Jaarverslag v.v. Beesd
1 jan. t/m 30 juni 2018

In het eerste deel van het jaarverslag 2017-2018 (periode juli – dec 2017) heeft u kunnen lezen over de volgende
onderwerpen: Opening kunstgrasveld, Spelweek Beesd te gast, gezonde snacks bij de jeugd, ALV 25 sept, de
schitterende presentatiegids, ‘onze Evert’ in de Dorpskrant, WKC heren naar Spanje, vrijwilligerscoördinator
aan de slag, gastheer voor Run Rondje Rhenoy, bijeenkomst Business Club, Bertus Bronk ontvangt Koninklijke
Onderscheiding, apen in de kleedmaker, Open Club-kansen en mogelijkheden, GGZT 2017 en nog veel meer.
Wat gebeurde er nog in de laatste dagen van december 2017:

Oud- en Nieuw feest
Van de Gemeente Geldermalsen kregen we het
verzoek om samen met andere verenigingen uit het
dorp een oudejaarsfeest te organiseren.
Al snel werd duidelijk dat de Notenboom
voornemens was een dergelijk feest te
organiseren op de eigen locatie (Middenstraat)
en tevens op het Dorpsplein met o.a. een
spectaculaire licht- en geluid en vuurwerkshow,
bierwagen en muziek (DJ).
Wij ondersteunden dit initiatief van harte en
waren bereid dit evenement te promoten.
Gezellig samen het jaar uit en met elkaar werken
aan een beter imago voor het dorp Beesd zodat
raddraaiers zich gaan bedenken en het dorp Beesd
geen negatief imago in de streek meer oploopt
door vandalisme.
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Vrijdag 29 december: verkoop van de overheerlijke ‘’Robert Mars appelbeignets’’

Ook in 2017 verkochten de vrijwilligers weer overheerlijke appelbeignets.
Aan het einde van de dag was de opbrengst bekend: YEAH!

€ 1.252,00 voor het Robert Mars Toernooi!
Sponsors, vrijwilligers, kopers en iedereen die iets heeft betekend.... HARTSTIKKE BEDANKT!
Fijne jaarwisseling voor iedereen!
Namens de organisatie
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Bijzonder karweitje voor de Klusploeg
‘’De klusploeg’’ die in de regel op de laatste zaterdag
van de maand klussen doet op het sportpark had
op de laatste zaterdag van 2017 wel een heel
bijzondere klus nl. erelid Evert van Zelst verhuizen
van de Wilhelminastraat (waar hij 51 jaar woonde)
naar een mooie bejaardenwoning op de Fruitstraat.
De Klusploeg was graag bereid hem hierbij een
handje te helpen.

Ja, ook dat is v.v. Beesd !!
Evert zorgde voor de koffie met wat lekkers en
hierna gingen de handen uit de mouwen.
Op de foto Goof, Hans, Andre en Ruud met Evert
in hun midden. Marius Hol ontbreekt op de foto,
hij zorgde voor de oliebollen en appelflappen….

AANKONDIGING
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Het jaar is nog maar net begonnen of het
eerste nieuwe lid bij v.v. Beesd heeft zich
al aangemeld. Op het veld zal hij pas over
enkele jaren te bewonderen zijn, maar
Beesd is nu al enorm blij en vereerd met
zijn jongste fan.
Op 29 december 2017 is geboren:

Sten van Alphen
De opa's van Sten, Jan van Alphen & Antoon
van de Water hebben de belangrijkste taak
op zich genomen en hem zo snel mogelijk
ingeschreven.
Namens v.v. Beesd, van harte gefeliciteerd
ouders Michel & Inger met de geboorte van
jullie zoon en we wensen jullie en de kleine
Sten het allerbeste!
Sten van Alphen is zichtbaar tevreden
met de enige echt Beesd-sjaal!
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Januari 2018
Dankzij Meubelfabriek de Toekomst BV zitten we er de komende jaren keurig netjes bij in de bestuurskamer.
Namens v.v. Beesd mocht voorzitter Max Kroeze 10 luxe fauteuils in ontvangst nemen voorzien van het logo van
v.v. Beesd. Namens v.v. Beesd hartelijk dank.

Op de foto v.l.n.r. de heer Henry Kriesels, Cor Vermeulen en Max Kroeze
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Zondag 7 januari was de Nieuwjaarsreceptie van v.v. Beesd.
Voorzitter Max Kroeze deed het openingswoord. Hij keek terug op de gebeurtenissen in 2017 en zag vooral
nieuwe kansen en uitdagingen voor de vereniging in het nieuwe jaar.
Aansluitend werden Henk van Bremen en Hans van Bremen gehuldigd voor 50jaar lidmaatschap.

Henk van Bremen

Henk is leeftijdgenoot van Hans
en speelde in de jeugd o.a. met
Bert Zuurmond, Cees Bassa,
Johan van Lith en Mario van
Lith. Als trainers noemde hij Jan
Wim Stals, maar ook de naam van
Arie Bothof.
Henk is begonnen in de jeugd aan
de Veerweg en is in 1967 naar
Molenzicht meeverhuist
Hij speelde graag als aanvaller
maar hoe ouder hij werd hoe
verder hij naar achteren schoof,
eerst op het middenveld en de
laatste jaren van zijn carrière als
actief voetballer speelde hij
meestal achterin.
Henk heeft ook een aantal jaren
in het eerste gestaan, trainers
die hij zich kan herinneren zijn
Han Koster, Wim Remerie en Wim
Daalderop.
Henk voetbalde in de jeugd en later bij de senioren vaak
met zijn broer Arno en hij is op zijn 50ste gestopt,.
Speelde toen in Beesd 4 en hij werd dat jaar ongeslagen
kampioen, op diezelfde dag werden ook Beesd 1 en Beesd
Dames kampioen. 'Een mooi moment om op je hoogtepunt
te stoppen', noemde Henk het zelf.
Daarna is hij bij de WKC gaan voetballen tot zijn 56ste.
Naast voetballer was hij vele jaren bestuurslid als
penningmeester eerst in een bestuur met o.a. Wim Bolenius,
Bert Burger en Dick Maasland. Henk kwam op 4 oktober
2010 in het bestuur met Goof Dokman, Arie den Hartog,
Maarten van der Hulst en Gerry Uelderink en later (2012)
met Thijs Osinga en Frans de Weijer.
Henk bezoekt nog regelmatig wedstrijden bij Beesd van
zijn zoons Dennis en Jasper en hij hoopt dat zijn beide
kleinzoons Riley en Cayden later gaan voetballen en dan
zal hij daar zeker ook graag bij aanwezig zijn.
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Hans van Bremen

Hans speelde in de jeugd met o.a. spelers als Ron Gordijn, Johan van Lith en Wim Bender. Als trainers noemt
Hans de namen van Jan Wim Stals en Piet den Hartog. Hij speelde in de senioren tot ongeveer zijn 32ste in
competitie en speelde daarna tot zijn 52ste bij de WKC. Naast voetballen is hij al vele jaren actief als lid van
de klusploeg en is daardoor iedere laatste zaterdag van de maand te vinden op het sportpark voor allerlei
kluswerkzaamheden.
Ook was hij jarenlang actief in de Activiteiten Commissie samen met o.a. Andre Kroeze, Michael Schooneveld,
Coos van Lith en Bjorn Jansen. In 2000 nam hij de taak als consul over van Evert van Zelst en deze taak doet
hij nu nog steeds samen met Jan van Alphen en Arie den Hartog.

Hierna kreeg Cees Spronk de speld
behorende bij Lid van Verdienste.
Cees gaf aan dat hij de taak als gastheer
graag doet en het gezellig vind om als
gastheer op te treden voor v.v. Beesd.
Ook bij uitwedstrijden is hij vaak een
gewaardeerd vertegenwoordiger voor
onze club.

7

Hierna werd aan het oudste lid van onze
vereniging Evert van Zelst het eerste
Lening-certificaat uitgereikt die de
kosten voor aanleg kunstgrasveld en
voorbereiding nieuwbouw accommodatie
moeten financieren.

Jolanda van de Broek en Marion Koopman
werden bedankt voor hun inzet binnen de
bestuursdiensten. Helaas kon Marion door
ziekte deze middag niet aanwezig zijn.
Gerard van Kilsdonk werd bedankt voor zijn inzet
als lid van de jeugdcommissie en hoofdbestuur en
hierna vroeg Max de aanwezigen het glas te
heffen op een sportief en gezond 2018.
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De eerste training van de dames in 2018 zit er op! Monique en Charlotte deden gezellig mee! 🍻

Toch nog een mooi weekend skiën!
#Avoriaz
Tim Kruissen, Christiaan Jansen,
Rik Spronk... en helaas dit jaar
zonder... Mark Van Alphen
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De dag na Tirolerfeest kwam Jeroen van Stappershoef bij het opruimen van een kast op de voetbal een doos
tegen met oude albums en foto’s. Deze is uit 1994, de tijd van de snor
😂 😂

Zaterdag 27 januari was de laatste zaterdag van de maand en
dus werd er weer geklust en om 7.30 uur stond de koffie klaar!.
Een grote groep vrijwilligers maakten dit keer de reclameborden
schoon en verplaatsten deze naar het nieuwe hoofdveld.
Het was fris buiten, maar wel gezellig zo met elkaar.
Bezorgbakker Arie van Beusekom zorgde voor heerlijk warme
saucijzenbroodjes. Wilt u ook meehelpen? Je hoeft echt niet
superhandig te zijn. Er is altijd wel een klusje voor je te vinden.
Je bent van harte welkom. VVB Klusteam
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20 januari 2018 ontvingen de leden van v.v. Beesd een brief
over het vrijwilligersbeleid van Roel Hazenberg van de Gelderse
Sportfederatie in opdracht van het bestuur van v.v. Beesd
Beste Leden en Ouders/Verzorgers van jeugdleden,
Afgelopen jaren heeft V.V. Beesd zich ontwikkeld tot een gezonde vereniging op sportief en financieel vlak.
De vereniging heeft een sterke positie binnen Beesd en wil een toekomstbestendige vereniging zijn.
Een van de dingen waardoor we gezond kunnen blijven, zijn inkomsten uit de kantine/bar.
De afgelopen jaren zijn de barinkomsten teruggelopen. De belangrijkste reden hiervoor is de barbezetting.
Zonder bezetting geen omzet! Jij vindt het toch ook fijn om na de wedstrijd snel een drankje te kunnen
bestellen? Daarnaast zorgt een goede baromzet ervoor dat we de contributie niet hoeven te verhogen.
Om te zorgen voor een goede barbezetting, gaan we de verplichte uren voor vrijwilligerswerk beter inrichten.
Zo is het voor iedereen duidelijk waar je aan toe bent. Hieronder lichten we de nieuwe situatie toe.
We vragen jullie dan ook alles goed te lezen. Bij deze brief voegen we ook de reglementen toe, waarin alles
staat uitgelegd over het vrijwilligerswerk bij V.V. Beesd. Heb je daarna nog vragen, dan kun je natuurlijk
altijd bij ons terecht!
Hoe het begon:
Al sinds september 2012 verwachten we van ieder lid dat
je je 12 uur per seizoen inzet voor de club. We hebben
gemerkt dat dat niet bij iedereen bekend is. Ook zijn er
geen strenge controles op geweest. Vanaf 1 januari 2018
gaat een nieuwe regeling in voor het verplicht vrijwilliger
werk waarin de afspraken duidelijker zijn gemaakt.
Nieuwe regeling:
Het belangrijkste voor de korte termijn is dat de bardiensten goed gevuld worden. Daarom stelt V.V. Beesd
de eis dat ieder lid of ouder/verzorger van een jeugdlid minimaal 8 uur per seizoen bardienst draait (i.p.v.
de 12 uur voor een willekeurige taak). Het indelen van de bardiensten gebeurt uiteraard in overleg.
Ook houden we rekening met ander vrijwilligerswerk dat je doet en de situatie in het gezin.
Zie hieronder voor een uitgebreide toelichting. Als niet iedereen de bardiensten draait, zullen we betaalde
krachten moeten inzetten. Deze kosten komen voor rekening van de mensen die geen bardiensten draaien.
De afkoopregeling/boete is € 50,- per 4 uur. In totaal kan het niet draaien van bardiensten je per seizoen
dus € 100,- kosten. Het bedrag dat je verschuldigd bent, tellen we op bij de contributie die je moet betalen.
Indien de boete niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, volgt er een ontzegging aan alle activiteiten
binnen VV Beesd.
Huidige vrijwilligers:
We zijn bij V.V. Beesd heel blij met de grote hoeveelheid vrijwilligers die zich al inzetten voor de club.
Om vrijwilligers niet dubbel te belasten, kun je ontheffing krijgen als je aantoonbaar veel meer dan deze
8 uur actief bent voor de club. Het gaat om structurele taken die worden gedaan naast gebruikelijke taken
zoals rijden naar wedstrijden. De vrijwilligerscommissie bepaalt wie voor deze ontheffing in aanmerking komt.
Dit gebeurt automatisch.
Planning:
Natuurlijk is het prettig als je je bardiensten kunt draaien wanneer jou dat het beste uitkomt. Daarom
organiseren we twee keer per seizoen een planningsweek. Je kunt dan op vier avonden in de kantine bij de
vrijwilligerscommissie je bardienst inplannen. Wil je graag samen met een vriend of vriendin de bardiensten
draaien?
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Kom dan samen naar de planningsweek.
De eerste planningsweek staat gepland van maandag 29 januari t/m donderdag 1 februari 2018.
Je kunt dan per avond van 18:00 – 20:00 je bardiensten inplannen in de kantine van VV Beesd.
Vragen:
We begrijpen dat het invoeren van het nieuwe vrijwilligersbeleid vragen oproept.
De meest voorkomende vragen hebben we voor jullie op een rij gezet.
•
Ik doe al vrijwilligerswerk voor de club (aantoonbaar), moet ik nu ook 8 uur bardienst draaien?
Nee, de vrijwilligerscommissie bepaalt welke vrijwilligers ontheffing hebben. Je krijgt hiervan
automatisch bericht. Deze ontvangen hier automatisch bericht over. Heb je hier geen bericht
Over ontvangen? Dan kun je bij de vrijwilligerscommissie bezwaar aantekenen.
•

Ik heb helemaal geen ervaring, hoe moet ik dan bardienst draaien?
Op meerdere momenten in het seizoen organiseert de barcommissie een instructieavond.
Daarnaast staan beginnende barmedewerkers altijd ingepland met een ervaren barmedewerker.

