstrijden in de nacompetitie zouden moeten beslissen over het lot van de ploeg:
zittenblijver in de vierde klasse of afdaler richting de vijfde klasse. ,,Voor mij was één ding duidelijk toen ik aantrad: ik ga
die jongens in die paar weken dat ik voor de groep zal staan niet opeens hele andere dingen laten doen of totaal anders laten
spelen. Ik nam me voor om het simpel te houden: tijdens de training vooral werken aan de wedstrijdbenadering in
partijvormen, vertrouwen geven en kweken met het oog op de beslissende wedstrijden die zouden volgen.’’
Een aanpak die effect sorteerde, want in het tweeluik met vijfdeklasser Wadenoijen hield Beesd het hoofd boven water.
Na de 4-2 zege in de uitwedstrijd werd het nog even spannend toen Wadenoijen op bezoek in Beesd een 2-0 achterstand
uitpoetste. De 3-2 van Jarno van de Water maakte echter aan alle onzekerheid een einde. We zijn er niet ongelukkig
doorheen gerold, moet ik eerlijk bekennen’’, vond Frehe. Maar de taak is succesvol volbracht. Eind goed, al goed, dat kun
je wel stellen. Aan het bestuur is het nu om te zoeken naar een oplossing voor het trainersprobleem voor volgend seizoen.
Ik ga het in elk geval niet doen.’’
Kort na de volbrachte krachtproef met Beesd wachtte voor Frehe een nieuwe ‘tour de force’: een week na het veiligstellen
van het vierdeklasserschap stond hij aan de start van de Roparun. Het trainen in de slotweken naar dit evenement toe had
wel onder de trainersactiviteiten bij Beesd geleden maar ik was er klaar voor om te starten. Bij Beesd ga ik me verder
toeleggen op het verder uitbouwen van het jeugdbeleid, waarin we inmiddels enkele jaren gevorderd zijn. De club komt van
ver en maakt absoluut stappen vooruit, ook in de ontwikkeling bij de jeugd. Daar moeten we met elkaar de schouder onder
blijven zeggen.’’
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De opening van het nieuwe kunstgrasveld
(26 augustus) komt steeds dichterbij!
Rondom de nieuwe velden moet er nog flink
opgeruimd worden en daar wil de bouwploeg
a.s. woensdag 9 augustus een begin mee maken.
Vele handen maken licht werk!
We hopen jullie te zien op woensdag 9 augustus
Om half 7.

De trainingen voor de jeugd starten in de week 33,
Dit is de week van 14 augustus.
De keeperstraining zal beginnen op
Dinsdag 29 augustus

TRAININGSAVONDEN inclusief Tijden
Team

Tijd

MA

JO19-1

19.45 - 21.15

X

DI

X

JO17-1

19.45 - 21.15

X

X

JO17-2

19.45 - 21.15

X

X

JO15-1

18.30 - 19.45

X

X

JO15-2

18.30 - 19.45

X

X

JO13-1

18.30 - 19.30

X

X

JO13-2

18.30 - 19.30

X

X

JO11-1

18.30 - 19.30

X

X

JO11-2

18.30 - 19.30

X

X

JO9-1

18.30 - 19.30

X

JO9-2

18.30 - 19.30

X

MO17-1

19.45 - 21.15

MO15-1

18.30 - 19.45

MO13-1

18.30 - 19.30

X

WO

X
X

X
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DO

X
X

In de week van maandag 7 t/m vrijdag 11 augustus was v.v. Beesd (zoals ieder jaar)
weer gastheer voor de Spelweek 2017. Sportpark Molenzicht werd omgetoverd en
er was ‘’Herrie op de Prairie’’. Vanwege de werkzaamheden aan het nieuwe kunstgrasveld
was er minimale parkeergelegenheid. Alle ouders en kinderen werden verzocht gedurende
de week op de fiets naar de Spelweek te komen! Spelweek Beesd 2017. Met hieronder een leuke foto uit de Gelderlander

Omdat ik trots ben op al die vrijwilligers die een week vakantie opofferen om
de kinderen een fantastische week te bezorgen wat meer aandacht voor de
Spelweek in dit jaarverslag.

Trots op al die vrijwilligers!!
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Ontzettend verwend met 200 pannenkoeken gebakken door Bernadette van den Bosch & Marja Bullee. De leiding is aan het
smullen. Bedankt! En de pannenkoeken waren heerlijk.
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De zeskamp was weer een groot succes!
Met het mooie weer hebben we ontzettend veel waterpret gehad! Op naar een supertoffe avond!
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Ook de brandweer was ook dit jaar weer van de partij. Goed zo Bas.
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Dat was het dan:

Spelweek 2017 zit erop helaas.

Het veld ligt er weer bij alsof er nooit iets gebeurd, maar wat hebben wij een week lang veel gedanst, gezongen, gespeeld &
voornamelijk gelachen!
Wat is de week voorbij gevlogen door de ontzettend toffe groep die we dit jaar weer bij elkaar hadden!
We missen het nu al en we willen iedereen enorm bedanken. Hopelijk tot volgend jaar bij de leukste week van het jaar!

Na de ongelofelijke prestatie van het Nederlandse vrouwenteam op het EK in eigen land door Europees Kampioen te worden,
is vrouwenvoetbal populairder dan ooit. Voetbalvereniging Beesd biedt al voor veel leeftijdscategorieën de mogelijkheid om in
een eigen meisjesteam te voetballen en wil zich blijven ontwikkelen hierin. Ook interesse? Schrijf je in bij v.v. Beesd of kom
een keer kijken bij een wedstrijd of training van meisjesteams en ontdek hoe leuk het is!
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Nog maar 2 weken:

opening van het kunstgrasveld en het nieuwe hoofdveld!

Na een korte zomerstop gaat het nieuwe voetbalseizoen weer beginnen. De trainingen gaan weer van start aankomende week
en begin september staan de eerste bekerduels voor de deur. Voetbalvereniging Beesd heeft in de zomerstop niet
stilgezeten en mede door de tomeloze inzet van vele vrijwilligers is er veel progressie geboekt met het bewerkstelligen van
het nieuwe hoofdveld en het kunstgrasveld.
Op 26 augustus vindt er daarom een feestelijke dag plaats om dit te vieren.
Deze openingsdag is voor iedereen, dus ook niet-leden uit de regio zijn van harte welkom. Ook zullen er op deze dag
verschillende kramen/tenten zijn voor eten en drinken. Zet de datum dus vast in de agenda: zaterdag 26 augustus!

Leon van Dun nam alvast een kijkje bij het fraai
Aangelegde kunstgrasveld.
En daar was het oudste lid nog steeds actief.
Een voorbeeld voor velen…
Hulde aan

Evert van Zelst (87)

22

Op 20 augustus start 11e seizoen op nieuw WKC-veld.
Het is Richard Frehé gelukt om de zeer fraaie WKC-bokaal voor de 2e achtereenvolgende keer binnen te halen. Nadat met de
winterstop Tony van den Heuvel nog een straatlengte voorstond, volgde een indrukwekkende inhaalrace en lukte het Richard
om toch nog met ruime voorsprong de felbegeerde titel binnen te halen. Tony moest genoegen nemen met een 2e plaats.
Op de 3e plaats eindigde zeer verrassend Pieter van der Wijck. De prijzen werden begin juli uitgereikt in de mooie tuin van
“De Dorpskring”. Langs deze weg willen we Fijnard Pellicaan en zijn personeel bedanken voor de uitstekende verzorging van
dit afsluitende feest.
Op zondag 20 augustus a.s. starten we alweer met het 11e seizoen van de Wllly Kroeze Competitie. Om 10.00 uur verzamelen
we in de kantine en om 10.30 uur start de wedstrijd op het speciaal aangelegd WKC-veldje. Via een geniaal lotingsysteem
worden de 2 partijen samengesteld. Iedere speler van de winnende partij krijgt 5 bonuspunten + de voor gescoorde goals.
De verliezende partij krijgt alleen de gescoorde goals als punten toebedeeld. Wekelijks speel je met een ander team. Na
afloop van iedere wedstrijd is er een gezellig samenzijn in de kantine. Ben je geen actieve voetballer (meer) en heb je zin
Om met de wat oudere leeftijdsgenoten een balletje te trappen? Kom eens een keertje sfeer proeven op zondagochtend.
Er wordt gespeeld in de maanden augustus t/m november en maart t/m begin juli. Je bent niet verplicht om iedere week
aanwezig te

zijn.

Eregalerij WKC-titel:
2008 Arno van Bremen
2009 Arno van Bremen
2010 Ben Frehé
2011 Arno van Bremen
2012 Arno van Bremen
2013 Addie van Bremen
2014 Christopher Mongeole
2015 Bjorn Jansen
2016 Richard Frehé
2017 Richard Frehé
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Ieder jaar is er het leuke en goed georganiseerde Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi in de Randhorst in
Geldermalsen. De zes voetbalclubs actief in de gemeente Geldermalsen doen in alle leeftijdscategorieën mee in de strijd om
de felbegeerde GGZT Cup. Ieder jaar nemen mensen vanuit GVV, MVV'58, Rhelico, Tricht en v.v. Beesd de tijd en moeite om
het toernooi in goede banen te leiden en er ieder jaar een succesvolle editie te maken voor de voetballende leden in de
gemeente Geldermalsen. Voor v.v. Beesd hebben Nick van Gameren en Femke van Breemen dit 6 jaar lang met veel plezier
gedaan.
Nu zijn zij door andere verplichtingen genoodzaakt om het stokje aan iemand anders over te dragen, vanaf dit jaar moet er
dus weer een nieuw lid van V.V. Beesd plaats nemen in de organisatie van het Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi.
Als organisator ben je verantwoordelijk voor hoeveel teams er aanwezig zijn van jou club.
De vraag vanuit v.v. Beesd en de organisatie van het GGZT is of er een of twee mensen van v.v. Beesd bereid zijn om deze
mooie functie te bekleden. De taken die voornamelijk gedaan worden als organisatie zijn:
Inventariseren hoeveel teams er meedoen aan het jaarlijkse toernooi
Aanwezig zijn op vergaderdata
Sponsors benaderen
Toernooidagen aanwezig zijn
Een dag/dagdeel als club organisator zijn
Scheidsrechters regelen
Club van 5
Spreekt dit je aan en wil je jouw steentje bijdragen zodat dit mooie evenement voor de spelende jeugd niet verloren gaat,
stuur dan een mailtje naar communicatie@vvbeesd.nl of nick_van_gameren@hotmail.com.
Meer informatie over het toernooi is te vinden op www.ggzt.nl!

Enquête woningbehoeften in Beesd.
Het is fijn als er veel mensen meedoen.! Voor het dorp. Namens "Beesd voor elkaar":
"Doel van de enquête is om zo duidelijk mogelijk te krijgen hoeveel mensen in Beesd een woning willen. Dat willen wij graag
weten voor wat betreft de mensen die nu in Beesd wonen. Ook voor de mensen die in Beesd zijn opgegroeid en naar een plek
buiten Beesd zijn getrokken en graag terug willen keren als de mogelijkheid daartoe zal ontstaan. Wij zijn ook benieuwd wat
de plannen van de jongeren in Beesd zijn, als uw (thuiswonende) kinderen interesse hebben in een woning, vraag hun dan de
enquête ook in te vullen..."
(NB. Sluitingsdatum 2 september)
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Aankondiging: Donderdag 7 september zullen er op Sportpark Molenzicht ‘’Pannawedstrijden’’ georganiseerd worden door
Sportwelzijn Geldermalsen. Het betreft voorrondewedstrijden voor scholieren in het basisonderwijs.
De wedstrijden worden tussen 15.30 en 16.30 gespeeld.

