Jaarverslag v.v. Beesd
1 juli t/m 31 dec 2018

Juli 2018
Op 26 juli kwam het jaarverslag over het eerste halfjaar 2018 op de site. Er gebeurde weer veel in de
vereniging om maar wat te noemen: Nieuwjaarsreceptie en huldigen jubilarissen, Tiroler feestavond,
vrijwilligers brief/beleid, de eerste wedstrijd van meisjes onder 9-3, Introductie Walking Football door
George Wakkermans, Klussen op zaterdagmorgen, Koningsspelen op Sportpark Molenzicht,
Beesd O9-2 werd kampioen, Beesd 1 blijft 4de klasser op laatste
speeldag, Beesd start pilot met senioren elftal op zaterdag komend
seizoen, het Leefbaarheidsinitiatief werd (weer) gewonnen, een
fantastisch 7de Robert Mars toernooi, einde senioren Damesvoetbal
na 12 jaar, WKC-dames klaar voor het echte werk,
v.v. Beesd weer met een kraam op Beesdse markt, Bas Nijhuis te
gast bij v.v. Beesd, Beesd wint Dorpenvoetbal, nieuwe parasols voor
op het terras bij v.v. Beesd en nog veel meer……

Zondag 26 augustus organiseert Keepersschool PEAK Elite een
Keepersinstuif voor alle keep(st)ers tussen de 8 en 18 jaar uit
Culemborg en omgeving.
Tussen 10:00 en 13:00 uur kregen de keepers een demonstratieTraining te zien, is er een stukje theorie en uiteraard gaan ze
zelf ook hard aan de slag, om zo aan het begin van het seizoen
hun keepersvaardigheden een flinke 'boost' te geven! Speciale
gast deze ochtend is Maarten Arts.
De oud-keeperstrainer van o.a. FC Utrecht (waar hij werkte met
o.a. Harald Wapenaar en Michel Vorm) werkt momenteel bij
Royal Union Brussel en komt deze dag de door hem ontwikkelde
ProGoal Methode demonstreren, proactief leren keepen). Deze
dag is er ook de gelegenheid om je aan te melden voor de 12
najaarstrainingen van Keepersschool PEAK Elite.
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Augustus 2018

Beesd, 10 augustus 2018
Beste ouders, leiders, trainers en belanghebbende,
Nog enkele weken en dan begint, na een hele mooie zomer, het voetbalseizoen weer. Afgelopen weken zijn we
druk bezig geweest met het invullen van alle functies welke bekleed dienen te worden om onze kinderen zo
goed mogelijk te begeleiden. Helaas moeten we constateren dat dit niet helemaal gelukt is. Er zijn te veel
open plekken om met een gerust hart het seizoen te starten.
Bij een aantal teams komen we hulp op zaterdag te kort en bij nog meer teams ontbreken trainers.
Het is van groot belang om bij alle teams minimaal 2 trainers per team te hebben om zo de kinderen de
aandacht te geven welke nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Hieronder een overzicht voor zover we het nu in hebben kunnen vullen, met daarbij de gele blokken welke
echt ingevuld dienen te worden om goed van start te kunnen gaan.

WIE MELD ZICH AAN OM EEN OPEN PLEK IN TE VULLEN, VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!
ZONDER INVULLING VAN DEZE LEGE PLEKKEN ZIJN ER TEAMS BIJ WELKE NIET KUNNEN
SPELEN EN TRAINEN!!
Om de drempel zo laag mogelijk te houden voor eenieder zal er, waar nodig, hulp van de TC zijn om je op gang
te helpen en je te begeleiden. Uiteraard kan er altijd met één van onderstaande personen contact opgenomen
worden voor vragen en je op te geven.
Verder hebben we een kleine, maar ingrijpende wijziging door moeten voeren bij de teamindeling.
Net als bij JO19 en JO17 hebben we ook bij JO12 en JO11 de keuze gemaakt om eenieder bij zijn eigen
leeftijdscategorie in te delen wat dus inhoud dat JO12 op papier 12 spelers heeft en JO11, 8.
Op toe beurt zullen er dus iedere week 2 spelers van JO12 met JO11 mee gaan doen. Om dit proces zo goed
mogelijk te laten verlopen achten wij het van belang om deze twee teams gezamenlijk te laten trainen, zoals
te zien is in bovenstaand schema.
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.

Want…
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Dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 augustus kunt u van 18.30 tot 20.30 uur aangeven wanneer u als
vrijwilliger van v.v. Beesd uw bardienst wilt uitvoeren.
Zoals bekend is iedere vrijwilliger verplicht 2x4
uur bardienst te draaien per seizoen.
De Barcommissie

Zaterdag 10 augustus bereikte ons het droevige bericht dat Rinus Zuurmond op 72-jarige leeftijd was
overleden. Rinus was al geruime tijd ziek en verbleef hiervoor in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.
Een stille werker, een bijzondere man, onopvallend, maar altijd aanwezig op Sportpark Molenzicht.
Enkele keren per dag liep hij met zijn hondje naar het voetbalveld om te kijken of alles in orde was.
Zijn gezondheid ging steeds verder achteruit en zijn loopje naar het veld werd hem steeds zwaarder.
Rinus is meer dan 50 jaar lid geweest van v.v. Beesd en was ook erelid van onze vereniging.
Rinus, een echte clubman, we zullen hem missen.
We wensen zijn broer Arie, overige familieleden en bekenden sterkte met dit verlies.

Gelegenheid tot condoleren zal zijn in de
kantine van v.v. Beesd. De exacte datum en
tijd zullen z.s.m. worden gecommuniceerd.
Bestuur v.v. Beesd
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Onze Rinus is niet meer.
Zijn witte strepen en stippen worden elders getrokken.
Daar waar de vlaggen fier in de wind wapperen.
Een verlenging na deze rust zat er helaas niet in.
Bijzonder mens, altijd bezig, maar nooit aanwezig.
Wat zullen we je missen.

Rinus Zuurmond
Ons erelid Rinus Zuurmond is na een kortstondig ziekbed
overleden. Tientallen jaren bekommerde hij zich om de
velden, accommodatie en vereniging waarvoor wij hem
bijzonder veel dank schuldig zijn.
Namens Voetbal Vereniging Beesd.
Max Kroeze
Voorzitter
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Zaterdag 18 augustus was de afscheidsbijeenkomst voor Rinus Zuurmond
Voorzitter Max Kroeze hield namens v.v. Beesd een toespraak:
Onze Rinus is niet meer. Zijn witte strepen en stippen worden elders getrokken. Daar waar de vlaggen fier in
de wind wapperen. Een verlenging na deze rust zat er helaas niet in. Een bijzonder mens, altijd bezig, maar
nooit aanwezig. Vandaag nemen we helaas afscheid van onze Rinus, al meer dan 55 jaar intensief betrokken bij
onze vereniging en dan mag je wel spreken van onze Rinus. Iemand die beroepsmatig zijn leven met voetballen
vervult is begrijpelijk, maar als vrijwilliger meer dan bijzonder. Vele ballen heb je uit de struiken gehaald, maar
nooit aan je voeten gehad. De geschiedenis van Rinus gaat terug naar de oorsprong van Voetbal Vereniging
Beesd aan de Veerweg waar Rinus rond 1962 al vrijwilligerswerk verrichte. In die tijd had de vereniging twee
ballen, één voor de senioren en één voor de junioren. De taak van Rinus was het schoonhouden en invetten van
de ballen. Voor de wedstrijd de molshopen plat maken en na de wedstrijd moest hij emmers water uit de Linge
halen zodat de spelers zich konden wassen, de netten werden met strotouwtjes hersteld. Wat een contrast
met heden. Door de jaren heen nam je steeds meer taken tot je en was je vele uren bezig met het kalken van
de lijnen, het schoonmaken van kleedlokalen, opruimen zwerfvuil, kortom altijd rotzooi van een ander. En hoe
meer rotzooi des te harder kon je mopperen, vooral op de maandagmorgen als je terugliep van de vereniging kon
je Rinus al van verre in zichzelf horen mopperen.
Gezien het vele werk ook wel begrijpelijk. Maar als de onderhoudsploegen gingen opruimen haalde jij vervolgens
alles weer uit de container omdat je weggooien zonde vond. Met de opening van het 50-jarig jubileum in 2009
vervulde Rinus de hoofdrol, samen met Eric van Beusekom kwam je per helikopter op Molenzicht aan voor het
hijsen van de clubvlag en kon het grote feest beginnen.
Al die jaren vervulde je vele taken zonder dat er iemand om vroeg of naar om hoefde te kijken, tot 2015 was je
fysiek sterk genoeg om alle taken uit te voeren maar werd het lopen minder. Nadat bleek dat na het
aanbrengen van de lijnen de velden groter en ronder van vorm werd is deze taak door anderen overgenomen
hetgeen wel de nodige moeite kostte. Later kreeg je uit handen van Evert van Zelst namens de vereniging een
rollator aangeboden waardoor de dagelijkse rondes samen met je hondje weer hervat konden worden. Iedere
dag van de week ging je meerdere malen samen met je hondje naar de vereniging en op de zondag strak in het
pak even een wedstrijd kijken.
Op de nieuwsjaar receptie van 1 januari 2017 ben je benoemd tot lid van verdienste om vervolgens op 20 maart
benoemd te worden tot erelid van de vereniging als dank voor al je inspanningen. Tijdens de werkzaamheden
rondom de aanleg van het kunstgrasveld kwam je ook regelmatig kijken en genoot je op jouw manier van de
voortgang. Ondanks je sterke wil konden we allemaal zien dat je gezondheid achteruitging, je geheugen liet je
in de steek en fysiek nam je kracht af. Voor jouw dramatisch, voor ons soms lachwekkend. Je kwam thuis
zonder rollator die achteraf op het veld in het doel bleek te staan, je brilglas was eruit gevallen zonder dat je
erg in had of je was de sleutels kwijt op de terugweg met als gevolg dat de hele hondenvereniging mee op zoek
ging naar de sleutels. Thuis gekomen bleken ze in de zoom van je broekspijp te zitten.
Door je evenwichtsproblemen viel je regelmatig en was het moeilijker om van huis te gaan, je laatste val begin
juni deed je in het ziekenhuis belanden en kwam je levensverhaal tot stilstand.
Rinus, je was een man van eenvoud en karakter en erg op zichzelf gesteld, veranderingen waren niets voor je en
nooit wilde je aandacht of complimenten horen die je zo toebehoorde. Als alles in orde was kon je tevreden
zijn. Je was een beeldbepalend lid al die jaren op onze vereniging en zijn wij allen je bijzonder veel dank
schuldig voor je inzet en betrokkenheid. Met jouw staat van dienst en ervaring kunnen ze de hemelse velden
aan je toevertrouwen.
Rinus, bedankt!! We gaan je missen.
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Van maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus
waren we gastheer voor
Vakantie Spelweek Beesd
Waarom aandacht voor de Spelweek in dit jaarverslag???
Omdat we als v.v. Beesd trots zijn om gastheer te MOGEN zijn en omdat we veel waardering hebben voor al de
vrijwilligers zich inzetten en het mogelijk maken dat kinderen uit een dorp een fantastische week hebben.
Dus daarom….
Op de volgende pagina’s een kleine impressie waaronder:
Maandagmiddag carnavalsparty XXL!
Leuke spellen door het dorp! (Ook Akkyfit bedankt voor de leuke dansles en stormbaan!)
Maandag: we zijn begonnen!!
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(Ook Akkyfit bedankt voor de leuke dansles en stormbaan!)
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Dinsdag; jonge groepen spellen bij de Groenzoom, speeltuin, Antonius school en in het Klokhuis!
en de oudere groepen naar het bos in Marienwaerdt met o.a. het smokkelspel