•

Ik heb meerdere kinderen die lid zijn, moet ik per kind dan 8 uur bardienst draaien?
Nee, als je meerdere kinderen hebt die lid zijn, hoef je maar 8 uur te draaien. Dit geldt voor kinderen
Tot 16 jaar. Van oudere kinderen verwachten we dat zij zelf 8 uur bardienst draaien (uiteraard
schenken deze geen alcohol en staan altijd samen met een oudere bardienstmedewerker.)

•

Zijn er ook uitzonderingen/ontheffingen?
Je kunt ontheffing krijgen als je met aantoonbare reden niet in staat bent vrijwilligerswerk te doen.
Denk hierbij aan een (langdurige) ziekte of een buitenlandse stage.

•

Ik kan tijdens een planningsweek niet langs komen om mijn voorkeuren door te geven, hoe word ik
dan ingepland?
Als je jezelf niet kunt inplannen tijdens de planningsweek, dan zal de vrijwilligerscommissie je een
datum en tijd toewijzen. Komt het je toch niet goed uit? Dan moet je zelf met iemand ruilen.

•

Is het niet makkelijker om betaalde krachten in te zetten?
Dit kan een oplossing zijn, alleen zijn de kosten zo hoog dat een contributieverhoging onvermijdelijk is.
Het gaat dan om minimaal € 100,- per jaar. Daarnaast is het goed voor de clubsfeer als ieder lid zijn
Steentje bijdraagt aan de vereniging. Kun of wil je echt geen bardienst draaien, dan kun je overwegen
extra ander vrijwilligerswerk te doen om voor de ontheffing in aanmerking te komen, of eventueel
de afkoopsom betalen.

Wil je meer weten over de achtergrond van verplicht vrijwilligerswerk bij V.V. Beesd?
De reglementen zijn bijgevoegd bij deze brief, en ook altijd via de website te raadplegen
Tot slot:
Het nieuwe beleid is per 1 januari 2018 van kracht gegaan en zal ook gehandhaafd worden. We hopen op jullie
begrip en medewerking. Als ieder lid zijn/haar steentje bijdraagt blijven we een gezonde club en zijn er nog
vele mooie en gezellige jaren in het verschiet.
Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen?
Neem dan contact op met
roel.hazenberg@geldersesportfederatie.nl
of 06 - 10 22 02 76
Met vriendelijke groet, namens V.V. Beesd
Max Kroeze
Roland Versteegh
Roel Hazenberg
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Beste leden van v.v. Beesd,
Het leukste teamuitje van seizoen 2017/2018 komt eraan!
Op 10 februari speelt FC Utrecht thuis tegen PEC Zwolle en
bij deze mooie Eredivisiewedstrijd kunnen de leden van
v.v. Beesd tegen een sterk gereduceerd tarief aanwezig zijn.
Dat is één van de voordelen die je hebt als lid van RAC-club
v.v. Beesd! Leden (maar ook partners, familieleden en vrienden;
noem maar op) tot 16 jaar kunnen voor FC Utrecht – PEC Zwolle
voor 7,50 euro een kaartje kopen. Voor volwassenen geldt het bijzondere tarief van 12,50 euro.
En v.v. Beesd profiteert mee, want per verkocht kaartje
wordt door FC Utrecht 2,50 euro gestort in de clubkas!
Het bestellen van de kaarten is eenvoudig en snel en kan
via www.fcutrecht.nl/beesd.
Nog even in het kort: 10 februari, 18.30 uur, FC Utrecht –
PEC Zwolle
Kaarten te koop voor leden van v.v. Beesd voor 7,50 euro
(tot 16 jaar) en 12,50 euro (volwassenen).
En: 2,50 euro per gekochte kaart gaat de clubkas in. Zo
snijdt het mes dus aan twee kanten!
Tot ziens in Stadion Galgenwaard op zaterdag 10 februari!

Onlangs bereikte ons het bericht dat er op veld 3 stokken uit het veld zijn gehaald.
Misschien is op het eerste oog niet duidelijk
waar deze stokken voor dienen, maar deze
staan er vanwege de mollenklemmen.
Als de stokken eruit gehaald worden, heeft
het geen zin om de klemmen te zetten.
Bij deze het vriendelijke, doch dringende
verzoek de stokken op de velden te laten
staan!
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De dames van v.v. Beesd kunnen het al jaren zeer goed vinden met Mels Bos, eigenaar van de gelijknamige
autorijschool. Menige dame heeft haar rijbewijs te danken aan Mels Bos en dat vertaald zich ook in de
sponsoring van door Mels Bos Autorijschool aan de dames. Tot en met seizoen 2022 is Mels Bos in ieder geval
verbonden aan dames 1, waarvoor namens het team: Hartelijk Dank.

Dinsdag 30 januari was een historische dag in het bestaan van fa. Kemker. ‘’Wij hebben ons gehuurde pand
gekocht, en zijn nu de trotse eigenaar van Homburg 17 in Beesd’’, aldus Patrick Kemker.
Ook namens v.v. Beesd de felicitaties aan onze Hoofdsponsor
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Februari 2018

ZATERDAG 2 JUNI 2018 IN BEESD: "DE ROBERT MARS BELEVING"
Deze beleving voor jong en oud vindt voor de
7e keer plaats op ZATERDAG 2 JUNI bij Voetbal
Vereniging Beesd.
“Het Robert Mars Toernooi” voor Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa) is een voetbaltoernooi
voor jongens en meisjes O11 in Beesd. Het wordt
georganiseerd ter herinnering aan Robert Mars.
Als E-pupil heeft hij op 10-jarige leeftijd de strijd
tegen kanker verloren.
Om Roberts naam in ere te houden en vele kinderen
een onvergetelijke dag te bezorgen, wordt dit
toernooi sinds 2012 elk jaar georganiseerd.
Met ca. 45 deelnemende teams is dit een van de
grootste toernooien in de Betuwe en mag het meer
als ‘een beleving’ worden beschouwd.
Tijdens dit toernooi vinden er namelijk een groot
aantal activiteiten plaats zodat kinderen,
begeleiders en ouders zich geen moment hoeven te
vervelen. Tevens is het ons tot nu toe ieder jaar
gelukt een Bekende Nederlander te strikken.
De gehele opbrengst zal voor de prijsuitreiking van
het toernooi bekend gemaakt worden en aan KiKa
worden overgemaakt.
Op de markt met circa 30 kramen is er voor eenieder wat: springkussens, verlotingen, muziek, eten en drinken.
Kortom, een dag om nooit te vergeten!
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Gelukkige overwinning Beesd op BZS
Zondag 4 februari
Beesd won in de vierde klasse E Zuid 1 wat gelukkig met 2-0 van streekgenoot BZS. Zeker voor rust hadden de
bezoekers flink wat kansen om op voorsprong te komen. Dat lukte niet en pal voor rust werd het wel 1-0.
Een doelpunt van BZS werd afgekeurd. Het was vrijwel niemand duidelijk waarom, want het was een direct
ingeschoten vrije trap van Andringa. Op slag van rust werd het 1-0, toen Kevin Spronk. Hij soleerde, met Jarno
van de Water, combineerde en schoot vervolgens raak. Na rust ging de wedstrijd gelijk op.
De beslissing viel in het slot van de wedstrijd. Dyon van Bremen speelde Kevin Spronk aan, die voor de tweede
keer uitstekend raak schoot: 2-0. Een zeer belangrijke overwinning voor de mannen van trainer Dick Wammes.

Na een prima gelijkspel vorige week tegen SCI stond vandaag voor Beesd de belangrijkste thuiswedstrijd tegen
BZS op het programma. De belangen voor beide teams waren vooraf duidelijk. BZS zou moeten winnen om zicht
te houden op het ontlopen van directe degradatie en/of nacompetitie. Beesd daarentegen staat boven die
plekken, maar zou bij een nederlaag weer stevig in het gedrag komen van de onderste competitiehelft. In een
matige wedstrijd, waarin BZS zeker de eerste helft kansen had, was Beesd de meest gelukkige en boekte het
een 2-0 overwinning.
Aangezien door de weersomstandigheden de natuurgrasvelden bij Beesd niet van voldoende kwaliteiten zijn om
nu al op te voetballen, werd er gespeeld op de nieuwe fraaie kunstgrasmat. Beesd, toch bekend met deze mat,
liet echter bij lange na niet zien dat het hier wel degelijk goed op uit de voeten kan. Het is BZS dat vanaf de
aftrap het initiatief pakt en op zoek gaat naar de openingstreffer. Binnen vijf minuten lijkt deze al te vallen.
Een vrije trap wordt direct op goal getrapt waar de Beesdse defensie niet op reageert en deze vliegt in de
goal. De scheidsrechter besluit de treffer om onduidelijke redenen af te keuren en Beesd kan opgelucht
ademhalen. Echter blijkt dit geen waarschuwing voor Beesd om scherper en feller te gaan spelen.
De gelatenheid waarmee de ploeg voor de dacht komt, laat niet zien dat men hier een belangrijke driepunter wil
pakken. Meerdere keren komen de gasten gevaarlijk voor het doel van Vincent Rink. Gelukkig heeft deze elke
keer een passend antwoord op de pogingen van de voorwaartsen van BZS. Beesd zet hier in aanvallend opzicht
weinig tegenover.
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Kevin Spronk kan eenmaal door na een steekpass, maar omspeelt keeper Bjorn Nuijsenborgh te ruim, waardoor
de bal achter rolt. Vlak voor rust pakt Beesd toch de voorsprong. Kevin Spronk heeft een mooie solo in huis
vanaf de middenlijn en rondt na een kaats op de rand van de 16 prima af en zet Beesd op 1-0. Een voorsprong
die op basis van het wedstrijdbeeld niet verdiend te noemen is, maar daar maalt bij Beesd niemand om.
In de tweede helft komt Beesd beter voor
de dag en BZS vooral veel slechter. Waar
de gasten in de eerste helft over de grond
en met enkele steekpasses gevaar
stichtten voor de Beesdse goal is hier in
de tweede helft niks van terug te zien.
Men valt terug op het pompen van hoge
ballen richting het doel van Beesd, maar
beschikt niet over de aanvallers om
hiermee gevaar te stichten. Hierdoor
blijft Beesd een stuk gemakkelijker
overeind. Beesd creëert daarentegen
enkele fraaie kansen, met name in de
omschakeling.

Zo lijkt Rens Bronk de marge voor Beesd te vergroten met 2-0 na het
binnen tikken van een scherpe voorzet van Kevin Spronk, maar wordt deze
wegens vermeend buitenspel afgekeurd. Een onterechte beslissing, maar
wel een beslissing waar de scheidsrechter in meegaat. Niet veel later is
het Stefan van den Bosch die na een pass van Rens Bronk 1 op 1 kan met
de keeper kan. Hij kapt een keer terug en zijn schot lijkt de doellijn te
passeren. Ook hier krijgt Beesd echter niet een treffer toegekend, maar
was dit voor de scheidsrechter ook niet waarneembaar. Hawkeye is
vooralsnog niet beschikbaar bij Beesd, dus blijft er een krappe marge
van 1-0. BZS komt nog een keer dicht bij de gelijkmaker als bij een
voorzet een BZS speler zijn kopduel wint, maar zijn kopbal gaat naast.
In de slotfase breidt Beesd alsnog de score uit. Na een voorzet vanaf
links van Rens Bronk kan Kevin Spronk de bal rustig met de borst
controleren en schiet de bal van dichtbij hard en hoog binnen en
tekent zo met zijn tweede treffer voor de eindstand van 2-0.