Woensdag 23 augustus is voor sommigen een memorabele dag……
….. zo ook voor de dames van 7 en 8 jaar,
die waren voor het eerst op de club,
9 meiden, gaaf!!!
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En de WKC-dames gingen 24 augustus van start.
Er werd gezocht naar een trainer en ook gevonden! Een oude bekende.
Bas Vos was bereid de taak op zich te nemen.

Conny van Brakel Schik gehad en flink bewogen!! 😁 😃
Doortje de Snoo Super leuk dat we nu met 17 dames op het veld
staan en zoveel plezier hebben! En ja de spiertjes gaan verzuren
dat is een feit!
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Sportpark Molenzicht, thuishaven van Voetbal Vereniging Beesd…
De molen van Beesd: één van de allermooisten van Nederland! En dan ook nog op z'n allermooist gefotografeerd.
Foto: Ronald Verwijs / Betuwecopters©

Niet op de velden,,,,,,
Zou de openingsdag wel doorgaan??
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OPENINGSDAG ZATERDAG 26 augustus
Vrijdag voor de openingsdag had een veegmachine de tegels op het sportpark hier en daar omhoog gedrukt. Maar daar wist
voorzitter Max Kroeze wel raad op… Hij trilde alles weer netjes op zijn plaats zodat het de dag erna weer keurig netjes bij
lag. Zonder de andere vrijwilligers te kort te doen: Wat hebben we toch een topvoorzitter!!!

Een extra Nieuwsbrief bracht de openingsdag
Nog een keer onder de aandacht.
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Er was een super verrassing op de openingsdag: er was een Football

Goalie Simulator aanwezig op onze club.

Degene die de VR-headset opzette waande zich keeper in een vol stadion en werd uitgedaagd om zoveel mogelijk penalty’s uit
het doel te houden. Op de volgende link stond een voorbeeld van deze VR-belevenis: https://youtu.be/VUbeE9bYS5A
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De belangstelling was groot en het weer was prachtig. Iedereen kreeg bij binnenkomst bonnen om wat lekkers te eten, een
puntzak frites en een sateetje of broodje hamburger. Voor de kleintjes was er ranja en voor de groten een heerlijk kopje
koffie verzorgd door Horecaservice HSB uit Haaften. En de koffie smaakte Perfecto!!
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Max Kroeze prees is zijn toespraak de samenwerking met de gemeente en dankte de vele vrijwilligers die hadden
meegeholpen bij de aanleg van het kunstgrasveld en de renovatie van het nieuwe hoofdveld. Hierna gaf hij het woord aan
wethouder Niko Wiendels die hoopte dat het nieuwe kunstgrasveld zou bijdragen aan een kampioenschap van Beesd 1 of een
van de andere elftallen in het nieuwe seizoen.

Met het nemen van een penalty door wethouder Niko Wiendels op jeugdkeeper Thijn werd het kunstgrasveld officieel
geopend. Thijn stopte de penalty en hierna werd het sein gegeven om de ballonnen los te laten.
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Een feestelijke opening op je verjaardag (20). Ellis de Vries was er blij mee.

En hierna gingen de onderlinge mix wedstrijden van start.
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Prachtig weer, een gemoedelijke sfeer, positieve reacties van de aanwezigen en charmante bediening achter de bar.
Een prima start van een nieuw seizoen, zeker voor herhaling vatbaar.
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Wat een topdag, bedankt voor de goede opkomst! Ook werden door de Commissie Communicatie alle jeugdteams op de foto
gezet voor de nieuwe presentatiegids. De seniorenteams fotograferen we komende donderdag om 20.00 uur, zorg dus dat je
aanwezig bent! Nog even afwachten welke foto’s in de presentatiegids staan… zal de foto hieronder ook ….
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Op woensdag 30 augustus deed Extra Nieuw Leerdam ook verslag van de openingsdag:

xx

In Beesd circuleert al een tijdje een enquête over

Woningbehoeften in Beesd rond.

Ook op onze website is deze enquête te vinden!
Heeft u deze nog niet ingevuld? Doe dit dan snel! Ook voor
de toekomst van onze voetbal vereniging is dit van cruciaal belang!
Hieronder een update over de enquête woningbehoeften Beesd.
Maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus zijn er 1.270 enquêtes
huis aan huis bezorgd in Beesd. Maandag 28 augustus hadden 275
(online = 164, papier = 111) personen de enquêtes ingevuld.
De response is +/- 22 %!
De sluitingsdatum is zaterdag 2 september. Nogmaals een
verzoek aan jullie om vrienden, kennissen, buren etc. erop te
attenderen de enquête in te vullen. Hoe groter de response,
des te concreter en representatiever de woningbehoeften van
de inwoners van Beesd.
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Beesd Dames 1
Even was het zorgelijk, welke dames gaan er door komend seizoen? Hebben we er wel genoeg?
Maar we konden gelukkig verder. Sharon kwam terug en er kwamen zelfs twee nieuwe speelsters bij:
Staande rechts Mirthe van Buul (wit shirt) en Brigitte Bakker (roze shirt). Dames, welkom en veel plezier bij v.v. Beesd

Aankondiging (herhaling):
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. Programma:
Ontvangst

19:30-19:45

1e helft

20:00-20:45

Rust

20:45-21:00

2e helft

21:00-21:45

Persconferentie

21:45-22:00

3e helft

22:00-23:00

Wil jij ook meer weten over het scheidsrechtersvak? Je kunt je aanmelden.
Meld je wel aan want vol=vol! Locatie: Kantine v.v. Beesd, Sportstraat 7 te Beesd
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16 WKC-spelers in november naar Spanje.
Het onmogelijke lijkt te gaan gebeuren. De vlucht is al geboekt, het hotel besproken.
Het 10-jarig bestaan van de WKC krijgt een absolute climax met een 4-daags verblijf in Spanje.
Van 10 tot en met 13 november verblijven maar liefst 16 WKC-spelers in Spanje in het chique Van der Valk Hotel Barcarola
in Sant Feliu de Guíxols. Een zeer fraaie 6-sterren locatie pal aan de Middellandse zee.
Niet alleen het 2e lustrum maar ook de verjaardag van een bestuurslid wordt ter plekke gevierd. Een bijzondere happening,
voor enkele spelers hun eerste vliegreis en er is een speler die voor het eerst in zijn leven op vakantie gaat (mag).
Het wordt een druk weekend met een overvol programma waarbij er ook nog een WKC-wedstrijd staat ingepland.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Meer informatie volgt later.

Beste Allemaal,
Omdat er toch nog veel onduidelijk is en er veel onwetendheid heerst is er besloten om as donderdag 31 augustus een korte
presentatie/inloop te organiseren. Aansluitend na de team foto's zal ik aanwezig zijn in de kantine.
Dit is dus vanaf ongeveer 19.45 uur. Let op de app is alleen voor boven de JO11, daaronder kan het nog gewoon via sportlink.
Het is verstandig om de app 'Wedstrijdzaken' al te installeren op je telefoon voor a.s. donderdag.
Met vriendelijke groet,
Elmar Dokman
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Zondag vierdeklasser Beesd weet wat het is om tegen degradatie te
spelen. Onder trainer Gert Heijsteeg waren de verwachtingen hoog,
maar Beesd redde het vege lijf twee keer pas in de nacompetitie.
Afgelopen seizoen werd zelfs voortijdig afscheid genomen van
Heijsteeg. Nieuwe trainer Dick Wammes hoopt dit seizoen
uit de problemen te blijven.
"Deze jongens kunnen echt wel voetballen", zegt Wammes.
"Maar je merkt wel dat er de laatste jaren altijd een negatieve druk
over de wedstrijden heeft gehangen. De spelers zijn wat onderdanig
en behoudend. Dat is helemaal niet nodig."
Frisse kijk
Wammes staat dus voor de taak om die deken weg te nemen. "Misschien
kan ik als nieuw gezicht een frisse kijk brengen. Resultaten helpen daarbij
uiteraard ook, dus de start van de competitie zal belangrijk worden."
Wammes denkt dat de regionale clubs, zoals Buren, BZS en Teisterbanders
weinig voor elkaar onder doen. "Er zitten een paar toppers tussen. Ik denk
dat de degradanten uit de derde klasse favoriet zijn.
Er zal vermoedelijk weer een grote middenmoot zijn en hopelijk kunnen
wij daarin leidinggevend zijn. We moeten zorgen zo vroeg mogelijk onderin
weg te blijven. Dat geeft vertrouwen en dan moet je het hele seizoen daar weg kunnen blijven."
Gezond agressief
Wammes wil dat de spelersgroep elkaar recht in de ogen kan aankijken. "We moeten op een gezonde manier agressief spelen
en spelplezier uitstralen. Elke wedstrijd willen winnen en daar negentig minuten lang alles aan doen. Dan heb je altijd het
maximale gedaan."

Vanaf heden gaan de bardienst en bestuursdienst op zaterdag hun krachten bundelen. Vanwege veranderingen in de taken is
het volgens ons een verstandig en goed idee om samen verder te gaan als 1 servicegerichte dienst. Hier hoort ook een nieuwe
naam bij:

Hospitality. Zoals de naam al doet vermoeden, gaan we zorgdragen voor de service op de club. Hieronder vallen

vele taken zoals ieder al gewend is en zullen we elkaar ondersteunen met nieuwe taken, maar met zijn allen dragen we zorg
voor een gezellige, gastvrije club waar iedereen zich thuis voelt!

We hopen op een gezellige samenwerking met onze
vrijwilligers en voor vragen (of aanmelding als vrijwilliger
voor onze dienst!!!) kunnen jullie altijd bij ons terecht!
Groetjes, Natasja van Bremen 06-10200768,
Jolanda v/d Broek 06-23533576
en Marion Koopman 06-46621595
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Recent stond hij nog tegenover Cristiano Ronaldo, maar vrijdag 8 september was
Danny Makkelie te gast op Sportpark Molenzicht voor een Masterclass.
Velen hadden zich ingeschreven want de Masterclass was gratis en voor iedereen
toegankelijk. Jeugdvoorzitter Gerard van Kilsdonk heette Danny welkom en hij
hoopte dat zijn bezoek een inspiratie zou zijn voor ervaren scheidsrechters die
al wedstrijden floten, maar vooral voor mensen een eerste aanzet zou zijn om eens
een keer een wedstrijd te gaan fluiten.
Danny begon de avond met het uitdelen van een gele en een rode kaart aan iedere
bezoeker. Aan de hand van wedstrijdfragmenten op een groot scherm werd de
aanwezigen gevraagd met welke kleur kaart men de overtreding zou bestraffen.
Vaak werd men op het verkeerde been gezet.
Vanuit een andere hoek werd een simpele gele kaart plotseling rood en andersom.
Hierdoor werd het belang van assistent- en video scheidsrechters duidelijk.
'Je werkt als een team, samen doe je de klus', gaf Danny aan.
Danny is zelf groot voorstander van doellijntechnologie en de hulp van video
scheidsrechters, maar helaas is dit door de hoge kosten nog niet ingevoerd door
de KNVB in de Nederlandse competities.
Samen met je team moeilijke wedstrijden waar veel (geld) op het spel staat tot
een goed einde brengen, dat geeft hem steeds weer veel genoegen.
Een boeiende avond van een scheidsrechter met passie voor het fluiten.
Wil je meer weten over het scheidsrechtersvak of wil je de club helpen door
wedstrijden te fluiten neem dan contact op met een van de scheidsrechters
coördinatoren Angela of Corwin van Leeuwen, tel. 06 1393 0393.
Want een ding mag je niet vergeten zoals Danny aangaf:

'zonder scheids, geen wedstrijden'.
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Omdat de voetballers van
v.v. Beesd én de gastspelers
veel energie verbruiken tijdens
de spannende wedstrijden,
heeft het bestuur besloten om
ook komend seizoen weer voor
de gehele jeugd een gezonde
snack te zorgen.
Alle leiders kunnen de lekkere
bananen én aanmaak ophalen in
de kantine tijdens de rust.