Heerlijk ijsje bij IJsbar 98!

🍦
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Woensdag: Zeskamp
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Was weer een mooie avond!

👻
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Donderdagmorgen: We zijn weer wakker!!!
(Behalve nog wat leiding met kleine oogjes)
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Playbackshow Leiding 2018

Wat een feest was het woensdagavond met alle kinderen in Uitspanning de Notenboom! Nogmaals dank voor
jullie gastvrijheid.
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Spooktocht donderdagavond
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Vrijdagmorgen, wat een heerlijke dag weer! Alweer de laatste dag van de leukste dag van het jaar!
Dank aan de Gemeente Geldermalsen voor het leefbaarheidsbudget om de Spelweek nog leuker te maken!

Vrijdagmiddag: Wat een leuke vossenjacht was het weer!
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Wat een heerlijke oliebollen hebben we gisteravond gegeten van Bakkerij van Keulen! Enorm bedankt voor de
sponsoring! Ook bedankt aan onze bakkers van de avond!

19

Vrijdagavond, lekker druk in de tent

Heerlijke pizza’s gegeten met de leiding van Jammo Ja!
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Zaterdag
Het zit er weer op! Wat een fantastische week hebben we er weer met z’n allen van gemaakt! Bedankt aan alle
kinderen, maar uiteraard ook aan onze sponsoren, het bestuur, de fantastische groep leiding van dit jaar en alle
andere vrijwilligers! Het voetbalveld ziet er weer uit alsof er niets gebeurd is! Wat een feestje was het; zoveel
gesprongen, gelachen en gefeest!
We gaan iedereen weer ontzettend missen!
Tot volgend jaar!
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Wij zijn nog steeds aan het nagenieten van vorige week! Hier nog een keer onze eigen burgemeesters van de
week. Ook de echte burgemeester dhr. Staatsen en wethouder Van Meygaarden van de Gemeente Geldermalsen
die op bezoek kwamen.
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Jeugd v.v. Beesd
De datum voor het afhalen van de materialen
voor de jeugd is vervroegd naar
maandag 20 en dinsdag 21 augustus
van 18.00 tot 20.00 uur

Geachte Clubbestuurder,
Met ingang van het afgelopen voetbalseizoen heeft de KNVB besloten de nieuwe wedstrijdvormen voor de
pupillen te gaan hanteren. Wedstrijdvormen van 2 tegen 2, via 4 tegen 4, naar 6 tegen 6 om uiteindelijk bij
Onder 12 8 tegen 8 te gaan spelen. Zie de afbeelding voor de exacte veldindeling in de bijlage.
Uiteraard vraagt dit organisatorisch ook de nodige aanpassingen binnen uw vereniging.
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De fiets van Maud Pellicaan is van afgelopen
vrijdag op zaterdag gestolen tijdens de
Vakantie Spelweek.
Het is een groene
fiets met een opvallende
mand!
Wie heeft er iets
verdachts gezien?

X

Vakantie Spelweek Beesd bedankt.
Van maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus waren we gastheer
voor Vakantie Spelweek Beesd.
Waarom bedankt en waarom later een uitgebreide impressie
over de Spelweek in het jaarverslag???
Omdat we als v.v. Beesd trots zijn om gastheer te MOGEN zijn en ontzettend veel waardering hebben voor al
die vrijwilligers die zich inzetten en het mogelijk maken dat kinderen uit ons dorp en omliggende dorpen een
fantastische week hebben.
Dus daarom….

Het was een fantastische week en daarna is alles weer keurig achtergelaten.
Dan is het zoals jullie zelf aangaven een feestje.
Graag tot volgend jaar.
Bestuur v.v. Beesd
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Aankondiging Voorrondes Pannavoetbal
Van: JOGG Geldermalsen –
Jongeren op gezond gewicht
Datum: op 5 september 2018
Locatie: Sportpark Molenzicht

Ook in Gemeente Geldermalsen kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich aanmelden voor de voorrondes van het
pannavoetbal van Welzijn West Betuwe!
Op 19 september is dan de grote finale dag.
Wie wordt de pannakoning(in) van 2018?
Ma. 3 september, 15:30-17:00 uur, VV Tricht
Di. 4 september, 15:30-17:00 uur, MVV'58
Wo. 5 september, 13:00-14:30 uur, VV Beesd
Do. 6 september, 15:30-17:00 uur, GVV
Deelname is gratis!
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Aankondiging: Algemene Ledenvergadering V.V. Beesd
Datum: Maandag 24 september 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine VVBeesd
De agenda voor de vergadering volgt later.

Zaterdag 1 september was de eerste klusochtend
van het seizoen. Om half 8 stond de koffie klaar!
Er werd gewerkt aan het nieuwe hoofdveld:
reclameborden schoongemaakt, kalklijnen getrokken
en doelen geplaatst. Het zag er daarna weer keurig uit.
Dank aan de vrijwilligers

Het seizoen begon ook weer voor de vele
#VVBeesd #Hair2 #witte reus
Zonder voetbalmoeders
geen voetbal….

voetbalmoeders ⚽️🤔
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Dit seizoen helaas geen senioren Damesteam meer bij v.v. Beesd. Al in 1977 (?) was Beesd
trendzetter met een groot dameselftal! Foto via Sharon Raats.