Een belangrijke overwinning voor Beesd dat
hierdoor meer afstand neemt van de
degradatieplekken. Met 18 punten is Beesd echter
nog lang niet in veilige haven en zal men punten
moeten blijven pakken de komende weken om niet
voor het derde seizoen op rij in de problemen te
komen. Voor volgende week staat het altijd lastige
Oeteldonk uit op het programma, maar punten zal
men hier niet verliezen. Hooguit wat andere
randzaken. Op 18 februari staat de volgende
wedstrijd op het programma. De lastige wedstrijd
uit tegen titelkandidaat CHC. Beesd zal het dus
lastig zat krijgen en zal zeker qua inzet uit een
ander vaatje moeten tappen dan vandaag om een
resultaat te halen.
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Businessclub: Laat je niet kisten…
Met bovenstaande titel als thema organiseerde de Businessclub van v.v. Beesd op 31 januari een bijeenkomst
voor haar leden.
Tijdens deze drukbezochte avond, welke gehouden werd in “LOF” te Rhenoy kregen de aanwezigen een kijkje
achter de schermen van Uitvaartverzorging Rivierenland.
Met gedrevenheid presenteerde Thea Douma-Post waarom zij enkele jaren geleden deze stap heeft genomen
en vervolgens ging ze in op de ins en outs die komen kijken bij een begrafenisonderneming waarbij je, net als bij
ieder ander bedrijf, je moet zien te onderscheiden van de vele concurrenten. Maatwerk, perfectie en oog voor
de “klant” komen bij Uitvaartverzorging Rivierenland op de eerste plaats.
Of het nu de rouwkaart betreft, de muziek, de rouwstoet, de invulling van de plechtigheid of de invulling na de
plechtigheid…… het moet gewoon kloppen en nabestaanden moeten met tevredenheid terug kunnen kijken op de
plechtigheid. Thea onderneemt deze activiteiten samen met haar man Auwe en met ondersteuning van
Antoinette…….
Na afloop van de presentatie van Thea konden de aanwezigen kennis maken met het verbouwde “LOF” dat
geëxploiteerd wordt door Moniek Spruit en Stefan Kroezen.
Naast “LOF”, dat geschikt is gemaakt voor bijeenkomsten en feesten van klein tot groot, exploiteren Moniek en
Stefan ook vergader - en feest locatie “VRIJ” gelegen aan de Beusichemsedijk te Culemborg en “Brasserie
Streek” voor volwassenen en kids aan de markt in Culemborg.
Onder het genot van een hapje en drankje, verzorgd door Culinaire Service Berdien, werd deze interessante
avond rond 23.00 uur afgerond.
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In een oud plakboek kwam Arno van Bremen onderstaande foto’s tegen uit ‘die goeie ouwe tijd’ van een van de
vele beladen derby’s tussen Beesd en Rhelico. Nostalgie. Zal de derby ooit weer op het programma staan?
Op de foto’s zichtbaar: Goof Dokman, Leo Akkerman en Jos de Jong
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Laatste kans ………Leefbaarheidsbudget 2018

In aanloop naar de voorjaarscompetitie vindt op zaterdag 17 februari een toernooi plaats voor O17 teams.
Aan dit toernooi doen beide O17 teams mee van Beesd. Andere deelnemers zijn Tricht O17-2 en Buren O17-1.
Op het kunstgrasveld worden zes wedstrijden gespeeld van 25 minuten.
De eerste wedstrijd vangt aan om 13.00 uur en het toernooi zal eindigen rond 16.00 uur.
Uiteraard is iedereen welkom op deze dag om een kijkje te komen nemen! De kantine is geopend.
Programma:
13.00-13.25: Beesd O17-2 – Beesd O17-1
13.30-13.55: Tricht O17-2 – Buren O17-1
14.00-14.25: Buren O17-1 – Beesd O17-2
14.30-14.55: Beesd O17-1 – Tricht O17-2
15.00-15.25: Buren O17-1 – Beesd O17-1
15.30-15.55: Tricht O17-2 – Beesd O17-2
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Ofschoon we wisten dat de gezondheid van Rien Dokman
broos was, komt zijn overlijden toch onverwacht.
Afgelopen zaterdag 10 februari heeft Rien de strijd
tegen zijn ziekte op moeten geven.
Met Rien verliezen wij iemand die bij diverse verenigingen
betrokkenheid had. Rien was ook één van de eerste leden
van de Business Club v.v. Beesd bij de oprichting in 2015.
Namens allen wensen wij Ria, de kinderen, kleinkinderen en
familie sterkte met het dragen van dit verlies.
Business Club v.v. Beesd
mede namens bestuur en leden

Kleintjes worden groot.
Op Facebook verscheen een herinnering
van Bertus Bronk van 6 jaar gelden….
Reactie Henri Kriesels: Mooie tijd
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Vierdeklasser Beesd kwam met hoofdtrainer Dick Wammes
Contractverlenging overeen. De 52-jarige Wammes, tekent
voor één jaar bij.
“Zowel de spelersgroep, staf, TC als het bestuur hebben
unaniem aangegeven veel vertrouwen te hebben in mijn aanpak
en in een langere samenwerking”, aldus Wammes. “Voor mij
voldoende reden om hier te blijven en verder te bouwen aan
het team en met veel plezier en vertrouwen bij te tekenen.”
Dick was nog redelijk onbekend voor ons. Hij is 52 jaar en
woont in Beusichem en is vader van 3 kinderen. In het
dagelijkse leven werkt Dick als bouwkundig projectbegeleider.
Dick heeft onder meer gevoetbald bij Fortitudo, Ajax en LRC
en is trainer geweest bij de jeugd van LRC B1, Vriendenschaar
A1 en BZS.
Daarnaast heeft Dick de eerste elftallen getraind van Fortitudo,
BZS, SCP Puiflijk en Buren en nu dan ook Beesd.
We zijn blij met de verlenging van het contract en hebben alle
Vertrouwen in dat we ons sportief verder kunnen ontwikkelen
onder Dick Wammes, aldus Max Kroeze en wensen hem mooie sportieve prestaties in zijn tweede jaar hier bij
Voetbal Vereniging Beesd!

Zondag 18 februari was het D-DAY
het was erop of eronder.
Kon Beesd 3 de rode lantaarn overdragen aan OSC'45?
Helaas, het werd eronder….
Er werd met 2-1 verloren en de rode lantaarn
ging mee teug naar Beesd.
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Gefeliciteerd

Op 16 februari voelden Ricardo Den Hartog en Robin Kruissen zich trots want om 19:24 uur werd zoon
Gianluca Den Hartog geboren, 3150 gram en 51 cm lang. Met Robin en Gianluca gaat het goed.

Gianluca #Trots!

💙

Op 16 februari 2018 is Gianluca Den Hartog geboren, op het veld zal hij pas over enkele jaren te bewonderen
zijn, maar Beesd is nu al enorm blij en vereerd met zijn jongste fan.
Opa Arie heeft zijn kleinzoon
Direct ingeschreven bij Voetbal
Vereniging Beesd, en daarom is
Gianluca nu het jongste lid van
v.v. Beesd.
Namens v.v. Beesd, van harte
Gefeliciteerd ouders Ricardo
& Robin met de geboorte van
jullie zoon en we wensen jullie
en de kleine Gianluca het
Allerbeste!
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Maart 2018

Zondag 4 maart begon de WKC met de 2e seizoenshelft.
Jan van Lith had zich, vooral in de maand november,
op spectaculaire wijze aan kop van deze spannende
competitie gemanoeuvreerd. Jan werd echter gevolgd
door een groot aantal kanshebbers, beslist is het
allerminst. Het worden zeer spannende maanden.
De competitie loopt door tot begin juli.
De WKC is een competitie voor de wat oudere, niet actieve liefhebber.
Iedereen mag en kan ook meedoen. De jongste deelnemer is rond de 35 en de oudste inmiddels bijna 60 jaar!
Het spelletje is vrij eenvoudig. We spelen in principe 7 tegen 7.
Iedere zondag verzamelen we om 10,00 uur in de kantine. Tijdens of net na het omkleden vindt de altijd
spectaculaire loting plaats: wie speelt met wie of wie speelt tegen wie?
We spelen op een speciaal (qua afmetingen) aangelegd WKC-veldje. De wedstrijd duurt 2 x 25 minuten met
een uitgebreide rust. Iedere speler van het winnende team krijgt 5 bonuspunten + de door het team
gemaakte doelpunten. De spelers van het verliezende team krijgen uitsluitend de door hen gescoorde
doelpunten als punten toegevoegd. Een speciale commissie (Henry van Bremen en voorzitter Anjo van
Gameren) houdt iedere week de punten per deelnemer bij. Bij een gelijkspel krijgt iedere deelnemer van die
wedstrijd 3 bonuspunten + de gescoorde doelpunten van het team.
Lichamelijk contact en slidings zijn verboden. Het motto is dan ook: “laat elkaar lekker voetballen”.
Heb je interesse? Kom gewoon eens kijken of meedoen. Iedereen is welkom.
Het bestuur der W.K.C.

De klusploeg verzette zaterdag 3 maart veel werk.
Er waren in totaal 15 leden aanwezig. De werkzaamheden
die verricht werden: snoeien van de beplanting, opruimen
van het zwerfvuil, schoonmaken van de technische ruimte
en de grote berging voorzien van nieuwe tegels.
We bedanken Eddy Kroeze voor de traktatie van de
Warme saucijzenbroodjes.
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Vrijdag 9 maart was er weer een kinderbingo.
De hoofdprijs was twee kaartjes voor de
Wedstrijd Nederland - Engeland in de Arena!
Om 19.00 uur begon de bingo
De winnaar van de hoofdprijs was

Joani Huijgen!
Van harte gefeliciteerd en veel plezier bij de wedstrijd Nederland - Engeland!
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Kom 3 dagen in Engelse voetbalsfeer bij V.V. Beesd. Je gaat genieten van het beste wat het Engels
voetbal te bieden heeft; aanvallen als de teams uit Manchester en de nieuwste oefeningen uit Liverpool
en Chelsea. Hoe gaaf is dat? De Clubvoetbaldagen worden gehouden op 30, 01 en 02 april 2018.
Snelle Kanjer Actie

Voor alle snelle inschrijvers is er een speciale actie. Naam + rugnummer (t.w.v. €12,50) worden kosteloos
gedrukt op het shirt. Zo heeft iedere voetballers zijn unieke voetbalshirt! Lees alles over de voetbaldagen via
http://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-vvbeesd/.

Inschrijving geopend!

V.V. Beesd organiseert dit drie daagse voetbalfeest voor alle voetballers van 6 t/m 13 jaar uit de regio,
iedereen kan dus meedoen! Schrijf je alleen of met je teamgenoten in
via http://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-vvbeesd/ want VOL is VOL! De inschrijving is reeds geopend.

Bij V.V. Beesd wordt jouw meivakantie waanzinnig leuk, de accommodatie komt in Engelse
sferen. Samen met Clubvoetbaldagen laten we jou 3 dagen voelen hoe het is om een Engelse
prof te zijn.
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X
Al enige tijd is er discussie over dit thema.
Wellicht dat de titel van de column van
Jan Dirk van der Zee van de KNVB beter
verwoord wat men bedoelt met een rookvrije
generatie.
v.v. Beesd sluit zich graag aan bij de overige
verenigingen in Beesd rondom dit thema.
‘‘Een

rookvrije generatie
In de toekomst’’.

Graag zien wij onze kinderen opgroeien in een
gezonde omgeving, hen aan het sporten krijgen
en houden.
In maart 2018 verschenen er borden
zoals hiernaast op het terrein van v.v. Beesd
Ook in de kantine werden posters opgehangen.
en er hangen borden met een rookverbod
rondom het kunstgrasveld
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Zaterdag 10 maart
was een belangrijke datum
voor het meisjesvoetbal bij v.v. Beesd
De eerste wedstrijd van meisjes O9-3 was een feit.
Leiders Bas van de Bosch en Marcel van Haarlem
waren trost op de meiden: Super gedaan!!
Ondanks de grote groep toch veel plezier gehad.
Helaas verloren bij v.v. Tricht, maar met de
penalty’s gewonnen
💪🏻

💪🏻

💪🏻
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Zondag 11 maart werd Andre Kroeze namens
Beesd 3 gefeliciteerd met zijn 58ste verjaardag!
Het kratje houden we natuurlijk nog tegoed!!!
Hedel vandaag werd helaas niet verslagen,
vele gemiste kansen brachten geen resultaat!
Keeper Jelle van Soelen moest 3x vissen en dat
lag zeker niet aan het tenue…..