Veel sportplezier!

Van het geld van het Leefbaarheidsinitiatief 2016 werden zonnecollectoren op het dak van de kantine gezet bij de Voetbal
Vereniging Beesd ten behoeve van een zonneboiler installatie. Bravo.
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Betreft:
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Maandag 25 september 2017
20.00 uur
Kantine v.v. Beesd

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2017.
De notulen van deze ALV kunt u lezen op deze link.
4. Jaarverslag verkort 2016/2017 (Goof Dokman).
Het uitgebreide jaarverslag is gepubliceerd op de website (zie Clubinfo, Jaarverslagen).
5. Bestuursverkiezing.
Naam
Functie
Benoemd
Herkiesbaar
Max Kroeze
Voorzitter
2015
2019
Jan Kroeze
Penningmeester
2015
2019
Goof Dokman
Secretaris
2006
2018
Cees Brouwer
Senioren
2015
2019
Gerard van Kilsdonk
Voorzitter jeugd
2016
2020
Roland Versteegh
Adviseur
2014
n.v.t.
Jeroen van Stappershoef
Adviseur
2014
n.v.t.
Patrick Kemker
Adviseur
2014
n.v.t.
6. a. Financieel overzicht 2016-2017 door Jan Kroeze (penningmeester)
b. Bevindingen kascommissie door Erick Magis en Natasja van Bremen
c. Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Erick Magis
d. Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2016-2017, begroting 2017-2018)
7. Toekomstvisie v.v. Beesd.
8. Maatregelen
9. Rondvraag
10. Afsluiting.
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Het eindresultaat mocht er wezen.
Medio september werden de zonneboiler en zonnepanelen in werking
gezet. Na heel veel uren onderzoek
door Jeroen van Stappershoef werd
de juiste installatie gekozen die de
de vereniging de komende jaren
het meeste rendement en geld op
zou leveren. Zo werd het geld van
het Leefbaarheidsinitiatief 2016 zo
goed mogelijk gebruikt.
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C.O.T.A. Beesd bedankt voor het onderhouden en aanvullen
van de EHBO tassen voor de diverse teams!
Tevens zullen zij kosteloos een jaarlijkse AED-cursus geven voor
20 leiders/trainers.

Namens alle spelers, speelsters, leiders en bestuur worden onderstaande bedrijven heel hartelijk bedankt voor het
verlengen van hun sponsorschap.
Story Waardenburg en Partypoint Partyservice en catering voor verlenging van hun sponsorschap
in seizoen 2017-2018 aan team JO-13
Kroeze VOF Loon en Verhuur en Willem Cornelissen Automotive voor de verlenging van hun sponsorschap
eveneens in seizoen 2017-2018 aan team JO-17
Kroeze Hoveniers voor de verlenging van het sponsorschap aan heren Beesd 3 in seizoen 2017-2018

Presentatiegids
20 september lag de presentatiegids op de
mat in Beesd en omliggende dorpen.
Er was maandenlang hard gewerkt om deze
gids te kunnen presenteren.
In deze gids staan o.a. leuke interviews met
de nieuwe hoofdtrainer, de Businessclub en
jong en oud bij v.v. Beesd. Bovendien staan
foto’s van alle teams en alle vrijwilligers
die actief zijn in verschillende commissies
erin vermeld.
Een professioneel stukje werk om trots op
te zijn. Inderdaad: v.v. Beesd

‘’Meer dan voetbal alleen’’
Wij zijn benieuwd wat jullie ervan vinden!
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Algemene Ledenvergadering maandag 25 september: Vrijwilligerstaken
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,
In een vereniging doe je dingen samen. Dat is de essentie van het woord ver-enigen.
Maar, in heel veel verenigingen zoals de onze wordt juist niet genoeg samengedaan.
Er is een gebrek aan vrijwilligers. Of er is een gebrek aan geld (contributie inkomsten) om mensen in te huren.
Dat is bij onze vereniging (nog) niet anders.
Natuurlijk is er een harde kern van fantastische vrijwilligers die heel veel weten te bereiken.
Door hen hebben we de afgelopen jaren een ware metamorfose weten te bereiken als het om uitstraling,
professionaliteit en dergelijke gaat. Met als trots resultaat ook het nieuwe kunstgrasveld en het gerenoveerde
hoofdveld. En natuurlijk zorgt een groepje ‘getrouwen’ – soms al jaren – voor een groot deel van de dagelijkse
gang van zaken. De bar, de materialen, onderhoud, noem het maar op.
Maar we weten ook allemaal dat dat niet genoeg (meer) is.
Ik overdrijf niet als ik stel dat zoals het nu gaat onze vereniging – net als een groot aantal andere verenigingen in
het land - over een paar jaar min of meer ten dode zal zijn opgeschreven. Het bestuur is (net als u) veel te veel
gehecht aan de vereniging om het zo ver te laten komen.
Daarom willen we tijdens de komende ledenvergadering (25 september, u komt toch ook?!) graag met u in
discussie over de vraag hoe we het tij zullen keren. In grote lijnen zie ik op dit moment drie oplossingsrichtingen:

A. Alle leden nemen vrijwillig meer (vrijwilligers)taken op zich.
B. We verhogen de contributie zodanig dat we taken tegen betaling kunnen laten uitvoeren.
C. Alle leden voeren – verplicht – een aantal uren per seizoen bepaalde taken uit.
Optie A is een hele mooie, de mooiste eigenlijk. Maar gelooft u erin?
Optie B is een hele effectieve en simpele. Maar ik denk dat er veel – begrijpelijke – weerstand tegen zal zijn.
Het mooie van onze vereniging vind ik juist dat ons lidmaatschapsgeld de vereniging heel toegankelijk houdt.
Optie C dan? Die blijkt bij sommige sportverenigingen heel effectief te werken.
Senior-leden worden een paar keer per jaar ingeroosterd voor bepaalde taken.
De junior-leden (zeg van 14 tot 19) krijgen ook een aantal uren bij hen passende taken.
En voor de pupillen vervullen hun ouders die taken. Allemaal volgens een vast rooster en uiteraard waar mogelijk
‘gepaste’ taken en ook waar mogelijk ter assistentie van de ‘vaste’ vrijwilligers. Heb je als ouder echt geen tijd
voor bijvoorbeeld een bar- of ballendienst op zaterdag, omdat je dan ook nog zes andere kinderen naar hun sport
moet brengen?
Simpel: in overleg kun je iemand anders regelen voor jouw ‘dienst’.
Heb je als junior die week echt geen tijd omdat je nou net wéér veel huiswerk moet doen?
Geen probleem, in overleg mag je iemand anders uit jouw team regelen.
Kortom: je bent als lid helemaal verantwoordelijk voor de invulling van jouw taak of dienst. Kom je niet opdagen?
Dat is jammer, maar dan staat daar wel een redelijke (dus gepaste) boete op. En misschien mag je ook wel vooraf
je diensten ‘afkopen’.
Ik denk dat we met acht uurtjes per lid werkelijk alle werkzaamheden (en mogelijk meer dan dat) al zeker gesteld
kunnen hebben.
Begrijp me goed, dit is geen bestuursvoorstel, het is een idee hoe we ons probleem zouden kunnen oplossen.
Ongetwijfeld zijn er leden die ook (andere) ideeën hebben. Kom dan vooral op 25 september naar de
ledenvergadering en vertel ons over jouw idee. Of je ervaringen bij een andere club. Want we moeten – met z’n
allen – zorgen dat we dit probleem nu tackelen, anders komt het voortbestaan van onze vereniging op termijn
serieus in het geding. En dat zou zonder zijn nu we juist op zo veel punten in de goede richting gaan!
Max Kroeze,
Voorzitter
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In het bekertoernooi was Beesd 1 gekoppeld aan MVV’58, GVV’63 en DFC.
Beesd won in de derby knap van MVV’58. Dankzij twee treffers van Thomas Brouwer en een doelpunt van Jarno
van de Water won de ploeg van de nieuwe trainer Dick Wammes met 3-1 van de tegenstander uit Meteren.
In Gameren tegen GVV’63 pakte Beesd dankzij een verdienstelijk 3-3 gelijkspel een punt door doelpunten van
Dyon van Bremen, Arjan van den Bosch en Jarno van de Water.
Maar helaas. Beesd werd uitgeschakeld in het bekertoernooi. In het laatste en beslissende duel kwam de ploeg
van Dick Wammes niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij DFC, dat daaraan voldoende had om poulewinnaar te
worden. Na een doelpuntloze eerste helft kwam DFC na rust twee keer op voorsprong. Eerst poetste Kevin
Spronk de 1-0 weg. Jarno van de Water bepaalde de eindstand op 2-2.

Zondag 24 september was de eerste competitiewedstrijd voor Beesd 1
uit tegen BZS in Beusichem
Beesd opende de competitie met een 0-3 overwinning bij BZS.
“Dat had heel veel slechter gekund”, lachte trainer Dick Wammes na afloop.
“We kunnen hier allerlei theorieën aan ophangen, maar we hebben het
gewoon goed gedaan en verdiend gewonnen.”
Voor rust ging het nog wat moeizamer bij Beesd. De ploeg kwam via
Jarno van de Water echter wel op voorsprong en dat bleek het zetje in
de rug wat de ploeg nodig had. Na rust maakte Van de Water er ook
0-2 van. Thomas Brouwer tekende voor de eindstand.
“We moeten realistisch zijn, maar niet nederig. Wij kunnen echt wel
voetballen”, zei Wammes. “Natuurlijk moet je soms wat geluk hebben,
maar we moeten gewoon lekker voetballen. Dan maar een keer onderuit.”
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Uit handen van eigenaar Edwin van den Broek mocht het team JO15-2 het nieuwe tenue ontvangen.
Gedurende 5 jaren heeft Bouwbedrijf van den Broek haar naam verbonden aan het team.
Namens spelers en leiders hartelijk dank.