Nostalgie

En van nog verder terug in de tijd…. De dames-voetbalploegen van Beesd (witte tenues) en Rhenoy - 1964.
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Normaal is deze kreet herkenbaar op de velden tijdens het
trainen of wedstrijden, echter heeft het nu een totaal andere strekking.
Namelijk een aantal vrijwilligers heeft na jarenlange inzet besloten te stoppen met hun bijdrage aan de
vereniging waardoor het bestuur op zoek is naar nieuwe vrijwilligers binnen het hoofdbestuur en
jeugdcommissie. Zonder deze extra vrijwilligers lukt het niet om alle ballen van de vereniging in de lucht te
houden.
Kortom, WIE kan ons komen ondersteunen met raad en
daad voor het laten functioneren van de vereniging.
Voor vragen en of aanmelden kunnen jullie via de mail
reageren naar vvbsecretaris@hotmail.com of spreek
één van de huidige bestuurders aan.
Het hoofdbestuur

Het is Christopher Mougeole op de allerlaatste wedstrijddag gelukt om zijn 2e WKC-titel binnen te halen.
Dit gebeurde in een zinderende slotfase van de competitie waarin er nog 3 kanshebbers waren: Jan van Lith,
Marcel van Haarlem en Christopher Mougeole.
Jan had de moed op de laatste dag al opgegeven maar Marcel had voor een fanatieke en zeer luidruchtige
supportersschare gezorgd. Het was al ruim voor de beslissende wedstrijd al zeer onrustig op sportpark
Molenzicht. Ook de psychologische oorlogsvoering, een dag voor de wedstrijd, was al in volle gang.
Maar uiteindelijk kwam de grote klasse van Christopher toch bovendrijven en mocht hij zich voor de 2e keer in
zijn carrière laten bekronen.
Eind juni werd op een zeer gezellig en bijzonder drukbezocht eindfeest, aan de oevers van de Linge
(Willemsland te Rhenoy) de prijzen uitgereikt.
De WKC bedankt hiervoor de fam.
Van Bremen, Kroezen Hoveniers,
John Voet, Jan van Lith, Richard
Frehe voor alle steun en
sponsoring.

Op zondag 19 augustus is de 12e editie van de WKC-competitie gestart.
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Ook de fam. Van Gameren voor
het wassen van de shirts en het
wekelijks bijhouden van de stand
samen met Henrie van Bremen als
hoofdscheidsrechter.

Peter en Rianne
Vanavond super verrast bij de voetbal
ter ere van ons 10-jarig huwelijk,
echt te lief
💋

💋

💋
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September 2018

Maandag 3 september overleed Cor van Panwijk op
72-jarige leeftijd. Cor was naast speler en elftalleider
ook jarenlang bestuurslid van v.v. Beesd.
Ook was hij vele uren te vinden op Sportpark Molenzicht
als klusjesman.
Hiervoor zijn we hem veel dank verschuldigd namens
de vereniging.
We wensen zijn vrouw en kinderen en verdere familie
en bekenden veel sterkte met dit verlies.
Voetbal Vereniging Beesd

Duidelijke doelstelling in Beesd: handhaving
BEESD - Dick Wammes weet wat Beesd dit seizoen te
wachten staat. De ploeg weet zich al enkele jaren op het
nippertje te handhaven in de vierde klasse.
De kans dat dit een keer mis gaat, is aanzienlijk, zo laat het
verleden zien bij andere clubs. Zeker als belangrijke
spelers als Hans Kroeze, Joost de Bruijn en Dyon van
Bremen stoppen en er geen versterking van buitenaf komt.

"Het is nog wat zoeken", zegt Wammes na de tweede bekerwedstrijd van zijn ploeg. "We hebben deze
wedstrijden echt nodig als voorbereiding. We moeten spelers uit de jeugd en het tweede elftal inpassen en dat
kost wat tijd."
Pessimistisch is Wammes echter allerminst. "Gezien de fase waarin we zitten, gaat het echt niet slecht",
vertelt Wammes, die aan zijn tweede jaar als hoofdtrainer van Beesd begint. "Maar wij weten ook wel dat er
voor ons maar één doelstelling is: dat is handhaven."
Gemakzucht
Met de weer steeds fittere Rens Bronk heeft Wammes weer de beschikking over een belangrijke speler. Met
ook nog Jarno van de Water en Kevin Spronk beschikt Beesd over een heel aardige aanval. "Maar het is allemaal
wat gemakzuchtig, niet alleen voorin, hoor. We scoren moeilijk en geven makkelijk doelpunten weg.
Die gemakzucht is er lastig uit te krijgen, die zit in de hele maatschappij. En bij ons is er nu weinig
concurrentie en dat maakt toch verschil."
De opgave zal niet gemakkelijk zijn. "Beesd speelt al vier jaar niet bovenin en de selectie wordt smaller en
smaller", weet Wammes. "De puzzel zal moeten passen en we moeten wat geluk hebben met blessures en
schorsingen. De absentielijst zal bij ons klein moeten zijn. Wij hebben geen groep van 25 man. Wij moeten het
doen met de zestien man die wij hebben. En als we ons stinkende best doen, gaan we het daar mee redden ook."
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Zondag 19 augustus is het nieuwe WKC-seizoen van start gegaan.
De Willy Kroeze Competitie is een voetbalcompetitie voor de wat
oudere, niet actieve, voetballer. Iedere zondag wordt vanaf 10.30 uur
gespeeld. Dit gebeurt na loting der teams.
Je speelt iedere week met mogelijk grotendeels andere spelers.
Voor iedere speler wordt er een puntensysteem bijgehouden.
Bij winst ontvang je als speler 5 bonuspunten + alle voor gescoorde
doelpunten. De spelers van de verliezende partij krijgen alleen de punten van de door het team gescoorde
doelpunten. Bij een mogelijk gelijkspel krijgt iedere deelnemer die ochtend 3 bonuspunten + alle gescoorde
voor-doelpunten. Henri van Bremen en Anjo van Gameren houden de score en de stand wekelijks bij en melden
deze per mail aan alle deelnemers. Gezelligheid staat voorop.
Elkaar lekker laten voetballen en respect hebben voor elkaar is de hoofdgedachte. Ieder seizoen doen bijna 30
spelers mee. Je bent niet verplicht om iedere week mee te doen of aanwezig te zijn.
Al deze facetten maken deze competitie tot een niet meer weg te denken onderdeel binnen de v.v. Beesd.
Heb je interesse? Speel vrijblijvend eens een keertje mee.
Wie weet......

Opmerkelijk bericht in de Telegraaf
van 14 september 2018:

Bestuurders zijn niet meer te
vinden….
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Donderdag 13-9-2018 was er een presentatie van het JOGG-Ambassadeursoverleg van gemeente Geldermalsen
over de ondertekening van het convenant. Dit in aanloop naar de Nationale Sportweek 2018.

33

In Juni dit jaar is v.v. Beesd gestart met Walking Football. Elke
Woensdagochtend trappen er vele senioren een balletje op Sportpark
Molenzicht. Vrijdag 28 september wordt er bij v.v. Theole in Tiel een
Betuwse Bikkel Bokaal georganiseerd.
Er wordt gespeeld vanaf 10:30 tot 14:00. v.v. Beesd wordt met
3 teams goed vertegenwoordigd op het toernooi.
Wij wensen onze Walking Footballers veel succes in Tiel