Puntje erbij…
Ook op zondag 11 maart;

Sterk Beesd pakt punt tegen Alem

BEESD – Beesd pakte tegen nummer twee Alem een verdienstelijk punt. Na een bijzonder doelpuntrijke en
vermakelijke eerste helft, werd er na rust niet meer gescoord op het kunstgras van sportpark Molenzicht.
Halverwege de wedstrijd stond de 3-3 eindstand al op het scorebord.
De thuisploeg had vooraf nog zeker getekend voor het resultaat, maar krabde zich zeker in de rust even
achter de oren. Dat het toen gelijk stond, kon Beesd zichzelf best aanrekenen. De thuisploeg speelde prima
tegen Alem, dat nog altijd niet lekker op dreef is na de winterstop. Na een kwartier stond het al 2-0 in
Beesds voordeel, dankzij twee treffers van Rens Bronk. Alem kwam in het kwartier daarna echter weer
langszij. Lars Steenbekkers knalde de 2-1 in de kruising. Uit een strafschop maakte Kevin Broekmeulen er 2-2
van. Beesd herpakte zich echter en Jarno van de Water schoot de 3-2 in de korte hoek. Vlak voor rust had
Beesd de genadestoot kunnen uitdelen. Ook de thuisploeg mocht een strafschop nemen, maar Bronk
verzuimde zijn derde van de middag aan te tekenen. Hij schoot de slap in en Daav van Mil pakte de bal.
In plaats van met een mooie 4-2 voorsprong, gingen beide ploegen in balans de rust in, want Koen van Kessel
mocht van de Beesdse defensie vogelvrij de 3-3 maken.
Na rust was het voetballend wat minder bij Beesd en waren de gasten sterker, maar erg overtuigend was het
niet wat Alem liet zien. De betere kansen waren in de counter voor Beesd, maar doelpunten vielen niet meer
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Culinaire Service Berdien en Rust Wat
Lingeterras – Bed en Breakfast Het Oude
Veerhuis zijn de gelederen van de Business
club VVBeesd komen versterken.
Beide eigenaressen resp. Mevr. Berdien Spronk en
Mevr. Margriet van Beek, heel hartelijk welkom.
Tijdens de laatste bijeenkomst in LOF heeft Berdien Spronk al laten zien waartoe ze in staat is.
Die avond heeft zij voor Thea Douma-Post de hapjes bij de borrel verzorgd. Margriet Verbeek is ook geen
onbekende binnen Beesd en omstreken. Ook zij is met haar man actief op het culinaire vlak.
Dames nogmaals, heel hartelijk welkom !

Dick bedankt…

Ton Kool en Dick Hol nieuwe trainers Everstein 2
Dick Hol heeft te kennen gegeven dat hij na vele plezierige
jaren als trainer van Beesd 2 aan het einde van dit seizoen
toe is aan een nieuwe uitdaging.
Hij keert samen met Ton Kool terug op het oude nest
Everstein waar zij beiden hun gehele voetbalcarrière als
speler actief waren. Hun roots liggen in Everdingen.
Wij wensen Dick veel succes bij SC Everstein.
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Snelle Kanjer Actie van Clubvoetbaldagen verlengd!
3 dagen lekker voetballen, plezier maken met (nieuwe)
Voetbalvrienden en genieten van de topsfeer; dat zijn de
Clubvoetbaldagen bij VV Beesd.
Het Engelse thema laat je kennismaken met het beste uit Engeland.
Wat dacht je van een heuse FA CUP of de nieuwste oefeningen van
Manchester en Chelsea?

De Clubvoetbaldagen zijn dit
jaar op 30 april, 1 en 2 mei.
Snelle Kanjer Actie
Wegens succes is de speciale
actie voor snelle inschrijvers
met 2 weken verlengd t/m 31
maart! Naam + rugnummer
(t.w.v. €12,50) worden
Kosteloos gedrukt op het shirt.
Zo heeft iedere voetballer zijn
unieke voetbalshirt!
Schrijf je meteen in!
Alle voetballers van 6 t/m 13
jaar kunnen meedoen, je hoeft
dus geen lid te zijn.
Schrijf je alleen of met je
teamgenoten in via
www.clubvoetbaldagen.nl/voetba
ldagen-vvbeesd/ want
VOL is VOL!
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Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,
Binnenkort starten we een competitie op met
'Walking Football' binnen onze vereniging met eventueel
Wedstrijden met buurtverenigingen. Walking Football is wandelend voetballen en vooral veel lol maken.
Een ideale oplossing voor mannen/vrouwen die regelmatig een balletje willen trappen, hun gezondheid willen
verbeteren en het sociale aspect van voetbal willen herbeleven. Is Walking Football iets voor jou?
In april starten we hiermee bij Voetbal Vereniging Beesd. Aanmelden kan via: vvbsecretaris@hotmail.com

Bastiaanse maakt het seizoen af bij Beesd 3
BEESD/TRICHT – Diverse clubs zitten al een tijdje in de wachtrij voor de ex-middenvelder van v.v. Tricht.
Maar na diverse gesprekken zijn Hoofdcoach Verwolf en Bastiaanse tot een overeenkomst gekomen. Rein
Bastiaanse maakt het seizoen af bij de club waar hij groot is geworden. Verwolf is erg blij met de komst van
de nieuwe middenvelder, “Bastiaanse is iemand die het verschil kan maken in ons elftal, iemand die andere
beter laat voetballen.”. Kan Beesd 3 erin blijven met de komst van de oud Trichtenaar? Verwolf lijkt hier
vrijwel zeker van te zijn, “Er komen nog een aantal belangrijke duels aan, hier moeten we voldoende punten
kunnen pakken, waarmee we OSC achter ons kunnen laten.”. Bastiaanse zelf was ook erg blij met de overstap,
“Eerlijk gezegd denk ik niet dat het niveau van Tricht en Beesd 3 ver uit elkaar liggen, ik denk dat het bij
Beesd alleen een stuk fysieker is, hier moet ik slim mee om leren gaan.”. Rinus vervolgde, “Ik weet zeker dat
spelers als bijvoorbeeld Martijn Kroeze & Nick Kruissen mij hierin op sleeptouw gaan nemen, daar kijk ik erg
naar uit”, aldus de kersverse aanwinst.
Bij Drukkerij Kemker draaien de printers overuren, nadat bekend werd gemaakt dat Bastiaanse ging tekenen
bij v.v. Beesd, zijn de shirtjes niet meer aan te slepen. Patrick Kemker reageerde enthousiast, “Fantastisch
nieuws, bij elke overwinning van Beesd 3 sponsor ik het eerste kratje!”.
Aanstaande donderdag traint Bastiaanse voor het eerst mee op Sportpark Molenzicht. Er worden veel
toeschouwers verwacht om de nieuwe smaakmaker van Beesd 3 te verwelkomen!
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Beste leden en ouders van leden van Voetbal Vereniging Beesd
De afgelopen maand zijn er, tijdens thuiswedstrijden, een tweetal
Voorvallen geweest, waarbij scheidsrechters van onze eigen
Vereniging, commentaar hebben gekregen op hun leiding van ouders
c.q. leiders/trainers. Dit heeft tot onrust en emotie geleid waarbij
één scheidsrechter heeft besloten te stoppen met fluiten. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met
betrokkenen en is duidelijk gesteld vanuit jeugdcommissie en bestuur dat dit soort gedrag niet geaccepteerd
wordt. Respect naar elkaar staat voorop! Alle scheidsrechters bij VV Beesd zijn vrijwilligers en doen dit voor
hun plezier! Accepteer dan ook als een beslissing van de scheidsrechter niet strookt met jouw gedachte!
Laten we het vooral sportief en gezellig houden op en rondom de velden en de juiste uitstraling geven aan
onze spelers en gasten.
Namens het bestuur

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd
De afgelopen maanden hebben Roel Hazenberg, Natasja Dekker en Roland Versteegh vele uren besteed aan
het opzetten van een vrijwilligers regelement met als doel iedereen bij de vereniging te betrekken voor inzet
van de barbezetting en andere taken. Alle leden zijn geïnformeerd en gevraagd naar voorkeur qua inzet en
samenwerking hetgeen ertoe geleid heeft dat de bar volledig is ingeroosterd tot einde van het seizoen.
Bij de bar zijn de roosters met indeling vrijwilligers in te zien zodat iedereen op de hoogte is van zijn/haar
taken. Voor de controle van deze taken hebben Jan van Alphen en Herrie Kielestein hun medewerking
toegezegd. Natasja en Lars Donga maken in overleg met de leden de indeling, Jan en Herrie controleren op
aanwezigheid/verzuim. Desbetreffende zal op zijn verzuim worden aangesproken en in indien van toepassing
met een boete van €50,00 geconfronteerd worden. Dit geld blijft gereserveerd om bij verzuim van
geroosterde leden te kunnen beschikken over betaalde inzet voor dat moment. Voor deze pool van betaalde
krachten zoeken we nog een aantal personen. Eventuele geïnteresseerden kunnen met Natasja van Bremen
contact opnemen.
Alle leden bedankt voor hun medewerking en willen wij het team van Natasja, Lars en Roel speciaal bedanken
voor hun tomeloze inzet voor de opmaak van dit rooster. Jan en Herrie wensen wij veel succes met hun taak
maar gaan we ervanuit dat iedereen zijn verantwoording neemt en nakomt zodat de bar volgens rooster bezet
is en naast de vaste kern van vrijwilligers alle leden betrokken worden en blijven bij onze club oftewel

“Voor leden door leden”.
Succes allen.
Bestuur v.v. Beesd

37

Op 24 maart 2018 is Boaz Kroeze geboren en
het begint inmiddels een heuse trend te worden,
trotse opa André heeft zijn kleinzoon Boaz direct
ingeschreven.
Het 1e elftal kan niet wachten totdat de nieuwe
linksbuiten zijn debuut kan maken.
Dit zal nog wel een aantal jaren duren maar voorlopig
mag Boaz Kroeze zich het jongste lid van V.V. Beesd
noemen.
Namens V.V. Beesd: Jan en Manon van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon.
Wij wensen jullie en de kleine Boaz heel veel geluk!
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Zaterdag 31 maart was er weer klusochtend! Om half 8 staat de koffie klaar.
Er waren 17 leden van de klusploeg actief met het onderhoud aan de velden, beplantingen en opruimen
zwerfvuil. Verder zijn er nieuwe terrastafels gemaakt waar de leden gebruik van kunnen maken.
De materialen zijn geleverd door Pellikaan Hekwerken uit Arkel.
Mede doordat dit bedrijf relaties heeft in Beesd zijn alle materialen kosteloos op maat gezaagd door
Pellikaan Hekwerken. Dit heeft voor de klusploeg enorm veel tijd bespaard waardoor de tafels in een ochtend
gemonteerd werden. Namens de v.v. Beesd en klusploeg dank aan Pellikaan Hekwerken uit Arkel.
Ook bedanken wij Parcum BV voor de sponsoring van de saucijzenbroodjes.
De klusploeg
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In het Paasweekend nam JO13-1 deel aan een toernooi in Bunnik
Ze werden eerste in de poule en de finale werd helaas verloren 💪🏻💪🏻💪🏻
Knap gedaan mannen.

Onder 17-1 bracht een bezoek aan Leverkusen
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APRIL 2018
Vrijdag 6 april was de laatste kinderbingo
van dit seizoen
En ook dit keer was er een leuke hoofdprijs te winnen!
Een schitterende 32 inch TV (t.w.v. € 249,-)!
Deze hoofdprijs werd mede mogelijk gemaakt door

Wakkermans Beeld & Geluid in Beesd
Waarvoor hartelijk dank!
De TV werd gewonnen door: Rens

Kool
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Dit jaar nemen v.v. Beesd en Spelweek Beesd deel aan het leefbaarheidsinitiatief van Gemeente
Geldermalsen. v.v. Beesd doet mee in de categorie tot 10.000 euro om op de sportvelden de oude
conventionele verlichting te vervangen voor led verlichting. Spelweek Beesd doet mee in de categorie tot
5.000 euro, met dit geld willen zij een kwalitatief goede licht- en muziekinstallatie aanschaffen. v.v. Beesd
gaat voor de €10.000 om op de sportvelden de oude conventionele verlichting te vervangen voor led
verlichting. Spelweek Beesd doet mee in de €5.000 categorie om een kwalitatief goede licht- en
muziekinstallatie aan te kunnen schaffen.
Iedereen woonachtig in Gemeente Geldermalsen (vanaf 12 jaar met een bsn nummer) kan 17 april t/m 21 mei
stemmen op het leefbaarheidsinitiatief van Voetbal Vereniging Beesd.
Elke inwoner mag twee stemmen uitbrengen: één stem op
grote projecten (tot 10.000 euro) en één stem op kleine
projecten (tot 5.000 euro)
Steun de Beesdse initiatieven en stem in beide categorieën
op deze twee initiatieven!

DRUK HIER OM TE STEMMEN!
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Woensdag speelt Beesd 019-1 de halve
finale van de beker.
Na in de groepsfase al afgerekend te hebben met
GVV (9-1) en Leerdam Sport (4-1) is de O19-1 ook
goed door de knock-out wedstrijden gekomen.
Zo werd Stedoco uitgeschakeld na penalty's en
28 maart werd ook Everstein aan de zegekar
gebonden met een 3-1 overwinning. Nu is het team
nog maar een wedstrijd verwijderd van de finale.
Hiervoor zal men het aankomende woensdag opnemen tegen Heukelum O19-1. Komt dus allen kijken woensdag
op Sportpark Molenzicht naar deze spannende wedstrijd en moedig Beesd 019-1 aan op weg naar de finale.
Er zal om 20.00 afgetrapt worden!