Uit handen van Robert van Gameren, namens de firma Zuurmond en de Jong, mocht het team JO19-1 het nieuwe
tenue ontvangen. Gedurende 5 jaren heeft de firma Zuurmond en de Jong haar naam verbonden aan het team.
Namens spelers en leiders hartelijk dank.
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Één zwaluw maakt nog geen zomer (variant: Eén zwaluw maakt de lente niet)
Nadat Beesd dinsdag helaas uitgeschakeld werd in de beker na een 2-2 gelijkspel tegen DFC uit Dordrecht, stond
de eerste competitiewedstrijd op het programma uit tegen BZS. Een tegenstander waar Beesd al regelmatig tegen
gespeeld heeft met wisselende resultaten. De omstandigheden waren echter prima voor een mooie pot voetbal en
om 14.30 uur kon er afgetrapt worden door Beesd.
Na de aftrap is het voor beide ploegen duidelijk nog aftasten en ontwikkelt zich een rommelige openingsfase,
waarin weinig kansen gecreëerd worden. BZS probeert vooral snel de voorhoede te bereiken, maar slaagt niet in
deze opzet. Het enige gevaar van BZS in de eerste helft komt uit een corner die bij de tweede pal op de bovenkant
van de lat gekopt wordt. Het had echter niet uitgemaakt, aangezien de scheidsrechter voor een overtreding fluit
van de speler van BZS. Beesd probeert meer te voetballen en zeker bij balveroveringen er snel uit te komen. De
ballen komen enkele keren gevaarlijk voorin, maar de scherpte in de eindpass of rond de 16 ontbreekt vooralsnog.
Uiteindelijk is het toch Beesd wat verdient op voorsprong komt met een fraaie treffer. Joost de Bruijn kan Jarno
van de Water op linksbuiten aanspelen en deze kan vrij naar binnen dribbelen en vanaf twintig meter vliegt de bal
prachtig in de rechterbovenhoek buiten het bereik van oud-keeper van Beesd Bjorn Nuijsenborgh, 0-1. BZS heeft
moeite met het goed druk zetten van Beesd, zeker op het middenveld, waardoor de meeste ballen blind naar
voren gejaagd worden. De verdediging van Beesd zit goed in de duels en geeft daardoor bijna de gehele wedstrijd
geen kans weg. Eenmaal moet Niels Jonker handelend optreden als een bal uit een voorzet voor de voeten valt
voor een BZS-speler, maar van dichtbij weet Niels de bal te blokkeren. Met 0-1 gaan beide teams de rust in.
In de tweede helft verandert er weinig in het spelbeeld. Beesd speelt bij vlagen goed voetbal en BZS kan er, mede
door enkele afwezigen, weinig tot niets tegenover zetten. Echter in tegenstelling tot de eerste helft creëert Beesd
in de tweede helft een flink aantal kansen en al na een kwartier in de tweede helft breidt Beesd de voorsprong
uit. BZS wordt in balbezit opgejaagd en uiteindelijk is het Arjan van den Bosch met een cruciale onderschepping
net voor de middenlijn. BZS staat door het balverlies verkeerd en met bijna alle tien de veldspelers voor de bal en
zo kan Arjan met een goede pass in de diepte Jarno van de Water 1 op 1 sturen en deze faalt niet in de afronding,
0-2. De wedstrijd is zo wel gespeeld en Beesd gaat op zoek naar meer treffers. BZS kan de tweede helft geen enkel
moment gevaar stichten. Men probeert het met lange ingooien, hoekschoppen en voorzetten, maar allen worden
onschadelijk gemaakt door de goed spelende defensie van Beesd. Beesd probeert de voorsprong te vergroten,
maar enkele kansen worden jammerlijk gemist. Jarno van de Water kan na goed terugleggen van Dyon van Bremen
zijn derde maken, maar schiet slecht in, waardoor Bjorn de bal makkelijk kan pareren. De volgende kans is voor
Joost de Bruijn die op links opstoomt en zich een weg baant in de 16, maar zijn rush helaas niet kan bekronen met
een doelpunt. Ook een vrije trap van Dyon van Bremen, die Beesd krijgt na goed doorzetten van Timo Warrens,
kan Bjorn nog net een hand achter krijgen om BZS te behoeden voor een grotere achterstand. Gelukkig scoort
Beesd alsnog de verdiende derde treffer. Jarno van de Water kan vanaf randje 16 vrij schieten, maar zijn poging
knalt op de paal. De ingevallen Thomas Brouwer reageert alert en knalt de rebound overtuigend en fraai in de
bovenhoek, 0-3. Niet veel later fluit de scheidsrechter voor het eindsignaal en zo begint Beesd het seizoen goed
met een mooie en verdiende overwinning. Een echte teamprestatie, waarin zowel aanvallend als verdedigend 90
minuten gestreden is voor de winst en de ‘0’ achterin.
Het seizoen begint zo goed voor Beesd, maar natuurlijk zegt 1 wedstrijd nog weinig. Beesd kan wel vertrouwen
putten uit het goede spel bij vlagen en het feit dat achterin amper kansen weggegeven zijn. Er is echter nog
ruimte zat voor verbetering en daar zal verder op getraind gaan worden om ook zondag 1 oktober thuis tegen
Teisterbanders de drie punten te kunnen pakken. Om 14.00 zal er afgetrapt worden op Sportpark Molenzicht!
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Algemene Ledenvergadering
Maandag 25 september was de reguliere Algemene Ledenvergadering.
Er waren 67 leden aanwezig. Naast de gebruikelijke agendapunten was het
vrijwilligersbeleid het belangrijkste discussiepunt deze vergadering.
Max Kroeze gaf aan dat er de afgelopen jaren veel was bereikt als je kijkt
naar de accommodatie en de velden. De organisatie staat en het streven
is nog steeds om de accommodatie binnen enkele jaren te vervangen.
Het doorgroeien naar een open club krijgt steeds meer gestalte.
Het samengaan naar één grote gemeente West Betuwe heeft ook de aandacht
van de KNVB en het samenbrengen van de voetbalvereniging binnen die gemeente staat op hun agenda.
Maar alle plannen voor de toekomst kunnen de ijskast in als het vrijwilligersbeleid niet verbeterd binnen onze
club. Uit cijfers blijkt dat 40% van de leden doet helemaal niets doet… Dit is ook voor het bestuur een doorn in het
oog. We moeten hiervan af, dit kan zo niet langer. We gaan dit beter regelen, goedschiks of kwaadschiks. Samen
met de leden gaan we op zoek naar een oplossing en wel op zeer korte termijn. Daarbij wel opgemerkt dat de
aanwezigen op de vergadering vanavond bijna allemaal zeer trouwe vrijwilligers zijn, waar we als bestuur
uiteraard trots op zijn, maar hen zal worden gevraagd met ons ‘mee te denken’ want we moeten dit met elkaar
oplossen. Bij het agendapunt bestuursverkiezing gaf Gerard van Kilsdonk aan zijn taak als jeugdvoorzitter op korte
termijn te willen beëindigen. Hij kost hem te veel energie en de taak is hierdoor niet meer te combineren met zijn
werk. Gerard gaat zelf op zoek naar een geschikte opvolger.
Het ledenaantal binnen v.v. Beesd is stabiel en blijft de laatste jaren rond het aantal van 400 leden. Spelende
leden: Junior heren loopt iets terug, junior dames loopt op, senior heren loopt iets op, senior dames loopt op.
Bij de overige leden: steunende leden iets minder, WKC dames loopt sterk op, petanque gaat van 35 naar 38.
Zoals in de begroting werd aangegeven zijn de bezuinigingen op dit moment maximaal. De verwachting is dat er
geen grote bedragen verder meer gerealiseerd kunnen worden met de huidige accommodatie.
De huisvestingskosten blijven hoog i.v.m. reparatie/onderhoud van het pand. Tevens is er een reservering
opgenomen voor de renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld op termijn. Het herstellen van de kantine
inkomsten in combinatie met het stabiel houden van de lasten zal leiden tot het gewenste (hoger) resultaat.
Roland Versteegh gaf uitleg over de kantine inkomsten. Er is een dalende tendens waarneembaar in de kantine
inkomsten en winstmarge. Mogelijke oorzaak kan zijn dat de inname van de munten verslapt en er vaak
barvrijwilligers niet op komen dagen waardoor er geen sociale controle meer is achter de bar.
De volgende oplossingen komen voorbij:
Optie 1: Volledige barbezetting op basis van 2 personen op donderdag, zaterdag en zondag. Ieder lid is verplicht
2x4 uur bardienst per seizoen te draaien bovenop de vrijwilligerstaken die men al doet.
Optie 2: Verhoging van de contributie met 50 euro. Leden inroosteren en na gedane arbeid het bedrag
terugstorten. Geen inzet is geen teruggave. Gaten in het barrooster invullen met betaalde krachten.
Optie 3: Betaalde krachten op (impopulaire dagen) donderdag en zondag. Deze professionaliseringsslag zal leiden
tot een hogere omzet en marge c.q. een beter resultaat. De dinsdagen en zaterdagen invullen met vrijwilligers. Bij
het uitblijven van het geprognotiseerde omzetbedrag zal een mogelijke contributieverhoging noodzakelijk zijn om
investeringen in de toekomst te kunnen realiseren.
Optie 4: Suggesties vanuit de vergadering
Na korte overleg komt het bestuur met een voorlopig voorstel. Men gaat op zoek naar een professionele
vrijwilligerscoördinator. Deze coördinator gaat tegen betaling het beleid en handhaving bepalen.
De suggesties van vanavond zullen door deze vrijwilligerscoördinator worden meegenomen in zijn plan.
Mogelijk zullen zijn taken op den duur (de wens is over ca. 3 maanden) door een of meer eigen leden uit onze
vereniging worden overgenomen. De komende periode zal het tekort aan barvrijwilligers worden opgelost door het
inzetten van betaalde krachten.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het voorstel en Max biedt de aanwezigen geheel volgens traditie een
consumptie aan en wenst eenieder wel thuis.
Het bestuur
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Aankondiging
Beste ouders, leiders, trainers en belangstellenden,
Maandag 9 oktober is er een informatieve bijeenkomst aangaande
de ontwikkeling met betrekking tot onze jeugdafdeling.
Onder andere worden de ontwikkelingen rondom het Technisch
beleidsplan gepresenteerd. Het jeugdbestuur nodigt u allen uit om
hierbij aanwezig te zijn in het belang van uw kind in het bijzonder
en de vereniging in het algemeen.
De avond begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur welkom
in de kantine.

Oproep Meiden Onder 15
Eindelijk is het harde werken beloond ! Een 2-0 overwinning op CHC den Bosch. Heb je ook zin om bij de meiden
onder de 15 jaar van VV Beesd te voetballen kom dan gerust eens op de training kijken op de dinsdag en
donderdag avond van 18.30 tot 19.45 ! Tot dan😊
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Opmerkelijk….
Beesd 4 ging op bezoek bij TEC in Tiel. Keuken dicht en bar vanaf 12 uur open. Vanochtend geen bakkie koffie...

Winnares ballonnenwedstrijd
Tijdens de openingsdag van het kunstgrasveld
werden ballonnen opgelaten.

Sanne Biesheuvel van MO-13 werd de
winnares van deze ballonnen actie.
Haar ballon werd gevonden in Ambt Delden
en dat is 137 km van Sportpark Molenzicht.
en dat was goed voor een eerste plaats.
Uit handen van Michael Schooneveld ontvang
zij namens de Activiteiten Commissie een
nieuwe wedstrijdbal.
Sanne Gefeliciteerd.
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Vrijdag 6 oktober was de eerste kinderbingo
van het seizoen op Sportpark Molenzicht!
Vanaf 19.00 uur konden er weer superleuke
prijzen gewonnen worden!

Hiernaast de winnaar van de bingo met zijn
trainingsjasje van zijn pak gesponsord door
Sporthuis de Jager uit Geldermalsen.
Veel plezier ermee Luka

Rijnbeek
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Loodgieters– en verwarmingsbedrijf Hans Kroezen is

als nieuw lid toegetreden tot de Business Club van v.v. Beesd.
Hans Kroezen jr. die enkele jaren geleden de zaak overnam
van zijn vader is geen onbekende in Beesd. Menigeen heeft al
eens naarstig naar de komst van Hans Kroezen uitgekeken.
Zo ook de Businessclub. Loodgieters– en verwarmingsbedrijf
Hans Kroezen, van harte welkom!

Aankondiging Business Club v.v. Beesd,
Sinds de start hebben wij met velen van u al uitgebreid kennis kunnen maken. Was dit niet bij één van de
presentaties tijdens een bedrijfsbezoek dan wel tijdens een derby. Als commissie deed het ons genoegen dat alle
tot nu toe georganiseerde activiteiten zeer goed bezocht en gewaardeerd werden.
Zondag 26 november a.s. heeft Business Club v.v. Beesd de beschikking over een compleet ingerichte tent op ons
complex Sportpark Molenzicht.
Graag bieden wij enkele business clubleden de kans om zijn/haar bedrijf hier te presenteren.
Wellicht bent u niet in de gelegenheid een bedrijfsbezoek op eigen locatie te faciliteren, dan is dit uw kans om uw
mede business clubleden kennis te laten maken met uw bedrijf of dienst. Dit alles in informele sfeer, onder het
genot van een hapje en drankje. Ook staat er een spectaculaire Virtual Reality activiteit gepland, waarmee wij
deze middag nog aantrekkelijker hopen te maken.
Er is ruimte voor maximaal 4 bedrijven en de aanmeldingen zullen op basis van binnenkomst geselecteerd worden.
Mocht u nog vragen hebben over de invulling van deze middag of u aan willen melden, dan kan dat via:
emagis@hetnet.nl (06-53718652).
Aangemeld, maar geen plek? Wees gerust, in de toekomst proberen wij vaker soortgelijke middagen te
organiseren. Wij hopen 26 november a.s. op een interessante, informatieve, maar vooral ook gezellige en
leerzame middag.
Namens de
“Business club VVBeesd”,
Linda de Wilde
André Kroeze
John Voet
Erick Magis
Diana van den Heuvel
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V.v. Beesd steeds meer een ‘Open Club’

Jarenlang was inschrijfbureau, start en finish aan de A. de Kuyperweg in Beesd maar dat is nu verhuisd naar de
accommodatie van de Voetbal Vereniging Beesd aan de Sportlaan 7 te Beesd.
Zaterdag 25 november zijn we gastheer voor het hardloopevenement Run Rondje Rhenoy.