Woensdag 19 september stond het bardienstschema tot en met eind december 2018 online gepubliceerd op de
website. Het schema is te vinden via deze link, of onderaan de website bij Bardienstschema .
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Maandag 24 september was er een Algemene Ledenvergadering
om 20.00 uur in de kantine van v.v. Beesd. De notulen van de ALV van
25 september 2017 stonden op de site. Alle leden die wilden weten wat
er allemaal gebeurde in de vereniging en wilden meedenken over de toekomst
van v.v. Beesd waren van harte welkom.
Er waren 49 leden aanwezig.
Voorzitter Max Kroeze opende de vergadering en
had de volgende mededelingen:
Nieuwe leden voor bestuur/commissies.
Later in de vergadering nemen we afscheid van een aantal trouwe leden die zich gedurende een lange periode als
vrijwilliger hebben ingezet voor de vereniging. We zijn op zoek naar vervang(st)ers voor de vacante functies in
hoofdbestuur/jeugdcommissie/overige commissies/trainers/elftalleiders.
Melden problemen bar betaling
Uit recente steekproeven is gebleken dat de controle op de inname van consumptiemunten verslapt, er
doelbewust te weinig wordt afgerekend en er munten worden ingenomen op basis van goed vertrouwen (ofwel
munten worden niet nageteld). Dit heeft het Bestuur is onaangenaam verrast. Er zullen maatregelen worden
genomen om dit tegen te gaan.
Vrijwilligers c.q. betaalde krachten > contributieverhoging
Het werven van vrijwilligers gaat steeds moeilijker. Deze landelijke tendens is ook door de KNVB gesignaleerd.
We hopen op de medewerking van de leden zodat we niet gedongen worden om gebruik te maken van betaalde
krachten (hetgeen kan leiden tot contributieverhoging).
Afwikkeling kunstgras.
Er zijn nog wat discussiepunten met de gemeente Geldermalsen over de kosten voor bijkomende werkzaamheden
bij de realisatie van het kunstgrasveld. Het streven is de betalingen af te werken voordat Geldermalsen opgaat in
fusiegemeente West-Betuwe op 1-1-2019.
Toekomstvisie door Max Kroeze.
Accommodatie
De KNVB beschikt over externe adviseurs die gespecialiseerd zijn in en advies kunnen geven over ons vraagstuk
‘de toekomst van de club’. Hiervan gaan we gebruik maken en punten als vervangen van de accommodatie,
Dalend aantal leden, woningbouw in het dorp Beesd, werven vrijwilligers enz. zullen ter sprake komen.
We hebben nog steeds de ambitie om te groeien naar een ‘Open Club’ en zullen ons verder oriënteren in
de mogelijkheden qua kosten, lenen, waarborg, subsidie etc.
Watergift velden (gebruik van water uit de Linge)
Door de extreem lange warme periode is er veel gebruik gemaakt van beregening van de velden. Helaas zijn er
ijzervlekken achtergebleven op straatwerk en reclameborden. Het heeft de klusploeg veel werk gekost om dit te
verwijderen. De intentie is om volgend seizoen met water uit de Linge te kunnen beregenen. Overleg met het
Waterschap (i.v.m. de aanwezige zomerdijk) en Maarten Mulder (beregeningsinstallaties) zijn gestart.
Renovatie veldverlichting voor Ledverlichting
De verwachting is dat we over ca. 6 weken alleen nog maar gebruik maken van Ledverlichting. Dit leidt tot een
aanzienlijke kostenbesparing en dit is betaald dankzij subsidies welke zijn verkregen door inspanning van Jeroen
van Stappershoef. Max dankt Jeroen hiervoor en hij krijgt hiervoor applaus van de aanwezigen.
Uitnodiging 4 oktober debat cultuurhuis
Vanuit het bestuur de oproep aan de leden om de bijeenkomst op 4 oktober a.s. bij te wonen in ’t Kulturhuys
waarin woningbouw (o.a. op de Garstkampen) in het dorp Beesd centraal staat.
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Verkort jaarverslag 2017-2018 door Goof Dokman
Ik maak al een aantal jaren een jaarverslag. Eigenlijk maak ik een jaarverslag in twee delen en dat loopt
gelijk met het seizoen dus het eerste deel van juli t/m december en het tweede deel van jan t/m juni.
Ik haal mijn informatie voor het jaarverslag uit wat ik tegenkom op o.a. social media, in kranten of op onze
website en dan alles wat met VVBeesd te maken heeft. Dat is best wel een hoop werk maar ik vind het leuk
om te doen. U zult ervan opkijken wat er allemaal gebeurd in onze vereniging.
De jaarverslagen die ik maak zijn terug te vinden op de website vvbeesd.nl, onder Clubinfo – Jaarverslagen
Misschien kunt u daar eens een keer een kijkje nemen. Eigenlijk kun je spreken van een halfjaarverslag
Wat gebeurde er in die eerste periode juli-dec 2017: Ik noem niet alles op maar o.a. kunt u lezen over de
opening van het kunstgrasveld – de speelweek – VVBeesd presentatiegids.
In de afgelopen periode jan-juli dit jaar vindt u informatie over het Tirolerfeest – Vrijwilligersbeleid –
Introductie Walking Football, Koningsspelen en natuurlijk alles over het 7de Robert Marstoernooi
Tot zover mijn informatie over het jaarverslag.
Tot slot vraag ik u aandacht voor mensen die overleden zijn in onze vereniging:
Het afgelopen seizoen zijn er 2 leden overleden nl. Rien Dokman en Ronald Volkers
Zaterdag 10 augustus overleed Rinus Zuurmond en daarna was er voor hem een waardig afscheid hier in de kantine
en op maandag 3 september overleed Cor van Panwijk
Dank voor uw aandacht en ik wil u vragen te gaan staan voor een moment van stilte om de leden die overleden zijn
met elkaar te herdenken
Bestuursverkiezing door Max Kroeze
Goof Dokman heeft aangegeven na 12 jaar te stoppen als secretaris, maar hij zal dit niet eerder doen dan dat
er een vervang(st)er is gevonden en hij/zij volledig is ingewerkt.
Ledenontwikkeling door Elmar Dokman
Elmar geeft uitleg over de daling van het ledenaantal. Opmerkelijk is de daling bij spelende leden bij zowel
senioren en jeugd. Dit heeft onze aandacht. Een aantal spelende leden zijn wel steunend lid gebleven of is
overgestapt naar WKC-heren, er zijn nu WKC-dames (18) en het ‘Walking Football’ heeft dankzij de inspanning
van initiator George Wakkermans 33 leden opgeleverd
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Financieel overzicht door Jan Kroeze
Bevindingen kascommissie door Natasja van Bremen en Renske van Soelen.
Namens de kascommissie doet Natasja van Bremen het woord. Er werden steekproefsgewijs controles gedaan in
een keurig verzorgde administratie. Natasja vraagt de aanwezigen decharge te verlenen aan
de administratie. Jan vraagt wie de taak van Natasja wil overnemen bij een volgende kascontrole. Jeroen van
Breemen geeft aan dit volgende keer samen met Renske te willen doen.
Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2017-2018, begroting 2018-2019)
De boekhouding is het gehele seizoen onder controle van account Leon van Dun geweest. Er volgen overzichten van
de financiële lasten (werkelijk en begroot). Jan geeft alleen uitleg over de cijfers die hierin duidelijk afwijken
zoals Afschrijvingen, Huisvestingskosten, Accommodatiekosten, Sportveldkosten, Wedstrijd- en Bureaukosten.
In een financieel overzicht is te zien dat de inkomsten contributie keurig op orde zijn (bijna 100%), het bedrag
inkoop kantine iets is gestegen, de omzet kantine is teruggelopen en dus het resultaat minder is dan afgelopen
jaar. Lasten. De bezuinigingen zijn nu maximaal, we verwachten geen grote besparingen meer te realiseren met
de huidige accommodatie/situatie. Huisvestingkosten blijft hoog i.v.m. reparatie/onderhoud pand
Baten. De winstmarge heeft zich minimaal hersteld. Zoals al eerder aangegeven door Max Kroeze in de opening van
deze vergadering nemen we maatregelen om kantine inkomsten te herstellen. Dit zal in combinatie met stabiele
lasten zorgen voor een hoger resultaat.
Afscheid/bedanken vrijwilligers.
De volgende leden werden door Max Kroeze bedankt met een bloemetje
als dank voor hun inzet voor de vereniging:

-

Michael Verwolf (gestopt als elftalleider, maar blijft jeugdtrainer)
Arie den Hartog (gestopt als elftalleider, maar neemt contact op met
Sint om hem te assisteren)
- Dick Hol (gestopt als trainer, gaat terug naar het ‘’oude nest’’ SC Everstein
- Tommie Zuurmond (gestopt als elftalleider Dames 1, eerst lange tijd samen
met Hans van den Burg en daarna samen met Goof Dokman)
- Patrick Kemker (gestopt als adviseur bestuur, maar blijft behouden voor de
Commissie Materialen en als elftalleider)
- Roland Versteegh (gestopt als adviseur bestuur, blijft behouden voor Horeca en Vrijwilligers)
- Jeroen van Stappershoef (gestopt als adviseur bestuur, maar blijft behouden voor de Activiteiten Commissie)
- Goof Dokman (gestopt als bestuurslid/secretaris en als trainer Dames 1), maar blijft behouden voor klusploeg
op zaterdagmorgen en Activiteiten Commissie).
Niet aanwezig wegens andere verplichtingen: Peter van Zantvoort (jeugdcommissie), Tiny van Veen (gastvrouw
achter de bar), Arno van Bremen (TC-senioren) en Andre van der Linden (scheidsrechter)
Rondvraag door Max Kroeze

Frans de Weijer vraagt naar de cijfers op de Balans v.w.b. reserveringen Accommodatie. Jan heeft deze niet paraat,
maar hij maakt na de vergadering een afspraak met Frans om samen de cijfers te bekijken.
Er zijn geen verdere vragen vanuit de leden in de rondvraag.
Hierna sloot Max de vergadering en zoals gebruikelijk;
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Stukadoors Decoratie Stuc en Brauer Special Food Import zijn de nieuwe kledingsponsors van de M09 van v.v.
Beesd. Uit handen van hun dochters Eva en Imke werden Daphnin Spronk (Decoratiestuc) en Mark Kroeze (Brauerfood), namens het gehele team heel hartelijk bedankt voor deze sponsoring.

21 september 2018: Voorbereiding…
Nog ruim 8 maanden en het 8ste Robert Mars Toernooi zal op de velden van Voetbal Vereniging Beesd plaats
vinden. Vanavond hebben wij de aftrap genomen met een eerste vergadering. Een vergadering waarin we
ervaringen uit het verleden hebben besproken, maar ook ideeën voor de toekomst.
Eenieder van ons is met het nodige
denkwerk weer huiswaarts gegaan.
Allemaal in de volle overtuiging dat we op
1 juni 2019 weer een fantastische dag
zullen gaan beleven, met hopelijk zo veel
mogelijk teams en bezoekers.
De eerste tussenstop is natuurlijk de dag
dat we weer die heerlijke appelbeignets
zullen gaan bakken en verkopen.
We houden jullie op de hoogte!
Noteer de datum alvast in jullie agenda.