Nog niet ingeschreven voor de Clubvoetbaldagen 30 april, 1 en 2 mei bij Beesd?
Doe het dan snel, de tijd dringt!
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Vrijdag 19 april waren de Koningsspelen op Sportpark Molenzicht
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Oproep…
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Donkere wolken boven Beesd
Zondag 29 april. MAURIK – Beesds kansen om de nacompetitie te ontlopen, zijn er weer niet groter op geworden.
In opnieuw een cruciale wedstrijd bakte de ploeg er weinig van. Op bezoek bij MEC’07, directe concurrent, verloor
Beesd met 3-1. Een andere concurrent, Buren, won wel en dus zit Beesd verder in de penarie.
Als de het zo blijft voetballen, hoeft Beesd helemaal niet naar de concurrentie te kijken, want dan zullen er
weinig punten meer gepakt worden en zal dus sowieso de nacompetitie wachten. MEC’07 was in Maurik zeker niet
voetballend beter, maar Beesd gaf de wedstrijd kinderlijk eenvoudig weg.
Beide helften verliepen ongeveer gelijk. Beesd miste rond het kwartier twee prima kansen om te scoren en gaf
een minuut later kinderlijk eenvoudig een doelpunt weg. In de eerste helft kopten Rens Bronk en Jarno van de
Water kort na elkaar naast het doel. Daarna ging aan de 1-0 eerst dom balverlies vooraf, vervolgens mocht een
speler van MEC’07 van twintig meter aanleggen. Het rollertje leek makkelijk houdbaar, maar verdween toch
achter doelman Wesley van de Werken in het doel.
Na rust misten Stefan van den Bosch en Kevin Spronk schietkansen, voordat een bal zomaar in de voeten van een
tegenstander geschoven werd. Opnieuw wist MEC’07 wel raad met dit cadeautje: 2-0. Beesd leek de rug te
rechten met de snelle 2-1 van Rens Bronk, maar de ploeg wist de nederlaag niet te voorkomen. Sterker nog, tien
minuten voor tijd maakte MEC’07 er 3-1 van.
“Er zitten bij ons te veel spelers niet goed in hun vel”, zei Dick Wammes. “We voetballen veel te angstig.”

MEI 2018

Zaterdag 5 mei was er weer een
klusochtend! Vele handen maakten licht
werk. Om half 8 stond de koffie klaar.
Er werd o.a. gewerkt aan het railsysteem
voor het ophangen van de reclameborden
langs het nieuwe hoofdveld.
Dank aan de vele vrijwilligers
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Walking Football
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Beesd kan Theole geen pijn doen
BEESD – Beesd wist niet te stunten tegen koploper Theole. De ploeg van Dick Wammes hield het veertig
minuten vol, maar moest zich daarna gewonnen geven. Na de 0-1 had de thuisploeg weinig meer te vertellen.
Kort na die openingstreffer viel uit een strafschop ook nog de 0-2. “In die eerste veertig minuten moet het
mee zitten om het een ploeg als Theole moeilijk te kunnen
maken”, besefte Wammes. “We hebben wat kleine kansen
gehad, als je die maakt, wordt het misschien een echte
wedstrijd.” Dat werd het in Beesd nu niet. “We waren na
rust niet bij machte om het om te draaien”,
zag Wammes. Theole scoorde ook na rust nog twee keer en is dankzij de 0-4 overwinning weer een stapje
dichterbij de titel in de 4e klasse E.

Wat een mooie start van een prachtige dag. Vandaag officieel de eerste wedstrijd van de jongens onder de
zeven in hun nieuwe tenue gesponsord door Marleen Bambacht Fotografie. Mijn man Tim is de trainer/leider.
Mijn zoontje speelt in dit elftal samen met 8 andere sportieve boys. Hoe leuk is dit?
Bedankt Voetbal Vereniging Beesd, Kemker - makers van communicatie en Erick Magis. Foto is gemaakt door
Rick Bambacht
Namens het gehele team wordt Marleen van harte bedankt en zal er voor de nodige overwinningen gezorgd
worden.
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Beesd dendert over gehavend GVV: 7-2
Zondag 13 mei - BEESD - Beesd pakte door de royale 7-2 zege op GVV kostbare punten om uit de
degradatiezone van de vierde klasse E Zuid 1 weg te komen.
BEESD – Beesd-trainer Dick Wammes had best vertrouwen in een goede afloop van de derby tegen GVV.
Dat zijn ploeg met 7-2 zou winnen, had Wammes echter ook niet verwacht.
“GVV zit niet in een beste fase en miste nogal wat spelers”, zei Wammes. “Dat we konden winnen, wist ik wel,
maar deze cijfers zijn wel erg mooi en geven vertrouwen. Ook het voetbal van ons was prima.”
De wedstrijd in Beesd was al voor rust gespeeld. Timo Warrens, Joeri Pippel, Kevin Spronk en Jarno van de
Water tekenden voor een riante voorsprong. GVV deed vlak voor rust nog iets terug. Met twee treffers
(waaronder een strafschop) tilde Spronk de score naar rust naar een hoger niveau. Ook de ingevallen Rens
Bronk pikte nog zijn doelpuntje mee, waarna GVV ook nog een keer scoorde.
“Deze winst is belangrijk, want we hebben het nu weer in eigen hand”, wees Wammes naar de strijd om
handhaving. “We zijn niet meer afhankelijk, maar moeten er uiteraard wel alles aan doen om volgende week bij
Buren te winnen.”

Oproep
NOG 4 DAGEN!!
Nog niet gestemd op Spelweek Beesd
& v.v. Beesd?
Er zijn nog maar 4 dagen om te stemmen.
één stem op grote projecten (tot 10.000
euro vv Beesd) en één stem op kleine
projecten (tot 5.000 euro Spelweek)
Stemmen kan tot en met 21 mei!
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Delen wordt gewaardeerd! Tjonge jonge.....
Kijk nou toch eens naar deze foto, waarop een klein deel van
de prijzen die wij al mochten ontvangen voor de alom
bekende vakjesloterij staan!!!
Voor bijna elke voetballiefhebber zit er wel iets bij...
En geloof ons, er zitten unieke exemplaren tussen hoor!
Kijk maar eens op onze site bij de sponsoren, dan kun je
wellicht ook wel een aantal prijzen raden!
Kom op 2 juni naar Robert Mars Toernooi op Sportpark
Molenzicht (Beesd) bij Voetbal Vereniging Beesd.
De gehele opbrengst gaat natuurlijk naar Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa)

De op één na laatste vergadering.
Iets met puntjes en i's , laatste loodjes....
We mogen niet mopperen over de voortgang en
de bedragen en prijzen die al binnen komen....
Ieder nu met zijn of haar eigen actiepunten
naar huis!
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Het 7e Robert Mars Toernooi
voor O11 in Beesd.
Zaterdag 2 juni
Schrijf je NU nog in met jullie jongens en
meisje voor deze onvergetelijke
belevenis!
Een fantastisch sportieve dag voor jong en
oud met veel sportiviteit, eenheid en
saamhorigheid en natuurlijk volop voetbal,
spelletjes, loterijen, eten en drinken etc.!
Van de spectaculaire opening tot de
gedenkwaardige sluiting, met voor elke
speler een trofeetje en de overhandiging
van de cheque aan Stichting Kinderen
Kankervrij (KiKa)!

En ja hoor, ook dit jaar gaan we, in samenwerking met Van de Udenhout, weer een auto verkopen! Er kan
geboden worden op deze Seat Ibiza uit 2000! met: 4 cilinders, 1390 cc, 44kW (60 pk), APK tot mei 2019!
LET OP:
Bieden via robertvoorkika@gmail.com of tijdens het Robert Mars Toernooi op zaterdag 2 juni op sportpark
Molenzicht te Beesd. Bieden vanaf € 500,00

X
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Op zaterdag 2 juni 2018 vanaf 09:00 uur zal de 7de editie van het Robert Mars Toernooi plaats vinden op
Sportpark Molenzicht te Beesd. Het inmiddels bekende voetbaltoernooi voor de E-jeugd wordt gehouden ter
nagedachtenis aan Robert Mars. Robert was een lid van voetbalvereniging Beesd en heeft op 10-jarige leeftijd
de strijd tegen kanker helaas niet kunnen winnen. Wij strijden nu samen met KIKA verder tegen deze
verschrikkelijke ziekte.
Naast het voetbaltoernooi organiseren wij namelijk een markt met diverse activiteiten. Het doel hiervan is
zoveel mogelijk geld inzamelen voor KIKA. Na vier succesvolle toernooien, met opbrengsten van € 4.500,- in
2012, € 9.000,- in 2013, €13.500,- in 2014, €21.500,- in 2015, €25.000,- in 2016 en €28.000,- in 2017, hopen
wij er ook dit jaar weer iets moois van te maken. Het doel van deze dag is zoveel mogelijk geld ophalen voor
alle zieke kinderen. KiKa doet onderzoeken waardoor de overlevingskans vergroot kan worden van 75% naar
95%. Een fantastisch doel waar met elkaar aan gewerkt moet worden!
Sportieve groet,
Vrienden van Robert Mars
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Opmerkelijk bericht van Marleen Bambacht

‘’ Laat de jongens hun wedstrijd spelen en geniet!!! ‘’
Beschamend wat ik vanmorgen mee maakte op het voetbalveld van een andere vereniging.
Ik merk dat het mij bezighoudt en deel het met jullie.
Mijn zoontje van 6 speelt met zijn leeftijdsgenootjes voor het eerst dit jaar in een onder de zeven elftal tegen
andere leeftijdsgenoten uit de buurt. Mijn man is de begripvolle, rustige en positieve leider en coach in één.
Ik geloof dat ze pas twee keer gewonnen hebben,
uitslagen als 14-0 verliezen is niet ongewoon.
En maakt dit uit? Nee, want de boys hebben
plezier. Na een dikke nederlaag zit zoonlief
tevreden in de auto en zegt:
"ik heb lekker gevoetbald".
Hij evalueert de wedstrijd en vertelt vol over
zijn voetbalvriendjes.
Vanmorgen moesten de knullen uit tegen een
partij dat ik niet noem. Het viel ons gelijk op hoe
fanatiek de leider en tevens enkele ouders waren.
Onze jongens scoorden en de tegenpartij speelden
mooie ballen over, maar de bal kwam nog niet in het doel.
De verbale en non verbale reacties van bepaalde mensen inclusief de coach waren naar mijn mening beneden
niveau. De jongens zijn 6 en hun koppies gingen hangen.
Spreuken als: "J....., wat hebben jullie? Doe eens je best godsamme!
Kom op naar voooooooooooooooooooren, naar achteren, en er werd met handen en armen van alles duidelijk
gemaakt. Ook indirect naar verschillende spelers werd er verbaal hard opgetreden.
Na de 2-0 schopte een ouder zelfs de bal uit de goal. En wij, wij gebaarden naar elkaar, maar deden verder
niets. Van stomheid geslagen. Na 4-0 schopte zelfs de leider een afzetpion weg. En die mannetjes van de
tegenpartij? Het was te zielig om te zien. Ik liep te ijsberen.
Mijn vader (opa) stond na zijn hartoperatie weer voor het eerst te kijken. Hij stond dichtbij een vader die
verbaal dingen riep die ik niet reproduceer.
Mijn vader zei tegen deze man: "Laat de mannen hun wedstrijd spelen en geniet". Weet je wat deze man zei?
Hij zei tegen mijn vader: "je moet je bek dicht houden". Tegen een man van 68, die voorheen scout was voor o.a.
FC Utrecht en jeugdplan Nederland. Alsof mijn vader geen idee had.
Mijn vader heeft altijd gezinnen gecoacht in het traject naar de top. En weet je wat o.a. zijn passie en
drijfsfeer was? Gezinnen bewust maken van de realiteit en de overige kinderen. De broertjes en zusjes van...
zeg maar. Er wordt zo'n enorme focus gelegd op het talentenkind, op presteren en prestaties behalen. Er is
meer dan de sport alleen.
Om een lang verhaal kort te maken:
Ik betreur de mentaliteit van ouders langs de lijn. Ik wist dit, maar nu heb ik het zelf ervaren. Belachelijk.
Laat onze kinderen alsjeblieft kind zijn en fouten maken. Ze leren het beste in een stimulerende en veilige
omgeving.
Oh en de mooiste anekdote bewaar ik voor het laatst. De heetgebakerde ouder langs de lijn riep wild gebarend
naar een kind: "Doe eens rustig man!"
Dus dat....
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Donderdag 24 mei
‘’informatiebijeenkomst
Betuwse Bikkels Beesd’’

Vooraf aan de bijeenkomst was er een ‘’Walking Football veld’’ uitgezet. De genodigden werden om
20.00 uur verwelkomt met een kop koffie van VV Beesd; Hierna was er een welkomstwoord door
Max Kroeze en een presentatie door Gillian Franje (stellingen, JOGG, Open Club) en ervaringen van
Betuwse Bikkel Kees Beijer (CVV Vriendenschaar);
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Pons Jan Vermeer vertelde over 'vitaal 100 worden' en als gewenst trainingstijdstip werd de woensdagmorgen
10.00 uur voorgesteld. Na het welkomstwoord volgde de warming-up buiten op het veld door Alice Franje (korte
wandeling en oefening met bal);

Als verrassing deelde Gilian mede dat de wedstrijdshirts ‘’Betuwse Bikkels Beesd’’ door de gemeente
Geldermalsen werden aangeboden. Hierna dankte Max de aanwezigen en kreeg men een consumptie aangeboden
voor de ‘’derde helft’’. De strijd om de Betuwse Bikkels Bokaal 2018 is vrijdag 6 juli 2018 van 10.00 uur tot
15.00 uur bij v.v. Theole in Tiel.
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De eerste meters op het nieuwe kunstgrasveld
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Wel even wennen na zoveel jaren weer actief op het veld
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Zaterdag 26 mei werd Beesd O9-2 kampioen
Elftalleiders Jan van Wijk en Remco Dokman kregen na de wedstrijd een leuke attentie.
Als spelers stonden op de site genoemd: Daan Smid, Sem van der Burg, Bram Dokman, Collin van Wijk,
Fynn Trappenburg, Rosalie Kaldenberg, Steyn van den Berg, Jurre Versteegh en Pascal van Dongen
Dank aan de trainers: Mandy de Ruiter en Maud Frehe
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Zondag 27 mei was het Matchday
Beesd ging op deze laatste competitiedag voor zijn laatste kans om de
nacompetitie te ontlopen. Hiervoor was wel een ‘’Houdini act’’ nodig,
aangezien de tegenstander, nummer 2 op de ranglijst, CHC moest
winnen om nog een kans te hebben op het kampioenschap.
Om 14.30 werd er afgetrapt op Sportpark Molenzicht!