Uit handen van de heer en mevrouw Bolenius, mocht het team MO17 het nieuwe tenue ontvangen. Gedurende 5
jaren verbind RiBo Gorinchem haar naam aan dit team. Namens spelers en leiders hartelijk dank.
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Zondag 15 oktober

HEEEEUH, 3 PUNTEN!!
Wat Beesd en MEC'07 de toeschouwers voorschotelden was het
aanzien amper waard. De supporters van Beesd konden na afloop
opgelucht ademhalen. Hun ploeg won met 3-2.
"Het schijnt dat dit een voetbalwedstrijd was", antwoordde Beesd trainer
Dick Wammes op de vraag waar we naar hadden zitten kijken. "Zeker na
rust zakten we wel heel ver weg." En dat terwijl de eerste helft ook al
niet over naar huis te schrijven was. Een halfuurtje voetbalde Beesd
aardig. Het bleek achteraf genoeg voor de overwinning. In dat halfuur
scoorde de ploeg drie keer. Jarno van de Water opende de score nadat
de doelman van MEC'07 een voorzet van Kevin Spronk niet goed verwerkte.
De 2-0 was de mooiste treffer van de middag. Van de Water knikte een voorzet van Thomas Brouwer keurig raak.
Toen vlak voor rust uit een vrije trap van Spronk ook nog de 3-0 viel, leek de zege voor Beesd al in de tas.
Beesd-doelman Niels Jonker ging kort daarna echter de mist in door opzichtig onder een hoge bal door te springen:
3-1. Toen niet lang na rust ook nog de 3-2 viel, werd de wedstrijd in ieder geval nog spannend, maar daarmee is
alles wel gezegd. "We zijn blij met de punten", zei Wammes. "Van de bovenste ploegen winnen we waarschijnlijk
niet, dus moet het tegen ploegen als MEC'07 gebeuren. Natuurlijk het liefst met mooi voetbal, maar dat zat er
vandaag niet in."

De WKC is de komende jaren weer een fraaie
wisselbeker rijker. Uit handen van Andre Kroeze
werd in september de nieuwe wisselbeker aan de
voorzitter der WKC, Anjo van Gameren, uitgereikt.
Als dank kreeg Andre een bos bloemen overhandigd
van de voorzitter. Op de wisselbeker prijkt de naam
van de sponsor, een foto van Willy Kroezen
(naamgever) en staan de winnaars van de afgelopen
10 jaar gegraveerd.
Peter van Brakel aan kop
Inmiddels is de WKC- competitie bezig aan haar 11e seizoen. De opkomst is de eerste 10 weken ongekend hoog,
iedere week tussen de 14 en 18 deelnemers. Peter van Brakel is de verrassende koploper, hij heeft een kleine
voorsprong op een groot aantal spelers. Opvallend is de vrije val van de winnaar van de afgelopen twee jaar,
Richard Frehe. Hij verloor maar liefst 9 wedstrijden en zit in een hopeloze vormcrisis.
Spanje
Op 10 november vertrekken 18 spelers der WKC naar Spanje. Men verblijft in de buurt van Platja d’ Aro in het
fraaie van der Valk hotel pal aan de Middellandse zee. Via deze site wordt het thuisfront op de hoogte gehouden
van de geplande activiteiten.
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Donderdag 19 oktober werden de greppels rondom het sportpark uitgegraven/ schoongemaakt. Hierdoor konden
zoekgeraakte ballen weer beter teruggevonden worden. Ook werd de kabelbreuk weer hersteld en was er weer
licht op het ‘WKC veldje’ bij de parkeerplaats.

Beesd verliest met ruime cijfers
TIEL – Beesd ging met ruime cijfers onderuit in Tiel.
Een feller RKTVC was met liefst 6-1 te sterk.
Die uitslag vertelde niet het hele verhaal van de wedstrijd.
Lange tijd had Beesd, zonder de wegens familieomstandigheden afwezige
trainer Dick Wammes, uitzicht op een goed resultaat.
“We waren weliswaar niet ontevreden dat we met slechts een 2-1 achterstand
gingen rusten, maar in de tweede helft hadden we een heel sterke fase”,
vertelde leider Bertus Bronk.
Beesd nam via Arjan van de Bosch voor rust de leiding. In de tweede helft werd de 2-2 van Jarno van de Water
afgekeurd, waarna Beesd ook nog twee keer de lat raakte. Na de 3-1 knakte het bij Beesd en liep de thuisploeg
verder weg.
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Aankondiging
Vrijdag 3 november is er weer een kinderbingo! Dit keer met als hoofdprijs: een tegoedbon van Pannenkoekenhuis
"de Stapelbakker" t.w.v. € 50,-! Komen jullie ook?

Aankondiging
Zaterdag 28 oktober is er weer een klusochtend.
Wij hopen weer op een mooie opkomst, zodat we ons Sportpark weer een stukje mooier kunnen maken!
Om 07:30 staat de koffie klaar, tot dan! De Klusploeg
Er werd weer veel werk verzet. Er werden bomen gesnoeid en lijnen getrokken op de velden.

91

Beste ouders van jeugdspelers v.v. Beesd,
Een aantal weken geleden kondigden het jeugdbestuur deze informatieavond aan:
Maandag 9 oktober is er een informatieve bijeenkomst aangaande de ontwikkeling met
betrekking tot onze jeugdafdeling. Onder andere worden de ontwikkelingen rondom het Technisch beleidsplan
gepresenteerd. Het jeugdbestuur nodigt u allen uit om hierbij aanwezig te zijn in het belang van uw kind in het
bijzonder en de vereniging in het algemeen.
Na aanleiding van deze avond is er vandaag een mailing uitgegaan met o.a. Propositie: ‘Jeugd, kans of noodzaak’
en Technisch Beleidsplan, ‘Elke jeugdspeler op zijn eigen voetbaltop’. Mocht u deze mail niet gekregen hebben,
stuur dan even een bericht naar communicatie@vvbeesd.nl, met uw gegevens, dan zorgen wij ervoor dat deze mail
alsnog bij u terecht komt.
Namens, het Jeugdbestuur

Robert Mars Toernooi
De voorbereidingen voor het volgende Robert Mars
Toernooi op zaterdag 2 juni 2018 waren alweer in
volle gang.
Met trots kunnen we zeggen dat onze afdeling
marketing en merchandise goed werk heeft verricht.
Folders, tasjes, pennen, stickers....
En dat allemaal om het Robert Mars Toernooi nog
meer naamsbekendheid te geven.
Help je mee door te liken en delen?
Aanstaande dinsdag zullen we ons wederom
presenteren op de Goede Doelen Dag van het
KWC-Culemborg.
Daar komen deze spulletjes vast goed van pas!
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Uit de Gelderlander: Hans Kroeze node gemist

Kroeze: 'Ik kan niet schieten én niet sprinten'
Hans Kroeze zit opnieuw in de lappenmand. Nu met liesklachten. Hij is gedwongen tot toekijken, een lastige rol
voor de routinier.
“Het is niet de lies zelf, maar een scheurtje in het wandje daarachter. Ik kan niet schieten én niet sprinten. Tja,
dan ben je gauw uitgespeeld.” Beesd kreeg zondag in Tiel van RKTVC een flink pak slag. Een niet mis te verstane
6-1 nederlaag. Duidelijk was wel dat de ploeg een echte leider miste. Die zat op de tribune toe te kijken.
“Of ik een van de leiders ben, weet ik niet. Toen een paar jaar geleden enkele routiniers, eigenlijk te vroeg, lager
gingen spelen, moesten anderen het oppakken.
Maar er ontbreken er meer, ook aanvoerder
Jasper Gremie is aan het einde van het seizoen
gestopt. Te druk.”
Of dat ook zo blijft, is maar afwachten.
“Onder begeleiding van een fysiotherapeut moet ik
de lies steeds iets zwaarder belasten. In de komende
twee maanden moet het resultaat zichtbaar worden.
Is er geen verbetering? Dan wordt het opereren”
“Ik weet niet of ik nog aan spelen toekom, maar ik
blijf optimistisch. Ik richt me erop dat ik na de
winterstop weer kan spelen. Mocht dat niet zo zijn,
dan leg ik mij daarbij neer. Ik ben langzaam op een
leeftijd gekomen dat er belangrijkere zaken zijn
dan voetballen.”
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Zondag 29 oktober werd Mels Bos uitgenodigd
voor de overdracht van de kleding. Mels is ook
de komende jaren shirtsponsor van
v.v. Beesd Dames1
We willen Mels Bos bedanken voor de mooie
tenues en de tassen.
De wedstrijd verliep niet helemaal naar wens.
Helaas met 4-7 verloren van DSC dames1.
Doelpunten: Sharon (2) en Karlijn (2)

Puntje erbij.
Zondag 29-oktober
Beesd 1 – DSC 1
Zes minuten voor tijd leek Beesd geslagen in de wedstrijd tegen DSC.
Uit een schitterende vrije trap kwamen de gasten toen op 0-2.
Beesd zette echter alles-op-alles en stapte nog met een punt van het
veld: 2-2.
“Voor ons is dit een leuke meevaller”, zei trainer Dick Wammes.
“We hebben allebei een punt, maar wij stappen toch met een ander
gevoel van het veld dan zij.”
Met het resultaat was Wammes tevreden, met het vertoonde spel niet.
“Het was onnodig onrustig. We doen onszelf tekort in voetbalplezier.”
Na de 0-1 ruststand leek DSC dus de zege veilig te stellen, maar met twee klutsgoals zorgden Kevin Spronk en Igor
Bassa nog voor een punt.
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Uit handen van de heer en mevrouw Bot van het gelijknamig Bouwbedrijf, mocht het team JO17 het nieuwe tenue
in ontvangst nemen. Gedurende 5 jaren heeft Bouwbedrijf Bot uit Beesd haar naam verbonden aan het team.
Namens spelers en leiders hartelijk dank!

v.v. Beesd & de Commissie Thuiswedstrijden
(entree & verloting) bedanken de volgende
sponsoren voor de bijdrage aan de verloting
van de thuiswedstrijden bij v.v. Beesd:
- Melkveebedrijf