38

Voorbeschouwing seizoen 2018-2019
Het wordt smullen in de vierde klasse E met 4 clubs
uit de Bommelerwaard. Alem, DSC, Jan van Arckel
en Hedel zorgen voor die inbreng. Bij de eerste drie
clubs staat een nieuwe trainer voor de groep.
Alleen bij Hedel zit een vertrouwd gezicht in de
dug-out.
Opvallend dat Alem van velen een favorietenrol krijgt
toebedeeld. DSC wil voor promotie gaan en behoort
ook tot de favorieten.
Jan van Arckel en Hedel gaan als promovendi allereerst
maar eens voor handhaving.

Alem wordt gezien als een van de favorieten

We lieten de vier trainers vertellen hoe ze ervoor staan.
- Wie zijn dit seizoen de titelfavorieten?
Peter Burg (trainer Alem): “Ik denk dat DSC een favoriet is. Maar ook Wilhelmina en SCR zijn kandidaten. En
Maliskamp schaar ik onder de outsiders.”
Roland Timmermans (trainer DSC): “Ik kan de sterkte van de teams nog niet erg goed inschalen. Ik hoor dat Alem
een behoorlijke groep heeft. Die hebben het vorig jaar ook goed gedaan. Na een wedstrijd of zes krijgen we pas
een goed beeld denk ik.”
Marco van Loon (trainer Jan van Arckel): “SCR, Alem, Wilhelmina en DSC lijken mij de favorieten.”
Wilco van Houtum (trainer Hedel): “Ik tip Wilhelmina als favoriet. Maar ook DSC en Alem zie ik hoge ogen gooien.”
- Wat mogen we komend seizoen van je club verwachten?
PB: “Piet Saaman heeft het met Alem geweldig gedaan. Ik wil daarop voortborduren maar dan wel met verzorgder
voetbal van achteruit. Mijn doelstelling is om bij de eerste vier te eindigen. Maar alles hangt natuurlijk samen hoe
compleet we blijven.”\
RT: “Wij willen sowieso voor promotie gaan. We willen mee gaan spelen. Het team is vorig seizoen goed geëindigd
en daar moeten we mee verder gaan. Maar op voorhand is het allemaal moeilijk te zeggen.”
MvL: “We zijn gepromoveerd dat was niet verwacht. Dus moet je reëel zijn dat we blij mogen zijn als we erin
blijven. Maar ik maak pas een doelstelling na vijf of zes wedstrijden. Dan weet je een beetje waar je staat. Maar
als we zo spelen als tegen BLC dan kunnen we middenmoot spelen. Het was een genot.”
WvH: “Onze doelstelling is klasse behoud. We gaan wel proberen dat via directe handhaving te verwezenlijken. Als
we vierde of vijfde van onderen eindigen zijn we tevreden. Alles wat we beter doen is meegenomen.”
Vijfdeklassers
Door de promotie van Hedel en Jan van Arckel en het overstappen van RKVSC naar het zaterdagvoetbal missen de
vijfdeklassers HRC’14 en Heerewaarden een aantal derby’s. Voor HRC’14 het sein om ook maar eens te
promoveren? Trainer Harald van Deelen: “Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zijn wij ook nog bezig
met opbouwen. Natuurlijk gaan we proberen een gooi naar een periodetitel te doen. Maar we willen eerst vooral
ook plezier in het spelletje hebben.”
Een welkome versterking is spits Kevin de Vries. “Dat zal ons aan doelpunten helpen. We zijn blij met Kevin.” Van
Deelen denkt dat DESO de grote kanshebber is voor de titel.
Bij Heerewaarden staat vanaf dit seizoen Eugène van Geenen voor de groep. Hij is Marien van Tussenbroek als
trainer opgevolgd. Van Geenen durft geen concrete toekomstverwachting te doen ook al omdat topschutter
Christian Broekmeulen is vertrokken. “Het zal allemaal heel lastig worden. Er is een aantal jeugdspelers
bijgekomen waarvoor het eigenlijk nog te vroeg komt. De groep die er staat is bereid om alles te geven. Daar
baseer ik mijn verwachtingen maar op.”
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Beesd senioren zaterdag
Sinds dit seizoen speelt bij v.v. Beesd niet
Alleen de jeugd op zaterdag, maar is er ook
een Zaterdag 2 seniorenteam.
De seizoen ouverture werd overtuigend
gewonnen met 0-4 uit tegen MVV’58.
Aankomende zaterdag speelt het nieuwe team zijn eerste thuiswedstrijd tegen v.v. Heukelum. Met een druk
speelprogramma op Sportpark Molenzicht en prima weersvooruitzichten een goed idee om een bezoek te brengen
aan v.v. Beesd. Om 14.30 trapt zaterdag 2 af en hiervoor spelen onder andere al Beesd MO17-1 tegen SC Everstein
MO17-1 om 13.30 en Beesd JO16-1 tegen WNC JO16-1 om 13.00. Tot zaterdag op Sportpark Molenzicht!

Donderdag 4 oktober is er een belangrijke avond in het Klokhuis in Beesd.
Op deze avond gaat het dorp Beesd in gesprek met de politieke partijen over nieuwbouw in het dorp.
Bij v.v. Beesd zien wij helaas ook de terugloop van nieuwe leden, daarom is het erg belangrijk dat er een grote
opkomst is op 4 oktober. Zo kan het dorp Beesd laten zien dat het bouwen van huizen de hoogste prio heeft!

Alwéér praten????
Nieuwe huizen AUB...!
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Voetballen tegen je opa!
Het was gezellig druk op het kunstgrasveld van VV Beesd. Maar liefst 115 kinderen namen het voetballend op tegen
30 opa’s uit Beesd e.o. Het was volop genieten voor jong en oud.
Op woensdagochtend kwamen 115 leerlingen van de basisscholen St. Antonius en Lingelaar naar het complex van
VV Beesd. Daar werden zij op het kunstgrasveld ontvangen door de KNVB, de B-Fit coaches en maar liefst 30 opa’s
om hun voetbal skills te ontdekken.
Onder het genot van heerlijk weer en mooie muziek kregen de kinderen loopscholing en konden zij schieten op een
goal met gaten daarin. Ook leerden zij walking football, een nieuwe vorm van voetballen waarbij rennen is
verboden. Tot slot mochten de kinderen het opnemen tegen de aanwezige opa’s, waarvan de oudste deelnemer 88
jaar oud is.

De kinderen, leerkrachten en belangstellende (groot)ouders genoten volop. Het was mooi om te zien hoe jong en
oud met elkaar op een leuke en sportieve manier aan het bewegen waren. Vrijdag staat alweer de volgende
sportieve uitdaging gepland voor de opa’s, de Betuwse Bikkels van VV Beesd. Dan worden zij verwacht bij TSV
Theole in Tiel om samen met 8 andere verenigingen te strijden om de eerste Betuwse Bikkels Bokaal; een troffee
voor de winnaar van het walking football toernooi.
Het grootouder-kleinkind toernooi van VV Beesd werd georganiseerd in het kader van de Nationale Sportweek en
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). VV Beesd is JOGG-ambassadeur en levert een bijdrage aan de lokale
campagne om jongeren te laten opgroeien in een gezonde leefomgeving. De (groot)ouders hebben daarbij een
belangrijke voorbeeldfunctie.
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Geslaagde Betuwse Bikkels Bokaal 2018

De Warming up

Gilian Franje en Simon Tahamata
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Vrijdag 28 september streden 8 voetbalverenigingen om de Betuwse Bikkels Bokaal 2018, het eerste
walking football toernooi in Rivierenland. Simon Tahamata en vele andere belangstellenden zagen hoe
de deelnemers zichtbaar genoten van deze nieuwe voetbalvorm. Vriendenschaar uit Culemborg won de
Betuwse Bikkels Wisselbokaal en is volgend jaar de organiserende vereniging.

Initiatiefnemer van het project ‘Betuwse Bikkels’ is Gillian Franje. “In andere delen van Nederland
waren verenigingen al volop bezig met walking football, maar hier in Rivierenland nog niet. Door het
walking football komen senioren weer naar de club, werken zij aan hun gezondheid en ontmoeten ze
hun leeftijdsgenoten. Walking football voorziet in een behoefte en levert een duurzame bijdrage aan
de vitaliteit van vele senioren. Het gaat niet om de prestatie, maar vooral om het plezier en het
genieten met elkaar.”

Afgelopen jaar is gestart met walking football bij Beesd, Dodewaard, Kesteren, Lienden, MEC’07,
Rhelico, Theole en Vriendenschaar. Gastheer TSV Theole uit Tiel ontving afgelopen vrijdag de 70
senioren met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Na diverse trainingen troffen de teams nu voor de
eerste keer andere verenigingen om een echte wedstrijd tegen te spelen. De deelnemers werden
welkom geheten door oud Theole-speler Simon Tahamata. Voor de Molukse belangstellenden werd ook
nog een oefentraining walking football georganiseerd.
Vriendenschaar uit Culemborg won de Betuwse Bikkels Wisselbokaal en is volgend jaar de
organiserende vereniging. De drie individuele prijzen werden uitgereikt aan Sjors Wakkermans
(‘knapste knieën’), Kees Beijer (‘pienterste pionier’) en Evert van Zelst (‘Betuwse Bikkel 2018’),
die met zijn 88 jaar de meest ervaren deelnemer was.