Beesd won met 4-3….
Door de nederlaag van Buren ontliep Beesd de nacompetitie! En handhaafde zich in de 4de klasse!
BEESD – Beesd slaagde er op de slotdag in zich rechtstreeks te handhaven in de 4e klasse. CHC werd met 4-3
verslagen en concurrent Buren verloor bij Theole.
“Dit was het scenario waar we op hoopten en het was ook het enige waar we ons aan konden vasthouden”, zei
een opgeluchte trainer Dick Wammes.
Bij Beesd-CHC en Theole-Buren stonden vrijwel identieke belangen op het spel. CHC en Theole streden om de
titel, terwijl Beesd en Buren juist probeerden de nacompetitie te ontlopen. De twee ploegen in Tiel hadden alles
in eigen hand en beiden genoeg aan winst om hun doel te bereiken. Bij Beesd-CHC was de winnaar nog
afhankelijk van het resultaat in Tiel. Voor Beesd liep het dus precies goed. CHC eindigt het seizoen met het
missen van de titel met lege handen.
Beesd speelde eindelijk weer eens een goede wedstrijd. “Zo slecht als het tegen Buren was vorige week, zo
goed was het nu”, zei Wammes. “Het is allemaal heel ongrijpbaar, maar het leek wel of er totaal geen spanning
op de wedstrijd stond. Het was fris en fruitig. We durfden initiatief te nemen. Natuurlijk ging er genoeg mis,
maar de spelers waren niet bang om fouten te maken.”

Streep door de nacompetitie…
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Grote man
Kevin Spronk was met drie treffers de grote man bij Beesd. Zijn eerste twee doelpunten werden door CHC nog
weggepoetst. Na de 3-2 uit een strafschop van Spronk maakte Nick van Gameren er 4-2 van. Met tien man
kwam CHC nog terug tot 4-3, maar verder niet meer, mede dankzij een uitstekende redding van doelman Niels
Jonker vlak voor tijd. “Zij gingen er wel voor, maar ik denk dat het heilige geloof wel een beetje ontbrak. En we
kregen natuurlijk ook de stand van de andere velden door. Dat was voor ons niet ongunstig.”

Voor het eerst in zes seizoenen is
Beesd na de reguliere competitie klaar.
In de vorige vijf jaar speelde het twee
keer om promotie en drie keer voor
handhaving.
“Het is wel lekker dat we nu klaar zijn”,
zei trainer Dick Wammes.
“Dan kunnen we toch met een lekkerder
gevoel bij wat andere potjes gaan kijken.”
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De eindbalans seizoen 2017/2018
Hoogste score: JO11-1
Gefeliciteerd !!!
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Inleveren kleding en materialen jeugdteams einde seizoen
Bericht aan alle leiders en trainers
van de Jeugdteams.
Het seizoen loopt ten einde en de
materialen moeten weer worden
ingeleverd door iedereen.
Dat kunt u doen op dinsdag 12 juni
en donderdag 14 juni in de kantine
van 19.30 tot 21.00 uur.
Alles moet ingeleverd en gecontroleerd
worden, dus niet in de kantine neerzetten,
maar persoonlijk overdragen.

Wat dient u in te leveren: Tenues, Hesjes, Trainingsballen, Hoedjes, Intrap ballen + net, Bidons,
Aanvoerdersband, EHBO kit, Waterzak, Trainingsjassen
Voor de uitgifte van materialen voor het nieuwe seizoen is de commissie aanwezig op 27 en 28 augustus tussen
18.00 uur tot 20.00 uur. Noteer dit alvast in uw agenda.
Met vriendelijke groet
de Materialen Commissie

Voetbalsokken

N.a.v. diverse klachten over het snel slijten en kapotgaan van de voetbalsokken, hebben wij onderzoek gedaan
bij andere verenigingen. Daar ondervond men dezelfde klachten.
Na uitgebreid onderzoek van verschillende merken sokken is uiteindelijk gekozen om over te stappen naar
Masita sokken.
Wij hopen dat hiermee de klachten zijn verholpen.
Met vriendelijke groet
de Materialen Commissie
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Woensdag 30 mei
‘’De eerste training’’
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Vandaag 30 mei 2018 werd er op Sportpark Molenzicht voor de eerste keer afgetrapt met het
Walking Football. Een fantastische opkomst en het mooie weer maakte het tot een groot succes!
Ook interesse om een keer mee te doen? Kom gerust een keer langs om de sfeer te proeven op
woensdagochtend!
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Evert maakt de spiertjes los
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OPROEP

Woensdag 30 mei

Beste leden,
Voetbal Vereniging Beesd staat aan de vooravond van een belangrijke
beslissing waar we als bestuur al enkele maanden over nadenken en
bespreken. We willen namelijk meer maatwerk leveren om leden
vast te houden bij de club en nieuwe leden welkom te heten.
Zo willen we graag met jullie in gesprek over het faciliteren van zaterdagvoetbal voor senioren met behoud van
het zondag voetbal. Een landelijke trend is waarneembaar en ook wij kunnen onze ogen niet sluiten voor
veranderingen in de maatschappij als het gaat om sportbeoefening. Heb je een mening en wil je graag met ons
en andere leden in gesprek dan ben je woensdag welkom. Het gaat om de toekomst van onze vereniging in een
sterk veranderende sportcultuur.
Namens het bestuur,
Max Kroeze

Max Kroeze opende de bijeenkomst over de toekomst van het seniorenvoetbal bij v.v. Beesd. Als vereniging
moeten we niet de ogen sluiten voor de maatschappelijke ontwikkelingen. We zien een verschuiving van het spelen
in grote teams naar kleinere teams, waar gezelligheid voorop staat in plaats van prestatie.
Ook wil men sporten op een ander tijdstip (vrijdagavond/zaterdagmiddag). Niet in competitie, maar meer
gezamenlijk sporten bij je club. De jeugd kijkt anders naar weekend activiteiten. Gevolg is meer maatwerk anders
zal er bij de leden een stagnatie/terugloop zijn.
Wat zijn de ontwikkelingen? Zie WKC-voetbal, langer doorsporten (zie Walking Voetbal). Zondag wordt steeds
minder een sportdag. We moete meer invulling geven als dorpsvereniging aan evenementen als Run Rondje Rhenoy,
Robert Mars Toernooi enz.
Zaterdagvoetbal senioren
Bestuur heeft opdracht gegeven aan de Technische Commissie om gestopte leden (laatste 3 jaar) te benaderen
en te vragen of er interesse is voor het spelen op zaterdag. Ook gaan er spelers op zondag stoppen en hoe kunnen
we deze behouden?
Wat vinden wij als vereniging? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe vinden wij als ‘’zondagclub’’ deze
bewegingen? Is er toekomst voor de zondag? Kan dit leiden tot definitief overgang naar zaterdag?
Wat zijn de gevolgen voor de senioren op zondag? Jeugd gaat kiezen voor zaterdag, selectiebeleid onder vuur?
Voorstel: We starten een pilot van 1 jaar om te onderzoeken wat de effecten zijn van zondag en zaterdag
senioren. Uitgangspunt: Zaterdagelftal kan niet ondersteunt worden door zondag spelers of jeugdspelers en er
mogen geen nadelige gevolgen zijn voor het zondag voetbal.
De pilot zal bepalen hoe de toekomst van het seniorenvoetbal bij v.v. Beesd eruit zal zien.

De toekomst begint nu…..
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Donderdag 31 mei
… was een belangrijke dag voor v.v. Beesd.
De uitslag van het leefbaarheidsinitiatief van de
Gemeente Geldermalsen zou bekend gemaakt worden.
En ja hoor. Het lukte hem ook dit jaar weer om heel veel geld voor onze vereniging binnen te halen.
Er werd dit keer samengewerkt met Speelweek Beesd en zowel de Spelweek Beesd (€5.000) als V.V. Beesd
(€10.000) wonnen het leefbaarheidsbudget!
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Op de foto de gelukkige
winnaars. In totaal konden
vijftien initiatieven een
rekening gaan indienen bij
de gemeente.
Tien in de categorie tot
5.000 euro en 5 initiatieven
die tot 10.000 euro mogen
declareren.
De meeste stemmen gingen
naar de verlichting voor 't
Duifhuis in Deil.
Ook voetbalclub M.V.V. '58
kreeg veel stemmen.
De vereniging gebruikt het
geld dat ze krijgt voor het
opknappen van de kantine
en de kleedkamers.

Ook veel stemmen gingen er naar het opknappen van de jeugdsoos Medua in Meteren en de Vakantiespelweek in
Beesd en Voetbalvereniging Beesd.

Jeroen van Stappershoef was wederom
de grote initiator namens v.v. Beesd en hij mocht het budget en de
bloemen in ontvangst nemen.
Wij willen iedereen die gestemd heeft voor v.v. Beesd of Spelweek
Beesd hartelijk danken. Zonder jullie was dit niet gelukt!
Hopelijk zien we jullie allemaal volgende week bij onze kraam op de
jaarmarkt in Beesd!
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Vanaf a.s. maandag 4 juni gaan alle natuur grasvelden in onderhoud voor het volgende seizoen.
De grasvelden zullen daarom niet meer beschikbaar zijn. Kunstgrasveld blijft beschikbaar tot nader bericht.

Bijna…. Zin in!!
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JUNI 2018

Zaterdag 2 juni 2018 was de 7de editie van het Robert Mars Toernooi. Het inmiddels regionaal bekende
voetbaltoernooi voor de E-jeugd wordt gehouden ter nagedachtenis aan Robert Mars. Naast dit voetbaltoernooi waren er nog tal van activiteiten. Het doel hiervan is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KIKA.

Organisatie
De organisatie bestaat uit Rob, Denise, Roy, Jolanda, Angelique, Marieke, Waldrik sr, Waldrik jr, Elize, Marianne,
Bram, Lotte, Isa en Roos en nog vele ‘’Vrienden van Robert Mars’’.
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De enige echte Armin van Buuren wenste iedereen een mooi Robert Mars Toernooi. Wat ontzettend gaaf!
Sinds een aantal jaren starten we de dag met zijn nummer "Ping Pong". Op de opzwepende klanken van dit
nummer betreden alle kinderen en leiders het veld voor de opening van de dag.
Onlangs is gebleken dat de voorouders van Armin uit Beesd komen, wat deze actie van hem extra bijzonder
maakt.

Jeroen van der Velden maakte een fantastische
impressie van de dag.
Zoals ook te zien op deze en volgende pagina’s
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xx

Het was weer een belevenis!
Dank aan alle deelnemende teams, begeleiders, sponsors, bezoekers én TOP-VRIJWILLIGERS!
Bekijk het filmpje, bezoek de website en de FaceBook pagina voor de foto's en schrijf je, met je JO11 en
MO11, nu vast in voor de 8e editie van Het Robert Mars Toernooi voor Stichting Kinderen Kankervrij
(KiKa) op zaterdag 1 juni 2019
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Marleen Bambacht maakte schitterende foto’s van het Robert Mars Toernooi
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Marleen Bambacht Fotografie
Vandaag sta ik vrijwillig voor het tweede jaar te fotograferen voor het Robert Mars Toernooi. Als mama,
ex-leerkracht, fotograaf ben ik altijd met kinderen bezig. Niet zo lang geleden heb ik een stukje geschreven
over ouders langs de lijn. Ik kreeg daar veel positieve reacties over en zelfs nog een antwoord en bedankje
van de KNVB. Vandaag wil ik jullie meenemen in onderstaande foto. Ik hoef weinig te zeggen denk ik.
Het raakt mij. Het jongetje heeft net een doelpunt doorgelaten. Veel ouders/mensen om mij heen juichen en
zijn voor de andere partij. Het jongetje baalt en is geraakt, hij heeft tranen.
Dan komt deze
papa/coach/persoon
naar hem toe gelopen.
Spreekt coachende
woorden tegen hem.
Voor mij is dit voetbal.
Voor mij is dit de
manier hoe wij onze
kinderen coachen in het
leven. Met een
schouder, een lach en
een traan. Lieve meneer
rechts van de jongen.
Bedankt voor wat jij
mij net hebt laten zien.
Dankjewel!