De Bruijn

- MCD Supermarkt
- Chielbouw Beesd

Wilt u ook uw leuke bijdrage leveren aan de verloting bij v.v. Beesd, neem dan snel contact op met iemand
uit de Commissie Thuiswedstrijden
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Bijna 3 jaar geleden zijn Marion Koopman en Jolanda van de Broek (destijds nog gezamenlijk met Angela van
Leeuwen) de bestuursdienst opgestart. Zij hebben hier hun ziel en zaligheid in gestopt en hebben ervoor gezorgd
dat er heel veel vrijwilligers op een hele positieve manier bij de vereniging betrokken zijn geraakt.
Iedere zaterdag zorgen zij voor een veld- en kleedkamerindeling voor alle thuisspelende jeugdteams en hun
tegenstanders zodat eenieder naar hartenlust kan voetballen. Daags van te vooraf worden de bezoekende teams al
met een welkomstbrief op de hoogte gebracht op welk veld ze moeten spelen, welke kleedkamer er voor ze is
gereserveerd en dat erbij Beesd met muntjes afgerekend moet worden. Zodra het programma bekend is worden er
bananen besteld voor de jeugdteams die vervolgens in de rust geconsumeerd kunnen worden.
Iedere zaterdag zorgen zij dat er vrijwilligers op de vereniging zijn die de bezoekende jeugdteams ontvangen en
wegwijs maken op Sportpark Molenzicht. Voor de leiders en trainers is altijd een warm onthaal middels een kopje
koffie en een gezellig welkom.
Beide dames vinden het tijd voor iets anders om elders hun bijdrage te gaan leveren, Jolanda en Marion hebben
aangegeven tot de winterstop actief te blijven bij v.v. Beesd. Wij als jeugdcommissie zijn jullie hier enorm
dankbaar voor en gaan jullie dan ook keihard missen! Wij hopen jullie nog vaak op en rond de velden van v.v.
Beesd te zien. Nogmaals héél, héél hartelijk dank!
Jeugdcommissie v.v. Beesd
OPROEP NAAR AANLEIDING VAN BOVENSTAANDE!
v.v. Beesd is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, bij voorkeur 2 mensen,
die de leiding van deze goed georganiseerde commissie over zouden willen
nemen. Jolanda en Marion zijn natuurlijk bereid om je in te werken en om
alle zaken over te dragen. Je stapt in een goed opgezette commissie.
Reacties graag naar:
Marion Koopman
Email: koopman229@zonnet.nl
Tel. 06-46621595
Jolanda van den Broek Email: rob-vandenbroek@kpnmail.nl Tel. 06-23533576

Vrijdag 3 november won Micha in den Eng
de hoofdprijs van de kinderbingo!
Hij kan lekker samen met zijn broertje en
ouders pannenkoeken gaan eten bij de
Stapelbakker op Landgoed Marienwaerdt.
Gefeliciteerd Micha!
De volgende bingo is op 1 december. Dan is
het weer tijd voor de pietenbingo! Tot dan
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september heb ik mijn aftreden al bekend gemaakt. Om persoonlijke
redenen, heb ik besloten om mijn taken neer te leggen. Peter van Zandvoort neemt vanaf heden waar.
Het Hoofdbestuur gaat op zoek naar een opvolger.
Ik ben erg blij met de stappen die er in
de afgelopen jaren gezet zijn binnen de
jeugdafdeling. Ik wil daarvoor mijn
fantastische team Diana, Ben, Peter,
Frans en Coos danken en uiteraard
alle commissieleden, vrijwilligers,
ouders en onze kids.
Gerard van Kilsdonk

Ook op Instamgram is
vvBeesd actief
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Onze Evert in de Dorpskrant
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Terug in de tijd
Gert van Weelden plaatste deze zwart-wit elftalfoto van VVBeesd uit 1977 op FaceBook
Te herkennen zijn o.a.: Andre Kroeze, Ron Hollenga, Mario van Lith, Hans de Jong, Otto Peterse, Frank Hoos.
Marien van Soelen en trainer Jan Wim Stals. Onderste rij: Gerard Kruissen, Johan van Lith, Rene van Gameren,
Mart van Lith, Gerard van Lith, Henk van de Water en John Verkuil

v.v. Beesd is sinds vorig jaar RAC Partner met FC Utrecht.
Een onderdeel daarvan is de mogelijkheid om als lid van
v.v. Beesd wedstrijden van FC Utrecht tegen gereduceerd
tarief te mogen bezoeken. Op 19 november aanstaande
staat de jaarlijkse RAC-DAG namelijk weer op de agenda!
Leden (maar ook partners, familieleden en vrienden; etc.)
tot 16 jaar kunnen voor FC Utrecht – Excelsior een kaartje
bemachtigen voor slechts €7,50.
Voor volwassenen geldt het uitzonderlijke tarief
van €12,50. En v.v. Beesd profiteert mee, want per verkocht
kaartje wordt door FC Utrecht €1 in de clubkas gestort!
Kaarten zijn te bestellen op fcutrecht.nl/beesd
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Wat begon als een geintje werd werkelijkheid
De verjaardag samen met Pieter van de Wijck
vieren…… maar dan wel in Spanje !
Vrijdag 10 november vertrokken 17 WKC-spelers en
3 supporters richting Spanje. Om klokslag half 10 ging
men vanaf het Dorpsplein per auto richting Eindhoven
om vervolgens om 12.15 uur per vliegtuig op te stijgen
naar Gerona. Men hoopte rond 14.00 uur aldaar te landen.
Via deze site wordt iedereen op de hoogte gehouden van
de dagelijkse activiteiten.

Zaterdag
Een kort berichtje vanuit het zonnige Spanje van de WKC.
Vandaag was het eindelijk zover dat de WKC naar het zonnige zuiden vertrokken. De reis begon moeizaam, Eindhoven
Airport was niet berekend op het zware gewicht van de heren, hierdoor werd er uiteindelijk om 12.25 opgestegen
vanuit Eindhoven.
Het vliegtuig is zonder problemen geland, en de rest van de middag hebben de heren zich uitstekend vermaakt op
het terras. in een temperatuur van ongeveer 20 graden.
Tot zover het bericht vanuit Spanje, morgen melden wij ons weer met een nieuwe update
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Allemaal bedankt voor de felicitaties.
Ik heb een geweldige verjaardag gehad.

Fietstocht WKC wordt slijtageslag in Spanje
De tweede dag in Spanje is meer dan uitstekend verlopen. Nadat alle deelnemers keurig op tijd aan het ontbijt
zaten, volgde aansluitend een ontspannend ochtendprogramma, of men ging wandelen, sommigen zwemmen in de
Middellandse zee. Ook het terras bij het zwembad was een geliefde plek. Temperatuur: 20 graden.
De middag stond in het teken van fietsen. Voor een aantal deelnemers een ware slijtageslag. 1 deelnemer haakte
na 42 meter al af. Vervolgens werd in de middag de verjaardag gevierd van Pieter. Op het fraai versierde terras
nuttigde men een uitstekende lunch. Na de gebruikelijke speech en cadeaus was het nog lang aangenaam
vertoeven. De sfeer is uitstekend. De avond staat in het teken van de verjaardag en er volgt aansluitend een
bescheiden feestje i.v.m. officiële toevoeging van een nieuw bestuurslid der WKC .
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De WKC is maandagmiddag om 16.50 uur veilig geland in Eindhoven. Vanwege diverse storingen in Spanje en in
Beesd volgt het verslag van dag 3 en dag 4 later deze week

De 4 dagen Spanje zitten er inmiddels al weer op. Een geweldig weekend met schitterende weersomstandigheden.
De sfeer was goed en de organisatie in uitstekende handen van Pieter. Er viel geen onvertogen woord en eenieder
hield zich keurig aan de vooraf gemaakte afspraken.
Dag 1 en 2 zijn al gemeld op deze site. Dag 3 stond in het teken van voetbal, zwemmen in de zee en in de middag
wandelen langs de fraaie rotsenpartij. Aansluitend op het terras formule 1 gekeken en iets gedronken.
In de avond opnieuw een bescheiden feestje in de bar van het hotel.
De vierde dag was vooral rustig aan doen en in de middag stond de
terugreis op het programma.
De vliegreis verliep prima. Rond 17.00 uur landde het gezelschap in
Eindhoven. Rest ons Pieter van der Wijck en het management van het
Van der Valk Hotel (Ilona en Jan) te bedanken voor de uitstekende
organisatie en de enorme gastvrijheid.
Een weekend om niet snel meer te vergeten!
Alle deelnemers WKC
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HJ Metaalbewerking en Weernekers Elektro sponsoren Beesd 4

Uit handen van de heren Jeroen Brouwer en Hans van Zoelen (eerstgenoemde met familie) als wel de heer
Weernekers van respectievelijk HJ Metaalbewerking en Weernekers Elektro ontving het herenteam 4 van
v.v Beesd een nieuw tenue. De firma HJ Metaalbewerking en Weernekers Elektro sponsoren dit team al jaren
door “dik en dun”. Het is nu aan het team om haar sponsoren te belonen met een goede eind plek in de
competitie. Namens spelers en leiders hartelijk dank.

Donderdagavond 30 november komen Sinterklaas en Zwarte Piet de senioren van v.v. Beesd weer bezoeken op
Sportpark Molenzicht. Helaas is Zwarte Piet het grote boek van sinterklaas (net als vorig jaar) verloren.
Kunnen jullie zwarte piet helpen het grote boek te vullen met leuke nieuwtjes/feitjes/roddeltjes/etc.
Stuur dit dan naar communicatie@vvbeesd.nl.
Zeg dit tegen al je vriendjes en vriendinnetjes en dan zien we jullie op 30 november allemaal!!
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Op Facebook de nieuwe profielfoto van Beesd 3.
Dat is toch genieten….

Vorig jaar werden de jeugdtrainers van v.v. Beesd al verblijdt met prachtige winterjassen. Maar ook dit jaar
heeft Volt Elektro Groep de jeugdtrainers en leiders niet in de kou laten staan. Door de nieuw gesponsorde
trainingspakken lopen de jeugdtrainers en leiders er weer netjes bij dit jaar.
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 trainingspakken en wil Robert Hendriks, eigenaar van
Volt Elektro Group, bedanken voor de sponsoring.
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Aankondiging
Vrijdag 1 december
Pietenbingo
De Sint en zijn Pieten zijn weer in
het land! Vrijdag 1 december
organiseert de Activiteiten Commissie
een Pietenbingo!
Er zijn weer leuke prijzen te winnen
en natuurlijk zijn er leuke Pietjes
aanwezig!
De hoofdprijs is een
prachtige Bluetooth Speaker!
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Goedendag leden van Voetbal Vereniging Beesd,
Zoals iedereen inmiddels weet en beseft, bestaat onze vereniging op basis van een grote inzet en betrokkenheid
van vrijwilligers zodat de contributie laag blijft en het sociale aspect groot. Echter is de invulling en controle
een steeds groter probleem geworden binnen de vereniging en hebben we in onze laatste ALV gezamenlijk
besloten tijdelijk een vrijwilligers coördinator aan te stellen.
Samen met de Gelderse Sportfederatie hebben we besloten een coördinator in te huren die het fundament gaat
maken voor de regelingen rondom inzet en controle vrijwilligers. Zijn naam is Roel Hazenberg en gaat hij
komende week starten met zijn werkzaamheden waarbij hij geassisteerd gaat worden door het bestuur en leden.
Wij wensen hem veel succes met de uitvoering van zijn taak.
Namens het bestuur
Max Kroeze
Voorzitter
Even voorstellen:
Mijn naam is Roel Hazenberg, 35 jaar,
wonend in Nijmegen, vader van 2 kinderen.
Sommige mensen omschrijven mij als een duizendpoot
in het verenigingsleven, ikzelf zie het als betrokken
enthousiasteling.
In 2006 heb ik een eigen sportvereniging opgericht,
omdat mijn sport nog niet in Nijmegen beoefend werd.
Dat is voor mij het begin geweest van vele verschillende
taken binnen het verenigingsleven.
Inmiddels geef ik wekelijks training en coach ik de
E-jeugd van een bloeiende Floorball (zoek maar op
Google) vereniging in Nijmegen.
Daarnaast sta ik 2x per week op het ijs als ijshockeyer,
waarbij ik als secretaris ook mijn bijdrage lever aan
die vereniging.
Mijn werk en hobby’s hebben veel raakvlakken, omdat ik als projectleider bij de Gelderse Sport Federatie
wekelijk met verenigingsondersteuning bezig ben. Vanuit die functie ben ik recentelijk in gesprek gekomen met
Max Kroeze en Roland Versteegh.
V.V. Beesd is een bloeiende vereniging, financieel gezond en heeft alle potentie om gezond te blijven. Toch
blijft er thema momenteel onderbelicht, namelijk het vrijwilligerswerk.
Er wordt al enorm veel vrijwilligerswerk verricht, maar de barbezetting blijkt lastig te vullen. Er is een duidelijk
vrijwilligersbeleid bij V.V. Beesd, maar de uitvoering en handhaving hiervan heeft een “boost” nodig.
Ik zal mij komende weken gaan richten op het naleven van het vrijwilligersbeleid, zorgen dat ieder lid (en ouders
van jeugdleden) weet wat van hen verwacht wordt m.b.t. inzet voor bardiensten. Het belangrijkste is dat ieder
lid op zijn/haar manier en op gewenste tijden een bijdrage kan leveren, zonder het plezier te verliezen bij de
club.
Ik zal ook mijn gezicht laten zien in de komende weken en vooral beschikbaar zijn voor vragen rondom jullie
bijdrage in het vrijwilligerswerk.
Ik ben ervan overtuigd dat je met een heldere communicatie en eerlijkheid deze vereniging tot een hoger niveau
kan tillen.
Met vriendelijke groet,
Roel Hazenberg
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Zondag 26 november heeft de business club v.v. Beesd een interessante, informatieve maar vooral ook een gezellige
en leerzame middag gehad op Sportcomplex Molenzicht.
Sinds de oprichting van Businessclub v.v. Beesd in medio 2015 hebben zijn er al diverse bijeenkomsten geweest
waarin de leden uitgebreid met elkaar en hun bedrijf kennis hebben kunnen maken.
Soms bij een presentaties tijdens een bedrijfsbezoek soms tijdens een derby.
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Vervolg Business Club bijeenkomst:
Dit keer kon men nader kennis maken met een 3-tal bedrijven:
- Aalten Security Systems Beesd BV, ASSB waarbij
de eigenaar Richard Aalten alle ins en outs van beveiligings-,
toegangscontrolesystemen en alarmsystemen toonde en een
toelichting gaf. Alles op maat
en op de wensen van de klant af te stemmen.
- DM Design, kantoorprojecten op maat.
Mede eigenaar Wim de Boer vertelde over welke vernieuwende
mogelijkheden er zijn voor het inrichten van een werkplek.
Met hierbij de toegevoegde waarde van het afstemmen van een
kantoor op de uitstraling van een onderneming.
- Enjoy VR, eigenaar Luc Ponsioen liet velen kennis
maken met de wereld van Virtual reality. Een bijzondere en inspirerende ervaring.
Dit alles op een informele manier onder het genot van een drankje en een heerlijke lunch welke werd verzorgd
voor het Voorhuys. Kortom, een zeer geslaagde middag.