Evert van Zelst
‘Betuwse Bikkel 2018’
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VVBeesd was aanwezig met 3 teams
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Hattrick Jarno van de Water helpt Beesd niet
's-HERTOGENBOSCH - Beesd ging bij OSC'45 met 5-3 onderuit. De drie treffers van Beesd werden gemaakt door
Jarno van de Water, maar zijn hattrick was dus niet genoeg om Beesd aan minimaal een punt te helpen.
Beesd-trainer Dick Wammes was vooral niet te spreken over de eerste helft van zijn ploeg. "Hoe wij die eerste drie
treffers weer weggeven is echt ongelooflijk", baalde Wammes na afloop. "Het is onnodig om hier te verliezen,
maar we doen onszelf gewoon tekort." Wammes weet dat hij het momenteel moet doen met de nodige afwezige
spelers. "Maar binnen de club lossen we dat prima op.
Dan verwacht je van de vaste waarden
echter wel dat zij het team extra helpen.
Dat gebeurde vandaag niet." Na een 3-1
ruststand kwam Beesd na rust langszij.
"En toen kregen we vier heel grote kansen
op de 3-4. Die maken we niet en vijf
minuten voor tijd gaan we weer in de fout",
zei Wammes.

Zondag 7 oktober: Feest in de kantine van v.v. Beesd
ZONDAG NA AFLOOP VAN BEESD 1 – S.C.R. 1
LIVE IN DE KANTINE, JOHAN VAN WAAS!
🎉

🎉

🎉

🎉

Na afloop van de wedstrijd Beesd - SCR treedt zanger
Johan van Waas op in de kantine van v.v. Beesd!
Dit optreden is gesponsord door:
- Janno van Aalst
- Patrick Kemker
- Roland Versteegh
- Arie van Beusekom
- Eddy Kroeze
We zien jullie zondag!

🎉

🍺
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Aankondiging:
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Op zondagmiddag 4 november trekt FC Utrecht ten strijde tegen ADO Den Haag en bij deze Eredivisiewedstrijd
hebben wij de support van V.V. Beesd hard nodig! Daarom bieden wij de leden van RAC-club V.V. Beesd de
volgende gereduceerde tarieven aan: * Jeugd tot en met 16 jaar: €7,50 * Volwassenen: €12,50
De kaarten voor deze wedstrijd zijn eenvoudig te bestellen en kan via www.fcutrecht.nl/beesd

GRAAG BRENGEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN HET VOLGENDE EVENT:
De FC Utrecht FunRun: http://www.stadiumfunrun.com/index.php/event/stadium-funrun-utrecht/
Willen jullie met een of meerdere teams met ons mee lopen, reply dan deze e-mail en wij nemen contact met u
op! Wil jij op plekken komen in Stadion Galgenwaard waar normaal alleen spelers van FC Utrecht mogen komen?
Schrijf je dan nu in voor de 1e editie van de FC Utrecht FunRun op zaterdag 13 oktober 2018!
De FC Utrecht FunRun is een charity & fun hardloopevenement in- en rondom Stadion Galgenwaard. FC Utrecht
heeft de ambitie om iedereen in de provincie Utrecht in beweging te krijgen. Op 13 oktober 2018 willen wij
iedereen in beweging brengen en zorgen we voor een onvergetelijke ervaring. De run kent een Familierun en een
Hoogstraatrun waarvoor je je kunt aanmelden. Tevens kun je de trappen van de Bunnikside trotseren met de
Trappenchallenge! Met jouw deelname steun je de goede doelen FC Utrecht Maatschappelijk en haar charitybox
of De Hoogstraat Revalidatie. Doe je mee aan de Hoogstraatrun? Dan sponsor je De Hoogstraat Revalidatie. Deze
route gaat over het karakteristieke kazerneterrein (Kromhout Kazerne).
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Oktober 2018
Beste Dorpsgenoten,
Donderdagavond 4 oktober organiseerde “Beesd voor elkaar” een
ontmoeting in het Klokhuis met de politieke lijsttrekkers van de nieuwe
gemeente West Betuwe. Gespreksleiders die avond waren Frans de Weijer
en Henk van den Berg. De inwoners van Beesd gaven massaal gehoor aan
de oproep en er waren maar liefst meer dan 200 inwoners aanwezig die
avond. U heeft er vast al het e.e.a. over gehoord óf gelezen in de kranten.

Van de bijeenkomst die avond is een verslag gemaakt.
- Resultaten enquête woonbehoeften Beesd
- Presentatie - Beesd gaat in gesprek met de politieke partijen van West Betuwe
- Verslag - Beesd gaat in gesprek met de politiek partijen van West Betuwe
Tevens vindt u hier de presentatie en de resultaten van de enquête woonbehoeften Beesd. Er zijn ook gedrukte
exemplaren van het verslag op te halen in het Klokhuis.

Vervolg: aan de slag!
Beesd voor elkaar heeft een werkgroep Woningbouw. Deze werkgroep gaat de woonplannen én wensen in Beesd
nog beter in kaart brengen. De werkgroep Communicatie van Beesd voor elkaar zal zich bezighouden met de
communicatie. Het is de bedoeling dat Beesd voor elkaar niet achteraf, maar vooral vooraf én tijdens het
uitzetten van het beleid, wordt betrokken. Indien noodzakelijk zal er vanuit de werkgroep Communicatie-initiatief
genomen worden om overleg te plegen met de gemeenteraad, college van B & W en/of het ambtelijke apparaat.
Wij houden u op de hoogte.
Hartelijke groet,
namens Beesd voor elkaar,
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x

Voor Beesd stond de uitwedstrijd tegen RKTVC op het programma. Vorige week werd nog een zekere driepunter
uit handen gegeven tegen SCR. Al snel werd duidelijk dat dit resultaat het vertrouwen weinig goed gedaan heeft.
Vanaf de aftrap pakken de Tielse gastheren het initiatief en heeft Beesd de grootste moeite om de ploeg te
verdedigen. Na enkele waarschuwingen is het dan ook geen verrassing dat RKTVC de voorsprong pakt. Na
balverlies van Beesd is het RKTVC dat maximaal profiteert. Binnen een enkele pass kan er van dichtbij raak
geschoten worden door Maarten Klaare, waarbij keeper Niels Jonker kansloos is. Hierna is de wedstrijd weinig
verheffend al hebben de gastheren het overwicht en ontsnapt Beesd aan de 2-0 als een opgelegde kans naast het
doel gaat. Hierna krijgt Beesd een tweetal kansen, maar zowel Nick van Gameren als Jarno van de Water stuiten
op de keeper. Vervolgens is het RKTVC dat de marge vergroot uit een corner, waarbij Demian Emans vrij kan
inkoppen bij de eerste paal. Tot overmaat van ramp blijkt de gifbeker voor Beesd de eerste helft nog niet leeg.
Vlak voor de rust schiet Francis Nijhof een vrije trap van zo een 20 meter buiten het bereik van Niels Jonker en
kan Beesd gaan rusten met een uitzichtloze 3-0.
In de tweede helft brengt Beesd in ieder geval meer drive
en overtuiging dan de eerste helft en is de ploeg een groot
deel de bovenliggende partij. Na enkele speldenprikjes
weet Beesd ook op het scorebord te komen. Nick van
Gameren wil de keeper verschalken met een hoge bal. De
keeper kan enkel een hand erachter krijgen en de bal niet
klemmen, waardoor Jarno van de Water de bal in het lege
doel kan schieten. Beesd put vertrouwen uit deze treffer en
gaat op zoek naar de aansluiting. Nick van Gameren is
dichtbij, maar na een mooie steekpass van Stefan van den
Bosch gaat zijn wippertje langs de keeper, maar helaas ook
langs het doel. Hierna krijgt Beesd nog enkele kansen, maar
tot scoren komt de ploeg niet.
RKTVC kan de tweede helft weinig gevaar stichten, doordat Beesd verdedigend goed staat en duels gewonnen
worden. Dit is helaas niet genoeg om nog een punt te pakken, want vlak voor tijd gooit RKTVC de wedstrijd in
het slot. Invaller Jordy van Helden schiet vanaf de rand 16 fraai raak in de verre hoek en met de 4-1 is de
wedstrijd gespeeld. Voor Beesd rest de conclusie dat de ploeg als collectief, met name in de eerste helft, veel te
weinig gebracht heeft. RKTVC is dan ook de meer dan verdiende winnaar. Beesd zal de knop om moeten zetten
en hard werken om het tij te keren. Volgende week zal uit bij Buren een resultaat gehaald moeten worden.