Kika ‘’grote winnaar’’
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Robert Mars Toernooi voelt zich trots.
Zo…… nummer 7 zit er al weer op!
Maanden aan voorbereidingen gingen eraan vooraf, met vergaderingen, tussentijdse acties en allerlei
hersenspinsels. Ieder van ons had zijn of haar eigen taak en inbreng en er waren weer voldoende nieuwe ideeën
die uiteindelijk wel of niet ten uitvoer zijn gekomen.
Met wat improviseren en bijsturen in de laatste weken denken we dat we het weer een heel behoorlijke editie
van Het Robert Mars Toernooi mogen noemen.
Voor deze editie zit het werk erop!
Maar hey……. het was wel weer een TOP-editie!
En deze dag had natuurlijk nooit zo fantastisch kunnen worden zonder iedereen die op wat voor manier dan ook
zijn of haar steentje heeft bijgedragen.
Het is jullie allemaal gelukt er een dag van te maken die we nooit meer zullen vergeten!
Spelers, speelsters, leiders, leidsters, begeleiders, begeleidsters, ouders, bezoekers, sponsoren, donateurs,
gulle gevers, de Voetbalvereniging Beesd en natuurlijk………
onze trouwe SUPER VRIJWILLIGERS!!!

WE ZIJN ER ONDERSTEBOVEN VAN!

Met jullie steun hebben velen een geweldige dag gehad en mochten wij aan Rien Schimmel van

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) het schitterende bedrag overhandigen van:

€ 17.000,00
De winnaar van het toernooi is Haaften JO11-1 en VV Brederodes JO10-3 won de Fair Play Cup.
Iedereen hartelijk dank en tot zaterdag 1juni 2019!
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Zondag 3 juni
Na 12 seizoenen, 2 kampioenschappen, veel net geen kampioenschappen,
drie seizoenen in de 5e klasse, acht seizoenen in de 4e klasse, een seizoen
in de 3e klasse, af en toe een goaltje, iets meer dan af en toe een blessure,
heerlijke weekendjes weg, nog gekkere toernooien, verdriet & frustratie maar
bovenal ontzettend veel plezier was het vandaag tijd voor de allerlaatste
wedstrijd, waarin ik zelfs nog aanvoerder EN grensrechter geweest ben.
Lieve dames en heren, Thanks voor al die mooie jaren, ik heb intens genoten!!❤️
Simone van Bremen.
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Alle teams (jeugd- en senioren) die een afsluitende bbq
willen organiseren aan het einde van het seizoen kunnen
van het volgende aanbod gebruik maken:
Als de BBQ besteld wordt bij Slagerij Arisse of
Partypoint dan krijgt ieder team die hier gebruik van
maakt 200 munten van de vereniging en kan men de bbq houden op de club. Vlees en bbq worden verzorgd
door Slagerij Arisse of Partypoint en afgeleverd op de club. Voorwaarden zijn:
# Vlees bij één van beiden bestellen
# Zelf zorgen voor kantine bezetting
# Zelf zorgen dat de kantine netjes wordt achtergelaten
# Dient altijd volwassen begeleiding bij te zijn.
# Muntjes ophalen bij de penningmeester (Jan Kroeze)
# Meerverbruik dan 200 munten is voor eigen rekening

Na een jaar van trainen zijn de WKC-dames (35+) klaar voor het échte werk.
Om goed voor de dag te komen is trainer Bas Vos op zoek gegaan naar sponsoren.
Het tenue is compleet door H.J. Metaalbewerking (shirts), Marcel van Haarlem en Peter van Brakel (broeken),
Kemker - makers van communicatie (sokken).
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Het was woensdagochtend druk op het kunstgrasveld van Voetbal Vereniging Beesd. Een groot aantal senioren
nam vol enthousiasme deel aan de eerste training walking football. Een mooie combinatie van in beweging zijn en
onderlinge sociale contacten aanhalen.
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze nieuwe voetbalvorm, waarbij in een stevig
wandeltempo op een kwart veld wordt gespeeld. Een ideale activiteit voor senioren, die regelmatig een
balletje willen trappen om hun gezondheid te verbeteren en opnieuw de gezelligheid van het voetbal willen
beleven.
George Wakkermans, voetbalicoon van VV Beesd, vroeg zijn voetbalmaten van vroeger of zij het leuk vonden
om weer een balletje te trappen met elkaar. Iedereen was meteen enthousiast. De leeftijd van het team op
het veld varieert van 57 tot 88 jaar. Na een uitgebreide warming-up werden oefeningen met de bal gedaan.
De deelnemers genoten zichtbaar van het balgevoel, waarover zij nog steeds beschikken.
Voorzitter Max Kroeze van VV Beesd is blij met dit initiatief. VV Beesd wil onderdeel zijn van de samenleving
en zich graag inzetten voor inwoners van alle leeftijden. Door ruimte te bieden voor walking football wordt de
accommodatie ook overdag gebruikt, waardoor de velden en kantine nog efficiënter worden benut. Ook draagt
dit initiatief bij aan de vitaliteit van senioren en vormen zij een mooi voorbeeld voor de jeugd.
Heeft u ook interesse in walking football? Kom dan langs om geheel vrijblijvend mee te doen. Wekelijks wordt
getraind bij VV Beesd op woensdagochtend van 10 tot 11 uur (inloop vanaf half 10). Voor meer informatie over
walking football kunt u bellen met George Wakkermans (06-51230496). Andere voetbalverenigingen die willen
starten met walking football kunnen contact opnemen met Gillian Franje (06-52848235).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De gemeente Geldermalsen ondersteunt dit initiatief in het kader van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).
JOGG is een landelijke campagne voor een gezondere leefomgeving voor de jeugd. De gemeente Geldermalsen
is sinds 2016 een JOGG gemeente en ondersteunt actief bij de organisatie van allerlei sportieve,
informatieve en vooral leuke en sociale activiteiten voor inwoners om gezonder te eten en meer te bewegen.
Het walking football is een onderdeel van de aanpak om de jeugd ook via hun omgeving te stimuleren om meer
in beweging te zijn.
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En we stonden weer op de markt!
Blikken gooien en darten voor leuke prijzen

En de vvBeesd shawls
waren weer te koop.
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Het weer viel wat tegen, maar de wafels waren ook dit jaar heerlijk

84

Naderende bizarre ontknoping WKC-competitie
De WKC-competitie krijgt de komende 2 weken
een bizarre ontknoping. Maar liefst 4 kanshebbers
maken nog kans op de zeer fraaie wisselbeker van
hoofdsponsor Andre Kroeze Hoveniers
Jan van Lith lijkt de druk niet meer aan te kunnen.
Sinds november 2017 was hij de trotse koploper
maar de spanning wordt hem wellicht teveel en
het seizoen duurt net iets te lang.
Een andere kanshebber is de jeugdige Daphnin Spronk. Het hele seizoen onzichtbaar maar wel degelijk een
kandidaat om nog rekening mee te houden.
De nummer 2 is momenteel Marcel van Haarlem. Vanaf de
winterstop de grote favoriet. Helaas laat ook hij af en toe
een steekje vallen.
En dan op dit moment de koploper met slechts 4 punten
voorsprong: Christopher Mougeole. Geleidelijk, vanuit een
onmogelijke positie, omhoog geklommen naar de top van de
ranglijst. Hij won enkele jaren geleden de fraaie prijs.
Zoals het er nu naar uitziet valt op de allerlaatste
speeldag, zondag 24 juni, de beslissing.
Een prachtige afsluiting van het 10e WKC-seizoen.

Bas Nijhuis te gast bij v.v. Beesd
Woensdag 13 juni bracht scheidsrechter Bas Nijhuis op uitnodiging van
BusinessClub v.v. Beesd een bezoek aan onze vereniging. Bas is een van de
toparbiters bij de KNVB en hij fluit tevens wedstrijden in het buitenland.
Naast de leden van de BusinessClub waren ook de deelnemers van het
Walking Football en alle clubscheidsrechters uitgenodigd.
Deze dag werden ook de uitslagen van de landelijke schoolexamens bekend
en enkele leden gaven er (begrijpelijk) de voorkeur aan bij hun hun (klein)zoon
of (klein)dochter te zijn. Toch was de kantine geheel gevuld en werd het een
zeer boeiende avond.
Bas vertelde aan de hand van een presentatie over zijn ‘vak’ als scheidsrechter
en hoe hij samen met zijn assistenten samen als ‘’team’’ een wedstrijd leiden.
Elkaar daarbij volledig kunnen vertrouwen is wel de belangrijkste voorwaarde om goed te kunnen functioneren.
Daarom werkt Bas ook met zijn eigen vaste team en zijn zij volledig op elkaar is ingespeeld.
Bas is 41 jaar, geboren in Enschede en woonachtig in Haaksbergen waar hij een bakkerij heeft ‘’Bi’j oons’’
Bas vertelde over de nadelen van het scheidsrechter zijn zoals de liederen die door ‘’supporters’’ worden
gezonden zoals: ‘Nijhuis, Nijhuis je moeder is een ….’’ en dat zijn bakkerij weleens werd ondergekliederd door
boze supporters.
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Daartegenover staan ook de geweldige ervaringen die hij heeft meegemaakt zoals het fluiten van een wedstrijd
in Mexico met 120.000 toeschouwers in het groen in een geweldige ambiance.
Hij noemde voorvallen in het verleden met de ‘slimme’ professional Marc van Bommel (PSV), maar ook de
negatieve ervaring die hij had met de enorme zeurpiet Luuc de Jong (PSV) die hij vorig seizoen 5x geel gaf
voor doorlopend gemekker op zijn leiding.
Christiano Ronaldo heeft hij ook gefloten tijdens een
championsleague wedstrijd van Real Madrid. Een geweldige speler,
die arrogant overkomt, maar gewoon een heel aardig mens is.
Collega Bjorn Kuipers gaat als scheidsrechter naar de WK in Rusland
dat op donderdag 14 juni begint en Danny Makkelie gaat als video
scheidsrechter. Bas gaat niet en beleeft de WK als analyticus bij
diverse omroepen.
De leeftijdsgrens om te mogen fluiten bij de KNVB is komen te vervallen. Hij kan dus nog jaren fluiten mits hij
de conditietesten doorstaat en die zijn niet gering zoals sprinten van strafschopgebied naar strafschopgebied
binnen 15 seconden en dat 14 keer achter elkaar met slechts kleine rustpauzes….
Johan Derksen roemde Bas Nijhuis: ‘’Een scheidsrechter die
vaak laat voetballen en soms de strikte regeltjes van de KNVB
negeert en er een echte wedstrijd van maakt’’.
Bij een bezoek aan Voetbal Inside had Bas oliebollen
Meegenomen en Jan Boskamp vond ze natuurlijk heerlijk.
Die week verkocht Bas 10.000 oliebollen….
Een bekende Nederlander zijn heeft soms dus ook zijn
voordelen.
Aan het eind van de avond vroeg Bas de genodigden om op
zijn boek te stemmen 'Niet zeiken, maar voetballen' zodat
zijn boek de volgende dag bij Jinek als winnaar uit de bus
zou komen.
Hierna kon men vragen stellen.
Een van de vragen was wat een scheidsrechters verdient
met het fluiten van wedstrijden.
Bas noemde de verschillende bedragen die men krijgt
voor het fluiten van wedstrijden in de Jupiler Leage (€1500),
Eredivisie (€2500) en wedstrijden in het buitenland (€3500)
En daar kun je dus aardig van rondkomen.
Saillant detail: de vergoeding die Bas voor deze avond kreeg
gaat rechtstreeks naar de Stichting ‘’Foppe de Haan Fonds’’.

Op de foto Bas Nijhuis met ons

En dat is toch wel een nobel gebaar.

oudste lid Evert van Zelst.