Run Rondje Rhenoy

Jarenlang was inschrijfbureau, start en finish aan de A. de Kuyperweg in Beesd maar dat is nu verhuisd naar de
accommodatie van de Voetbal Vereniging Beesd aan de Sportlaan 7 te Beesd. Zaterdag 25 november waren we
gastheer voor het hardloopevenement Run Rondje Rhenoy (RRR)
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Donderdag 30 november kwam de goedheiligman en zijn trouwe hulp op bezoek bij de senioren. Het werd weer
een bijzondere en gedenkwaardige avond waarin velen de gang naar de Sint moesten maken. Ook de dames Brigitte
Bakker en Mirthe van Buul die dit seizoen deel uitmaken van Dames1 moesten zich verantwoorden bij de Sint.
Sint refereerde aan de goede oude tijd dat Arie den Hartog nog deel uitmaakte van Beesd 5, termen als
‘legendarisch’, en ‘de zwarte panter’ kwamen voorbij.

Een heerlijk avondje…
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Maar liefst 71 keer mocht Miranda de Vries tijdens haar burgemeesterschap in Geldermalsen aan actieve
vrijwilligers een Koninklijke Onderscheiding uitreiken. Op de dag voor haar afscheid kwamen daar nog twee
onderscheidingen bij. Het ging hier om twee leden van Tennisvereniging Rhelico Rumpt
Jan van den Tempel (68) en Bertus Bronk (49), beiden uit Beesd, maken respectievelijk 30 en 25 jaar deel uit van
de Onderhoudscommissie van genoemde tennisvereniging. Zij verzorgen alle onderhoudswerkzaamheden op het
terrein, de banen en in en rond het clubgebouw. Ook waren zij de stuwende krachten bij meerdere verbouwingen
van het clubhuis.

Bertus Bronk is tevens al 25 jaar jeugdtrainer
en trainer van het tweede elftal van
Voetbalvereniging Beesd. Hij organiseert voor deze
vereniging tal van toernooien en andere activiteiten.
Beide heren hebben besloten het bij de tennisvereniging wat rustiger aan te gaan doen.
Dat laat de vereniging niet zomaar gebeuren.
Daarom was er op donderdagavond 30 november
een bijzondere bijeenkomst in Club Rodenburg, in
Beesd. Burgemeester De Vries daar maakte daar
bekend dat zowel Van den Tempel als Bronk uit
waardering voor hun jarenlange inzet voor
Tennisvereniging Rhelico zijn benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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Vrijdag 1 december was er weer een Pietenbingo. De Pieten hielpen mee met het draaien aan de balletjes
en het noemen van de winnende getallen.

De schitterende hoofdprijs werd
gewonnen door Cas Jansen
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Apen in kleedkamer 6….
Zaterdag 2 december hadden we last van apen in kleedkamer 6. Het betreffende team is bekend namelijk
NOAD O13-01. We nemen contact met NOAD want dit accepteren we niet.

Belangrijke punten voor Beesd
Beesd pakte in zijn strijd om onderin weg te komen belangrijke punten door concurrent Den Dungen met liefst 4-1
te verslaan. “Een klinkende overwinning”, vond trainer Dick Wammes. “We hebben een uur goed gevoetbald, maar
in het mindere halfuur had het ook anders kunnen aflopen.”
Wammes zag dat Beesd een prima eerste helft speelde. Rens Bronk scoorde na lang blessureleed voor het eerst
sinds anderhalf jaar weer een doelpunt en zette daarmee zijn ploeg op voorsprong. Wammes: “Het is fijn dat Rens
weer terug is en dat hij steeds wat fitter wordt. Met hem voorin hebben we extra kwaliteit.” Maar in plaats van uit
te lopen naar 2-0 werd het 1-1. “Dat was tegen de verhouding”, vond Wammes.
Na rust kwam Beesd slecht uit de kleedkamer. De gasten hadden een halfuur lang de overhand en Beesd had het
aan doelman Vincent Rinck te danken dat het overeind bleef. Rinck heeft als doelman een verleden bij
Vriendenschaar, Elinkwijk en Hercules en is als fysiotherapeut tegenwoordig werkzaam in Beesd. “We zijn blij dat
hij bij ons speelt. Hij heeft vanwege studie twee jaar niet gevoetbald en wil het nu weer proberen.
Hij is nog niet helemaal fit, maar is voor ons een prima en
ervaren kracht. Met een goede keeper en een goede spits
kun je vaak ver komen. Doelpunten maken en tegenhouden
is niet onbelangrijk in het voetbal.”
Toen de net ingevallen Igor Bassa een kwartier voor tijd
de 2-1 maakte, werd Beesd weer sterker. Met twee treffers
besliste Jarno van de Water de wedstrijd.
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In verband met Pakjesavond was er dinsdag 5 december
geen trainingen bij v.v. Beesd.

De eerste competitiehelft loopt op zijn
einde en feestdagen staan voor de deur.
Nog enkele weken en dan zal vanaf
20 december tot 15 januari de winterstop
plaats vinden.
Dit houdt in dat op woensdag
20 december de laatste trainingen voor de
jeugd zijn en dat deze weer beginnen op
maandag 15 januari 2018.

Zit je in groep 3/4 of ken je iemand die in een van deze klassen zit en lijkt het je leuk om een keertje een kijkje
te nemen bij v.v. Beesd, doe dan mee met onze clinic!
Woensdag 13 december is er een voetbalclinic voor de leeftijdscategorie Onder 9.
Als je wilt mag je je beste vriend en/of vriendin meenemen!
We gaan voetballen bij v.v. Beesd (Sportstraat 7).
Om 18:30 gaan we beginnen en hopen we dat iedereen in (warme) sportkleding aangekleed en wel klaarstaat om
te beginnen. We spelen tot ongeveer 19:30. Tot dan!
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Beesd 3 Spectaculair bericht…
Nelson Hommes neemt volgend jaar het stokje over van Verwolf na weer een verliespartij
Het hoge woord is er dan toch eindelijk uit, er is een nieuwe hoofdtrainer aangesteld voor het crisis elftal Beesd 3.
Verwolf heeft jaren het vertrouwen en de tijd gehad om aan dit team te bouwen, maar het bestuur ziet geen
verbetering ten opzichte van toen Verwolf begon aan zijn uitdaging. Onder ogen van Sinterklaas en Zwarte Piet
werd het publiek op de hoogte gesteld. Verwolf maakt dit seizoen nog wel af, en moet Beesd 3 zo snel mogelijk uit
die degradatiezone krijgen.
Deze week waren er weer kansen
op punten tegen OJC, maar helaas
trok Beesd weer niet aan het juiste
eind.
Net als vorige week weer een goed
begin voor ’t derde. Echt een
overwicht had de thuisploeg niet,
maar door heel hard werken en
uitmuntend verdedigen hield Beesd
keurig de nul in de eerste helft.
Kansen om te scoren kreeg Beesd
ook, Jens Kroeze kreeg wat kleine
mogelijkheden, maar kon deze niet
ombuigen in een doelpunt.
Maar in de tweede helft speelde
het Beesd-3 syndroom weer op.
Een kwartier stond Beesd totaal
niet georganiseerd, en moest het
razendsnel 4 goals incasseren, weg
goede bedoelingen, weg uitzicht
op punten. Daarna werd het weer
aardig opgepakt, helaas kon Beesd
niet tot scoren komen, tenminste
Beesd kreeg een vrije trap, en
Michel van Alphen schoot deze
weer keurig tegen de touwen.
Maar net als vorige week keurde de scheids deze tot ongeloof van iedereen af. Weer pech voor van Alphen, die ook
al de pech had dat hij deze week genoodzaakt was om bij Bertels een nieuw tapijt aan te schaffen na een iets te
wild Sinterklaasavondje! Nog 2 goals voor OJC bepaalde de eindstand op 0-6. Volgende week is het dan eindelijk
zover, de degradatiekraker in de competitie. Beesd 3 (rode lantaarndrager) neemt het op tegen OSC’45 (nummer
voorlaatst). Het is erop of eronder voor de mannen van Verwolf, want verlies lijkt dodelijk op dit moment in de
competitie. Het lijkt een laatste strohalm voor Beesd 3….
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De 1ste afgelasting is een feit….
Vanavond donderdag 7 december mag er alleen getraind worden op het
kunstgrasveld! Alleen Beesd 1 en 2 trainen hierop, de andere senioren elftallen
zijn afgelast. De trainingen van de Jeugd zijn onderling afgesproken, informeer
hiervoor bij je trainer!
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‘Robert Mars appelbeignets’
Delen en liken zou fantastisch zijn!
Dank je wel alvast!
Op vrijdag 29 december gaan wij weer de
overheerlijke ‘Robert Mars appelbeignets’
bakken & verkopen.
De volledige winst wordt gestort in de kas van
Het Robert Mars Toernooi en komt daarmee
dus ook weer ten goede aan
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).
Vanaf 09:00 uur worden de eerste appelbeignets
verkocht op: Prins Willem Alexandersingel 88
Beesd. Prijslijst: 1 voor € 0,75, 10 voor € 6,00
Mocht je vooraf een bestelling willen plaatsen,
wat wij natuurlijk van harte toejuichen, dan
kun je deze per WhatsApp, doorgeven aan:
Angélique Kroeze, 06-13441983 of Jolanda van
den Broek, 06-23533576.
Mailen kan ook! robertvoorkika@gmail.com
Op deze dag staan we ook met een kraam op de AfterKerstmarkt en LEGObouwmarathon in het glazen huis in
Beesd

Kansen en mogelijkheden voor v.v. Beesd
Gilian Franje is B-Fit coach op diverse scholen en JOGG-regisseur (Jongeren op Gezond Gewicht) Geldermalsen.
Middels een presentatie werd v.v. Beesd geïnformeerd over de Open Club (intensiever gebruik van onze
Accommodatie), senioren: walking football (Betuwse Bikkels), jongeren: leefstijl (programma B-Fit).
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Hieronder een samenvatting van zijn presentatie
‘KANSEN EN MOGELIJKHEDEN’:

Doel: jongeren en senioren verleiden tot
een gezonde leefstijl.