Het gaat al weken in de wandelgangen rond door het dorp Beesd. Het nieuwe team op
Zaterdag wint al 3 weken op rij in de competitie en vandaag was het de beurt om het tegen
Brakel 4 op te nemen, een ploeg die tot nu toe ook hun wedstrijden gewonnen had. Tevens
maakte vandaag Edwin zijn debuut. Het was een stroef begin van beide kanten met af en toe
leuk voetbal van de kant van Beesd 2 en het was al snel duidelijk dat ze de overhand hadden
in de topper. Wel scoorde Brakel de openingstreffer. Vanaf een meter of 30 schoot de middenvelder raak, de
keeper van Beesd dacht dat de bal over ging en zo kreeg Beesd dus zijn eerste tegengoal te verwerken. 1 minuut
voor de rust maakte Leon Wibbeke tevens topscoorder (4 goals) er 1-1 van.
Zoals wel vaker kwam Beesd sterk uit de kleedkamer. John (Witte) maakte er direct 2-1 van. De meeste spelers
van Brakel waren kapot gespeeld door het hoge tempo van Beesd. De ploeg kreeg kans op kans en raakte onder
andere een keer de lat en twee keer de paal. Uiteindelijk kwam er toch de dik verdiende 3-1 en wie anders dan
Leon. Hij maakte zo zijn vijfde goal in vier wedstrijden. Na de wedstrijd kwam onze vaste zanger/speler Patje
vd Hurk uiteraard weer optreden en was het gezang uit zijn keel in en rond Beesd goed te horen.
Aankomende zaterdag staat er weer een topper op het programma voor de mannen uit Beesd.
Aankomende zaterdag zal om 14:00 HSSC 61 het volgende slachtoffer moeten worden.
Captain/Trainer
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Vrijdag 19 Oktober 2018 overleed Rien de Vries
Nynke schreef: Lieve mensen,
Bonna de Vries, Hessel de Vries en ik zouden het erg mooi vinden
dat je hier iets in schrijft. Hoe ken je Rien de Vries en/of wat heeft
hij voor je betekend. Zo hebben we over een tijdje en mooi
Herinneringsboek over Rien.

Rien was diabeet en heeft twee weken geleden in zijn slaap
een hypo gekregen waardoor hij in coma raakte.
De volgend ochtend is hij met spoed naar het ziekenhuis
gebracht.
Helaas was herstel niet mogelijk en is hij vrijdagmiddag in
alle rust overleden.
Donderdagavond is er gelegenheid de familie te condoleren,
de uitvaart zal vrijdag in besloten kring plaatsvinden.
Wij wensen zijn vrouw Nynke en zijn kinderen Bonna en
Hessel en hun verdere familie en vrienden veel sterkte met
dit verlies.
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Aankondiging: Robert Mars Toernooi 2019
Na zeven geweldige edities organiseren we ook in 2019 weer een “Robert Mars toernooi”. De achtste editie zal
plaats vinden op zaterdag 1 juni 2019. Deze editie wordt Het Robert Mars Toernooi uitgebreid. De volgende teams
nodige wij uit zich in te schrijven: JO-12, MO-12, JO-11, MO-11, JO-10, MO-10, JO-9, MO-9.
In het bijzonder willen wij meisjesteams vragen zich in te schrijven, zodat wij één of liefst meerdere
meisjespoules kunnen maken. Er wordt gevoetbald op velden die zijn aangepast aan de nieuwste richtlijnen van de
KNVB. Het “Robert Mars toernooi” begint rond 9.30 en eindigt voor de afdelingen O12, O11, O10 rond 15.00 uur.
De afdeling O9 eindigt rond 13.00 uur.
Dit spektakel wordt georganiseerd op sportpark Molenzicht van Voetbalvereniging Beesd. Op deze dag herdenken
wij Robert Mars die, helaas op 10-jarige leeftijd, de strijd tegen kanker heeft verloren. Met het jaarlijks
organiseren van dit toernooi willen wij zijn naam in ere houden, veel kinderen en bezoekers een gedenkwaardige
dag laten beleven, maar ook zeker aandacht vragen voor onderzoek naar en de bestrijding van deze
verschrikkelijke ziekte. Aan het einde van de dag zullen De Vrienden van Robert Mars een cheque, met hopelijk
een mooi bedrag, aan Kika overhandigen.
Rondom de voetbalvelden wordt een gezellige markt, met circa 30 kramen, voor jong en oud gehouden met eten,
drinken, diverse spellen voor de kinderen en enkele verlotingen. De opbrengst hiervan gaat in zijn geheel naar
KiKa. Uit ervaring weten wij dat er diverse teams zijn die zelf acties op touw zetten zodat zij op deze dag een
leuk bedrag meenemen naar Beesd. Dit vinden wij natuurlijk geweldig! En De Vrienden van Robert Mars verbinden
hier een leuke actie aan. Daarnaast is voor het team wat zich het best profileert op de dag zelf een prachtige Fair
Play Cup! Tijdens de markt en het toernooi worden opnames en foto’s gemaakt.
Klik op de onderstaande links voor een impressie van het toernooien van 2016 en 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=oAIiFcf_Nxc
https://www.youtube.com/watch?v=omNaseciQAg
Kijk op www.robertmarstoernooi.nl en like de FaceBook pagina van Het Robert Mars Toernooi voor meer
informatie en om op de hoogte te blijven.
Wij nodigen de betreffende jeugdteams van uw vereniging, van hoofdklasse tot de laagste klasse, graag uit om aan
dit toernooi deel te nemen. Wij zullen de teams indelen in 6, op klasse ingedeelde poules. De winnaars uit de
hoofdklasse en 1e klasse poule zullen een echte CHAMPIONS LEAGUE FINALE spelen.
Meldt uw team snel aan bij Coos van Lith (e-mail: coosvanlith69@gmail.com) met vermelding van de volgende
gegevens: Voetbalvereniging, Teams, Klasse, Contactpersoon, e-mail contactpersoon, telefoonnummer
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Zaterdag 20 Oktober moest Beesd naar het altijd lastige HSSC'61, met onze vaste supporters floot de scheids rond
de klokslag van 14:00 af voor de eerste 45 minuten
Het was al gelijk duidelijk dat Beesd het spel moest maken deze middag, HSSC'61 had naar de ranglijst gekeken en
daarop de tactiek aangepast ze bleven met alles achterin hangen buiten de spits om. Echter kreeg Beesd alsnog
een kans of 6 a 7 helaas gingen deze er niet in. Na ongeveer een minuut of 40 kwam HSSC er voor het eerst
gevaarlijk uit en dit resulteerde in een schot die maar net over ging. 5 minuten laten floot de scheidsrechter voor
een welverdiend bakkie thee.
In de rust waren er wat tactische veranderingen in de voorhoede van Beesd en dit was naar 2 minuten duidelijk.
Leon scoorde zijn 6e goal al dit seizoen, echter was dit de verdienste van Wesley de Keijzer die in de eerste helft
de gehele verdediging van HSSC kapot gespeeld had. Beesd kwam steeds beter en beter in het spel en in minuut 58
leverde dit een beauty van een goal op. Raimond schoot met links vanaf een meter of 25 in de kruising. HSSC zag
het niet meer zitten na de 0-2 van Beesd en liet het een beetje lopen. Dit leverde een vrije trap op die Leon
voorgaf en Marcel die mooi binnen werkte, 0-3 voor Beesd. Er gebeurde vrij weinig totdat Leon een voorzet binnen
werkte met zijn hoofd 0-4 Beesd. Michel probeerde ook nog zijn goaltje mee te pikken, bijna lukte hem nog een
"romariotje" echter stond de keeper dit in de weg (anders was het uiteraard niet vermeld). HSSC deed nog een
speldenprikje terug Renée stond te slapen en was zijn spits kwijt die hij vervolgens in de 16 meter neerlegde
hierbij raakte. Edwin de keeper ook geblesseerd Julian nam de eervolle taak op zich om de penalty te stoppen
helaas ging dit niet zoals die zelf had gedacht 1-4, ook Julian is nu van de 0 af
Zaterdag 3 November gaat Beesd voor weer een overwinning strijden tegen Nivo Sparta om 14:30 op sportpark
Molenzicht in Beesd tot dan!