Tenslotte kon men met Bas op de foto en bleef hij nog even om met de aanwezigen gezellig na te praten en
kunnen we terugzien op een boeiende en zeer geslaagde avond.
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Verslag van de Business Club v.v. Beesd
Bas Nijhuis werd al op vroege leeftijd geïnspireerd voor het
scheidsrechterschap. Vanaf zijn vijftiende fluit hij al officiële
wedstrijden. Dit leidde in 2005 tot zijn eerste wedstrijden in
het betaalde voetbal en al snel werd hij één van de topscheidsrechters
van Nederland. In 2011 debuteerde hij in de Champions League, waarin
hij inmiddels menige wedstrijd heeft gefloten.
De bijna 100 aanwezigen in de kantine van v.v. Beesd kregen in anderhalf uur een unieke blik in de wereld van
een internationale scheidsrechter, verpakt in informatieve en vaak hilarische anekdotes.
Hoe communiceren stervoetballers als Ronaldo, Zlatan en Suárez in het vuur van de strijd met de
scheidsrechter?
Wat gebeurt er allemaal rondom nationale en internationale topwedstrijden?
Zijn opvallende stijl van arbitreren, de snoeiharde kritiek, zijn buitenlandse avonturen: de flamboyante Bas
Nijhuis vertelt erover met respect, humor en zelfspot.
In zijn boek “Niet zeiken, voetballen” (okt 2017) neemt Bas Nijhuis de lezer ook mee in een avontuurlijke reis
achter de schermen.
Na afloop van de voordracht werd er volop nagepraat en “genetwerkt” onder het genot van een drankje en
hapje (laatstgenoemde verzorgt door Culinaire Service Berdien).
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Vrijdag 15 juni werd het seizoen voor Dames 1 afgesloten met een bbq op Sportpark Molenzicht.
Na 12 seizoenen was het over en uit. Dames1 hield ermee op. 6 dames stopten ermee en 2 waren zwanger.
Aanvoerder Ivonne de Bruijn probeerde nog met allerlei opties Dames1 bij elkaar te houden, maar helaas…
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De voelbalschoenen werden aan de wilgen gehangen.
Trainer Goof Dokman werd door de dames bedankt met bloemen en een aandenken voor 12 jaar trouwe dienst.
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Opmerkelijk? Overschrijvingen

Speler van het jaar
en vrouwenverslinder…
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Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,
Sinds anderhalve week ligt ons lid Rinus Zuurmond in het ziekenhuis te Tiel.
Rinus is thuis gevallen en met een hoofdwond naar het ziekenhuis afgevoerd waar na enkele onderzoeken is
gebleken dat de gezondheid van Rinus erg broos is en de artsen weinig meer voor hem kunnen betekenen.
Onze vereniging heeft ontzettend veel te danken aan de toewijding en inzet van Rinus voor vele jaren.
van belijning tot veldverzorging en daarnaast vele algemene zaken, voor Rinus was niets te veel.
Wij wensen Rinus samen met zijn broer Arie veel sterkte toe de komende weken.
Namens het bestuur.
Max Kroeze
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Vitaal ouder worden
Woensdag 20 juni vond voorafgaand aan de training van het
Walking Football een presentatie plaats over ‘vitaal ouder worden’
met praktische tips over slaap, voeding, beweging en ontspanning.
De workshop werd verzorgd door Pons Jan Vermeer, een veel
gevraagde trainer, coach en spreker. Hij begeleidt o.a. topsporters
op mentaal gebied en is adviseur van diverse topclubs.
Er werd gestart om 09.00 uur met een kop koffie en gaan om
10.00 uur ging men het veld op. Deelname was gratis.
Het meennemen van een introducee was toegestaan.
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Technische Commissie v.v. Beesd Jeugd
Indeling seizoen 2018/2019;
Beste jeugdleden en ouders,
Hierbij de indeling voor het seizoen 2018/2019, waarin
jullie kunnen zien dat we de volgende teams geformeerd
hebben en ingeschreven voor de nieuwe competitie.
JO19-1, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO13-1, JO12-1,
JO11-1, JO10-1, JO8-1, MO17-1, MO15-1, MO10-1
en MO9-1.
Bij JO19 staan 19 spelers en bij JO17 maar 13, wat inhoud
dat er twee spelers van JO19 op toe beurt mee zullen gaan
doen met O17.
Verder spelen de O8, O9 en O10 teams 6 tegen 6, O11 en O12 spelen 8 tegen 8 en de overige teams 11 tegen 11.
We zijn druk bezig om leiders en trainers in te vullen voor alle teams, welke zodra alles ingevuld ook op de site
bekend gemaakt zullen worden.
Start van het nieuwe seizoen zal voor O19, O17, O16, O15 en O13 zijn in de week van 20 augustus en voor de
overige teams in de week van 27 augustus.

Dorpenvoetbal
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Leden van de Business Club VVBeesd:

Geachte lid van de Business Club VVBeesd,
Allereerst onze dank dat wij ook dit seizoen (2017-2018)
op uw steun hebben mogen rekenen.
Met de avond waar Bas Nijhuis een voordracht heeft
gehouden sluiten we tevens het seizoen 2017-2018.
Ook dit jaar was het op het sportieve vlak, voor wat betreft het 1e team, “billenknijpen”.
Net als vorig jaar zijn wij met de hakken over de sloot in de 4e klasse gebleven.
Het aantal leden van onze Business Club telt op dit moment 105 leden.
Ook dit jaar willen wij u graag verslag doen van de inkomende - en uitgaande gelden zoals wij dat in onze
doelstelling bij de oprichting hebben vervat.
Wat is onze doelstelling: Met de bijdrage van de “Business club VVBeesd” willen wij voor de korte termijn een
injectie geven aan de huidige onderhoudskosten en voor de lange termijn aan de beoogde nieuwbouw.
Verder is het ons streven om een aantal keren per jaar, met alle leden van de “Business club VVBeesd”, bij
elkaar te komen onder het genot van een drankje en een hapje, om elkaar beter te leren kennen (voor zover
dat nodig mocht zijn). Hierbij zullen wij ernaar streven om dit in combinatie te doen met een spreker, bezoek
aan…of anderszins.
Wij zien het ook als onze taak om u volledig op de hoogte te houden over de besteding van het geld dat met de
“Business club VVBeesd” wordt opgehaald. Immers, uw belang is ook ons belang als medeleden van de “Business
club VVBeesd”. Wij hebben, door uw bijdrage, in seizoen 2017-2018 een fantastisch bedrag opgehaald.
Kosten zijn er gemaakt tijdens de 3 activiteiten die dit jaar georganiseerd zijn.
huur, inrichting en aankleding, catering etc. tijdens het evenement waarbij 3 leden hun bedrijf hebben
gepresenteerd op ons complex Molenzicht.
verder hebben wij een bezoek gebracht aan “LOF” in Rhenoy waarbij Thea en Auwe Douma-Post ons mee
hebben genomen achter de schermen van hun begrafenisonderneming
tot slot Bas Nijhuis op bezoek gehad welke avond door de Business Club is bekostigd

Het resterende bedrag is in de clubkas gevloeid.
Ook dit jaar hebben wij als organisatie veel positieve
reacties gekregen. Wij kijken dan ook met enige voldoening
terug op het afgelopen seizoen waarbij wij de wens
uitspreken dat wij ook volgend seizoen
(zonder tegenbericht) op uw bijdrage rekenen.

Heeft u suggesties of ideeën voor komend jaar, over laat ons dat gerust weten.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u met ons meedenkt.
Namens de “Business club VVBeesd”
Linda de Wilde, Diana van den Heuvel, André Kroeze, John Voet en Erick Magis
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Nieuwe parasols voor op het terras bij v.v. Beesd!

☀️

🏖️

🏖️

We zitten er kom end seizoen

Zondag 1 juli was er een mooie afsluiting met bbq voor Beesd 2 #Spelervanhetjaar
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Het Elfdorpenspel was dit jaar in Tricht
Leden van v.v. Beesd waren sterk vertegenwoordigd in Team Beesd!

Er werd een keurige 5de plaats behaald.

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,
Ons heeft het droevige bericht bereikt dat Henk Gordijn op 20 juni j.l. op 91-jarige leeftijd is overleden.
Henk was een van de oprichters van onze vereniging en is naast bestuurder ook trainer geweest.
De laatste periode van zijn leven werd hij liefdevol verzorgd in de Bloementuin in Geldermalsen.
Zijn 4 zonen, Hennie, Frenk, Ron en Carlo zijn allemaal lid geweest van de vereniging.

Wij wensen de familie heel veel sterkte met het
verlies.
Namens het bestuur,
Max Kroeze
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Aandacht aan leden v.v. Beesd
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,
Ons bereikte het droevige bericht dat Ronald Volkers
op 58-jarige leeftijd is overleden.
Ronald heeft regelmatig wedstrijden gefloten binnen
onze club en is een aantal jaren actief geweest als
Speler, wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte
met dit verlies.

Na het laatste bericht over de broze gezondheid van Rinus Zuurmond kunnen we melden dat Rinus toch aan het
herstellen is in het ziekenhuis. In hoeverre hij nog naar huis kan is momenteel nog niet te beoordelen.
Wil je Rinus middels een kaartje een hart onder de riem steken dan kunt u dit sturen naar Ziekenhuis
Rivierenland, President Kennedylaan 1, 4001 WP Tiel
Devon Molenaar is enkele weken geleden geopereerd en heeft door een bacteriële infectie lang moeten
wachten op herstel en loopgips. Als het goed is krijgt hij dit deze week.

Thijs Osinga is opgenomen in het
ziekenhuis voor een operatie aan de
darmen. Er moet een dubbele tumor
verwijderd worden en we hopen
op een succesvolle operatie.

Rinus, Denver en Thijs, namens het
bestuur en de vereniging wensen wij jullie
sterkte en beterschap toe voor de
komende tijd.
Namens het bestuur,
Max Kroeze
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Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd.
Het voetbalseizoen zit er weer op en kunnen we ons opmaken voor de
zomervakanties. Een seizoen van spelen op kunstgras en het nieuwe hoofdveld,
handhaving in de 4e klasse, maar ook van veranderingen binnen de club.
De pilot voor de zaterdagcompetitie is een feit na overleg met betrokken
spelers waar zorg en verwachtingen elkaar troffen met als gevolg dat het
een kans gaat krijgen. Het bestuur beseft dat dit soort veranderingen met de nodige zorg en communicatie tot
stand moeten komen. Na één jaar vindt er een evaluatie plaats met betrokkenen.
Een bijzondere spelvorm die bij onze vereniging tot stand is gekomen is het Walking Football, mede door de
tomeloze inzet van George Wakkermans kunnen we nu al over een succes spreken. Oud leden van onze
vereniging met dorpsgenoten en of vrienden komen gezellig samen om bij te praten en een balletje te trappen,
een schitterend initiatief. Eventuele geïnteresseerden die op de woensdagmorgen mee willen voetballen zijn van
harte welkom, bij voldoende belangstelling kan ook naar andere speeltijden gekeken worden.
Naast successen moeten we helaas ook constateren dat er enkele elftallen niet meer uitkomen in het nieuwe
seizoen. Het 1e dames elftal stopt vanwege privé redenen van de dames en de senioren blijft beperkt tot drie
teams. Deze veranderingen binnen onze vereniging lopen parallel met de landelijke ontwikkelingen, dit niet als
excuus maar als constatering. Daarom moeten we als vereniging open staan voor nieuwe activiteiten op onze
accommodatie, het zij competitief of als gezellig een partijtje voetballen met vrienden met als afloop een leuke
3e helft.
Voor het behouden en begeleiden van de huidige elftallen zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het
komende seizoen. Er is een tekort aan vrijwilligers in de jeugdcommissie, scheidrechters, leiders en
activiteiten commissie.
Daarom een oproep aan eenieder die bereid is enkele uren per week in onze vereniging te investeren zich aan te
melden bij het bestuur.
Na enkele jaren hebben Patrick Kemker, Jeroen Stappershoef en Roland Versteegh besloten het nieuwe
seizoen niet meer in het hoofdbestuur actief te willen zijn, maar blijven zij nog wel betrokken bij de club.
Met veel energie en enthousiasme hebben ze de vereniging vanuit de mislukte fusie tot een vitale vereniging
gebracht waarvoor wij onze grote dank uitspreken. Geïnteresseerden die hun plaats willen innemen kunnen dit
kenbaar maken aan het bestuur.
Een woord van dank aan Tiny van Veen, Dick Hol, Japie Hanegraaf, Tommy Zuurmond en Goof Dokman voor
hun inzet voor de vereniging na een lange periode hebben zij besloten het stokje over te dragen voor het
nieuwe seizoen.
Ook een woord van dank aan de Business Club VVBeesd. Met hun bijdrage kunnen we op korte termijn een
injectie geven aan de huidige onderhoudskosten en voor de lange termijn werken naar de beoogde nieuwbouw.
Het is en blijft moeilijk om iedereen persoonlijk te bedanken maar weet dat alle inzet op alle fronten enorm
door het bestuur gewaardeerd wordt en van groot belang is voor onze club.
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Al met al toch een mooie afsluiting van dit seizoen met weer vele uitdagingen voor het komende seizoen waarbij
ik de verwachting uitspreek dat we deze uitdaging om alle vrijwilligerstaken met de bekende veerkracht en
flexibiliteit van onze leden in te vullen.
Rest mij om iedereen te bedanken voor hun inzet in
het afgelopen jaar en wens ik iedereen namens het
bestuur een fijne vakantie toe!!
Met vriendelijke groet,
Max Kroeze

Tot slot
Donderdag 12 juli ondertekende George Wakkermans namens v.v. Beesd de Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG)-pledge en daarmee geeft VV Beesd aan zich te willen inzetten voor een gezonde omgeving voor een
gezonde jeugd.

en dat lijkt me een mooie afsluiting van dit jaarverslag.
Namens v.v. Beesd
Goof Dokman
secretaris
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