Open Club, hoe doe je dat?
1. Goed georganiseerd voetbal is de basis
2. Blijf bij je identiteit, doe wat bij je past
3. Werk samen met partners uit de buurt (scholen, andere verenigingen)
4. Benut het potentieel van je leden
5. Begin klein en maak keuzes
6. Vier successen op je club. Maak ook een haalbaarheidsplan!
Subsidieaanvraag provincie Gelderland: Bij goedgekeurde subsidieaanvraag door de provincie financiert de
provincie én de gemeente. Ontzorgen: De subsidieaanvraag dient Gilian in voor V.V. Beesd
Fysiek sterker maken door fitheidstesten en valpreventie. De trainingen (voor álle senioren uit Beesd e.o.) –
Wekelijks walking football trainingen - Jaarlijks Betuwse Bikkels toernooi.
Mentaal sterker maken Workshops van Pons Jan Vermeer over vitaliteit (slaap, voeding, beweging en ontspanning)
voor Betuwse Bikkels, leden en gezin.
Emotioneel sterker maken door sociale activiteiten zoals Deelname Rode Kruis Bloesemtocht, Fietstocht langs
de Linge, maar ook een grootouder-kleinkind toernooi, Een Betuwse Bikkels Toernooi i.v.m. de wederkerigheid
van de Betuwse Bikkels.
Inspanning V.V. Beesd:
Enige inspanning: Werving (gezamenlijk) van Betuwse Bikkels en ter beschikking stellen van de accommodatie
Financiering Betuwse Bikkels door Gemeente Geldermalsen: Het maken van het plan, de inzet van trainers,
projectleider etc. Fitheidstesten en trainingen, valpreventie. Lidmaatschapsgelden zijn volledig voor V.V. Beesd
Het maken van het plan en de projectleiding doet Gilian voor V.V. Beesd
Doelstellingen JOGG en B-Fit Meer beweging: – Sportparticipatie van 71% naar 80%. Gezondere voeding: Dagelijks
groente eten van 40% naar 50% – Dagelijks fruit eten van 52% naar 62%
Huidige status financiering. Interne procesgang gemeente Geldermalsen:
College van B&W vergadering 07-11-2017 - Commissie Samenleving 04-12-2017 - Raadsvergadering 19-12-2017 De
genoemde bedragen zijn bedoeld voor alle deelnemende verenigingen in de gemeente, waarbij financiering deels
afhankelijk is van de animo onder de verenigingen.
Beslispunten V.V. Beesd
Open Club: januari 2018:
Willen jullie dat wij een aanvraag indienen voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsplan?
Senioren:
Betuwse Bikkels 02-2018/12-2019
Willen jullie dat wij aan de slag gaan met de realisatie van Betuwse Bikkels?
Jongeren:
Leefstijlprogramma B-Fit 09-2018/09-2020
Willen jullie dat wij een aanvraag indienen voor B-Fit?
Gilian en Alice werden bedankt voor hun presentatie en duidelijk is dat dit een unieke kans is voor v.v. Beesd en
we unaniem akkoord gaan om Gilian Franje opdracht te geven bovenstaande voor ons in gang te zetten.
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Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi
Van woensdag 27 december tot en met zaterdag
30 december is het weer zover en vindt het Groot
Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi plaats in Sporthal
de Randhorst in Geldermalsen. De jeugd van V.V. Beesd t/m teams onder 17 jaar zullen het deze dag opnemen
tegen de jeugd van MVV’58, GVV, Tricht en Rhelico. Beesd is vertegenwoordigd met 21 teams, verspreid over 4
dagen. In totaal doen er 114 teams mee aan het toernooi.

Speelschema
Het volledige programma is bekend, de programmaboekjes
komen naar Beesd. In het speelschema is het belangrijk om te
kijken voor welk team je moet voetballen. Hieronder het overzicht van de speeldagen en de poules die er zijn en
vervolgens kunnen jullie hieronder zien, welk team van Beesd in welke poule speelt :

Vanuit Beesd organiseren dit jaar Coos van Lith en Jeroen van Stappershoef het toernooi.
Voor vragen spreek ons aan, of neem contact op met Coos via coosvanlith69@gmail.com
of met Jeroen via jeroen@vanstappershoef.nl
Wij wensen iedereen alvast fijne kerstdagen en
veel toernooiplezier!
Met sportieve groet,
Coos en Jeroen
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Zondag 17 december was de laatste competitiedag voor v.v. Beesd in 2017
Het werd een prima dag in sportief opzicht:
Beesd 3 flikte het…
De eerste overwinning dit seizoen was een feit door een 5-4 overwinning op Emplina

Beesd Dames1 won uit bij Nieuwkuijk met 3-4
Sinds vandaag verwelkomen we Tommie Zuurmond weer als leider. De uitwedstrijd tegen Nieuwkuijk werd
gewonnen met 4-3! Waar we na 15 min met 2-0 achter stonden en slecht aan de wedstrijd begonnen ging het
daarna beter. Met rust was het 2-2 door doelpunten van Karlijn Zuurmond en Deborah van den Berg - Piek.
Na rust kwamen we goed uit de kleedkamer maar de kansen werden niet benut tot Karlijn in de 70e minuut de
3-2 maakte. Na een foute keuze van de scheidsrechter werd door de tegenstander de 3-3 gemaakt. Daarna werd
er weer vol druk gezet voor Beesd en hing de 3-4 in de lucht. Een handsbal van Nieuwkuijk werd niet gezien door
de scheidsrechter, maar Beesd bleef erin geloven. In de 88e minuut werd het beslissende doelpunt gemaakt door
Sharon Zuurmond. Verdiend gewonnen. Nu winterstop!

Beesd 1 gaat met goed gevoel winterstop in
BEESD – Beesd begint met een goed gevoel aan de winterstop. De derby tegen Buren werd met 2-0 gewonnen
door de ploeg van Dick Wammes.
“Dit was wel het scenario waar we op hoopten”, zei Wammes. “Het veld was niet best, maar we waren compleet
en wilden graag spelen.” Het pakte goed uit voor Beesd. Vijf minuten voor rust opende Jarno van de Water de
score. “Op dat moment was Buren wel wat beter, maar de betere kansen waren voor ons.”
Na rust was Beesd de wat betere ploeg. “We hebben niet heel goed gevoetbald, maar dat was ook lastig op dit
veld. We waren wel wat rustiger dan Buren en hebben verdiend gewonnen”, aldus Wammes. Kevin Spronk besliste
tien minuten voor tijd de wedstrijd door de 2-0 voor zijn rekening te nemen.
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Aankondiging Party Party Wanneer??? Zaterdag: 20 Januari 2017

🍻 Tiroler Feest bij Voetbal Vereniging Beesd
🍻
📌 Waar: Sportpark Molenzicht
🎫 Tickets te koop bij Nieuwjaarsreceptie op 7 Januari
🍻 Beesdse Bierspelen (Binnenkort opent inschrijving op website)
✏️ Noteer het snel in de agenda!
✏️

Mooi plaatje. Begin december was ons Sportpark gesloten
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Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd.
Over bijna een week gaat de kalender weer kruisen
met het voetbalseizoen en kunnen we terugzien op
een intensief en succesvol jaar.
De aanleg van het kunstgrasveld en renovatie hoofdveld heeft onze accommodatie een geweldige boost gegeven
qua gebruik en uitstraling. Ook het begin van een duurzame vereniging met de nieuwe ledverlichting en door het
leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen verkregen subsidie voor een zonneboiler.
Vele vrijwilligers hebben hier een steentje aan bijgedragen. Naast deze vrijwilligers is er ook veel werk verzet
door vrijwilligers om de vereniging vitaal en draaiend te houden tegen een acceptabele contributie. Waarvoor
onze dank!! In het nieuwe jaar start de indeling met de tijdelijk aangesteld vrijwilligers coördinator voor de
barbezetting. Met het motto “voor en door leden” gaan we van het nieuwe jaar weer een sportief en gezellig jaar
maken. De bijeenkomsten van onze business club is ook niet onopgemerkt gebleven, onderhoudende onderwerpen
en presentaties zorgen voor een positieve sponsoring en netwerk binnen de club. Een vitale vereniging kan niet
zonder de inzet en bijdrage van sponsoren en leden van de business club, waarvoor onze dank!!
Uitdagingen genoeg op sportief en beleidsmatig niveau, er komen schitterende projecten voorbij voor de
ontwikkeling naar een open club met meer gebruik op de nog onbezette tijden van onze accommodatie. De komst
van de start Rondje Rhenoy is hier een mooi voorbeeld van en voor herhaling vatbaar.
Onze vereniging heeft ook een bijdrage mogen leveren aan het oud- en nieuwjaarsfeest op het dorpsplein in
samenwerking met “de Notenboom, gemeente Geldermalsen en verenigingen uit Beesd. Laten we er een mooi en
gezellig feest van gaan maken zodat raddraaiers zich gaan bedenken en Beesd geen negatief imago in de streek
oploopt door vandalisme.
Op 7 januari 2018 starten we met de uitgifte van obligaties ter waarde van € 500 voor de financiering van het
kunstgrasveld en voorbereiding nieuwe accommodatie.
Namens het bestuur wil ik iedereen fijne kerstdagen en een sportief en gezond nieuwjaar wensen.
Met vriendelijke groet,
Max Kroeze
Voorzitter VVBeesd
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x
Zoals elk jaar houden we bij v.v. Beesd onze jaarlijkse
gezellige nieuwjaarsreceptie waar een ieder van harte
welkom is.
Op deze dag zullen we weer beginnen met de onderlinge
wedstrijden waarna er geproost kan worden op een nieuw
succesvol, sportief en gezond jaar voor al onze dierbaren
en een ieder die betrokken is bij de voetbalvereniging Beesd.

Het programma is:
- 12.00 Verzamelen voor de onderlinge
wedstrijden en omkleden.
- 12.30 Start onderlinge wedstrijden,
afhankelijk van aantal, verdelen op
het veld.
- 13.30 Einde wedstrijden met daarna een
heerlijke kop snert.
- 14.30 Openingswoord door onze voorzitter
Max kroeze.
- 14.45 Huldiging jubilarissen, lid van
verdienste en bedankjes.
- 17.30 Einde ?

Rest ons dank te zeggen voor het afgelopen jaar!
We wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Tot zondag 7 januari 2018 !!!
Namens voetbalvereniging Beesd, Activiteiten commissie
Hiermee sluiten we deel 1 van het jaarverslag 2017-2018
Namens v.v. Beesd wensen we alle leden, sponsoren en vrijwilligers en iedereen die de vereniging een warm hart
toedraagt een voorspoedig, gezond en gelukkig 2018
Goof Dokman
secretaris v.v. Beesd
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