Beesd – Na een aardige voorbereiding voor het tweede, zit het elftal van Bronk & Kroeze momenteel in de hoek
waar de klappen vallen. Sinds de aanstelling van Bronk werden van de laatste 5 wedstrijden er maar één winnend
afgesloten, haalt Bronk de kerst wel? Vooralsnog slaat de paniek bij de kersverse Opa Bronk nog niet toe,
“Aanstaande zondag voorzie ik iedereen van beschuit met kaas en muisjes, dit moet wel een boost geven!”. Namens
Beesd 2 feliciteren wij Leroy & Sandra van harte met de geboorte van hun zoon.
Een week of 3 geleden begon de ellende voor Beesd 2. Na een goede start in Geldermalsen, waar Beesd snel op
voorsprong kwam, werd er uiteindelijk in een matige wedstrijd met 3-2 verloren.
Een week later werd het spel er niet veel beter op. In een hele zwakke eerste helft besliste Elshout de wedstrijd
eigenlijk al. In de tweede helft werd het spel iets beter, maar te laat voor een eventueel punt.
Afgelopen zondag kwam Beesd in actie tegen Theole 2 voor de volgende ronde in het KNVB-beker toernooi. Op
voorhand al een lastig karwei, Theole staat namelijk ook eerste in de competitie. Toch vonden de Tielenaren in
Beesd een zware tegenstander, door goed veldspel van de rood-zwarten, werden zij niet echt gevaarlijk. Grootste
kans van de eerste helft was voor Jasper van Bremen, maar hij stuitte op een verdediger op de doellijn.
In de tweede helft hetzelfde gezicht. Theole heeft de bal, maar Beesd de grote kansen. Na ongeveer 70 minuten
was het toch Theole dat de score openden. Hierna was Beesd het even kwijt, en liepen de Tielenaren razendsnel
uit naar 0-3. Dyon van Bremen deed nog iets terug vanuit een corner, en zette de eindstand op 1-3.
Kan Beesd aanstaande zondag tegen Mec’07
hetzelfde veldspel op de mat leggen dan tegen
Theole? In de beker werd dit seizoen al één keer
verloren van de club uit Maurik, maar Bronk &
Kroeze lijken er gebrand op te zijn om deze
wedstrijd winnend af te sluiten.
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Beesd nog altijd puntloos onderaan
BEESD - In een armoedige derby in de vierde klasse E Zuid 1
Verloor Beesd met 1-2 van GVV. Beesd is laatste en is als
enige ploeg nog zonder winstpunt.
De ploeg van trainer Dick Wammes was in het veld niet eens zoveel minder dan de Geldermalsenaren. “Wij krijgen
drie of vier kansen en scoren een keer, GVV krijgt er net zoveel en scoort twee keer. En dat is het verschil. Wij
slagen er maar niet in de spitsen goed in stelling te brengen. Ook dat is een verschil met GVV. Dat bereikte Marcel
van der Heijden wel regelmatig.”

Zoals rond de twintigste minuut. De aanvoerder verlengde de bal tot bij Leon van Zee, die zijn comeback een
nieuw vervolg gaf. Van Zee bereikte met een geraffineerd hakballetje de meegekomen Danny Hak en die scoorde
met een lage schuiver: 1-0.
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Kevin Spronk stond aan de basis van de gelijkmaker. Tien minuten voor rust controleerde hij links in het
strafschopgebied een pass vanaf rechts en haalde uit. Het werd slechts een slap schotje. Dat zou nooit doel
hebben getroffen ware het niet dat Hak zich in de baan van de bal wierp en daarmee doelman Ridjioni Lubbinge
voor een onoplosbare opgave stelde: 1-1.

“Eigenlijk herinner ik mij niet dat ik in een wedstrijd twee keer scoor”, relativeerde Hak. “Maar wat was het
slecht vandaag. Inderdaad”, concludeerde aanvoerder Van der Heijden. “Maar slechte wedstrijden moeten wij ook
winnen en dat deden we.”
Na een goed uur viel de winnende treffer. En die kwam van de voet van Leon Van Zee, die vorig seizoen afscheid
genomen had. “Ik heb Leon er weer bijgehaald, want we hebben wat personele problemen”, meldde trainer
Beekwilder. “We weten de oorzaak van het slechte spel vandaag. Zaterdagvond was er een feestavond bij GVV,
waarbij een aantal mensen gehuldigd werd. De meeste spelers hadden last van zware benen.”
Zo niet Leon van Zee. Die werd bediend door Van der Heijden en schoot de bal onder de lat: 2-1.
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November 2018
x
e Klussers,
Zaterdag 3 november was er weer een klusochtend
bij v.v. Beesd. De stellage was geplaatst en dus
konden de bovenste rij reclameborden langs het
nieuwe hoofdveld worden opgehangen en er waren
nog tal van andere klusjes.
Om half 8 stond de koffie klaar!
Er waren 13 vrijwilligers en de warme
Saucijzenbroodjes werden dit keer
Gesponsord door Evert van Zelst

Beste leden en bezoekers,
De afgelopen maanden hebben we helaas moeten constateren dat er bij de bar niet correct wordt afgerekend.
Dit is geconstateerd door de munten en het verbruik met elkaar te vergelijken waardoor grote verschillen
inzichtelijk werden. Doorgeteld op jaarbasis meer dan € 10.000
Dat wij als bestuur hier zeer teleurgesteld in zijn mag iedereen duidelijk zijn. Als vereniging kunnen we een lage
contributie hanteren in combinatie met onze sponsoren en de baromzet. Het niet correct betalen staat dan ook
gelijk aan diefstal van de vereniging en hebben we het hier niet over enkele munten wat in de praktijk denkbaar
en enigszins overkomelijk zou zijn. Ook de controle van barmedewerker is een aandachtspunt omdat hij/zij in
deze constatering een belangrijke functie heeft.
Doe de vereniging en vooral jezelf niet te kort en betaal met de juiste hoeveelheid munten.
Laten we het vooral goed en gezellig houden met elkaar en niet afdalen naar dit soort praktijken van
waarschijnlijk enkele individuen.
Het bestuur.
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Beste leden van v.v. Beesd,
Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat op woensdag 31 oktober Paul Körner
is overleden op 72-jarige leeftijd. Paul was enkele jaren voorzitter van Voetbal Vereniging Beesd.
Hiervoor zijn we hem veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn vrouw Irma, zijn kinderen, familie en bekenden sterkte met dit verlies.
Gelegenheid tot condoleren is op maandag 5 november van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Dorpskring,
Voorstraat te Beesd. De uitvaart wordt gehouden op woensdag 7 november om 10.00 uur in de
Protestantse St. Pieterkerk, Voorstraat te Beesd, waarna Paul in besloten kring begraven wordt.
Bestuur VVBeesd

Nederlaag bij RKKSV nieuwe tegenslag voor Beesd
KRUISSTRAAT – Beesd kreeg bij concurrent RKKSV opnieuw een dreun te verwerken. De mannen van Dick Wammes
stapten voor de zevende keer dit seizoen met lege handen van het veld. “We moeten stug doorgaan. We wisten voor
het seizoen dat dit kon gebeuren, maar ik ben er heilig van overtuigd dat het tij gaat keren”, houdt Dick Wammes
hoop.
Bij RKKSV kreeg Beesd een vroeg doelpunt om de oren, maar had het daarna alle mogelijkheid om toch met een
voorsprong te gaan rusten. De grootste kans was voor Jarno van de Water, maar hij gleed bij het nemen van een
strafschop uit en miste. In de blessuretijd van de eerste helft tekende Kevin Spronk toch nog voor de gelijkmaker.
“Na rust hebben we het nog tien minuten heel aardig gedaan, maar daarna zakten we weer weg”, zei Wammes.
“Iedere tegenslag komt bij ons bikkelhard aan op dit moment.” Een kwartier voor tijd maakte de thuisploeg de 2-1,
die Beesd niet meer kon repareren.
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v.v. Beesd bedankt Toon van den Heuvel Beheer voor het sponsoren van de wedstrijdbal bij Beesd - GVV.

X

VSB Verhuur – Verkoop, de heer Daniel Copier,
Restaurant De Stapelbakker, de heer Hans van Bladel,
Medisch Trainingscentrum Rumpt, de heer Nelson Hommes.
Allen, bekende bedrijven in Beesd/Rumpt/Enspijk en allen heel hartelijk welkom, hetgeen de stand van onze
Business Club op +/- 100 leden houdt.
Wij hopen jullie tijdens de eerste bijeenkomst die op 10 november zal plaatsvinden te mogen verwelkomen.
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Aankondiging
Eindelijk is het weer zo ver, zaterdag 10 november staat de derby’s der derby’s weer te gebeuren.
Om 14.30 staan de mannen van de toekomst tegenover elkaar. De 019 teams (oude A) nemen het tegen elkaar op.
Het beloofd een spannende strijd te worden. Beide ploegen staan met 7 uit 4 in de 3e klasse behoorlijk mee te
blazen.
Een groot deel van deze jongens hebben een aantal jaren met elkaar gespeeld tijdens de samenwerking van de
jeugdafdelingen. Wij verwachten een felle maar sportieve wedstrijd waar eeuwige roem te verdienen is.
Kom allen naar het sportpark Molenzicht deze jongens aanmoedigen!
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Vanaf vandaag is Voetbal Vereniging Beesd de eerste vereniging in de Betuwe die in zijn geheel is overgaan op
LED verlichting voor het verlichten van de velden.
Bestuur v.v. Beesd
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‘’Uit den ouden doosch’’
Weer een leuke foto uit het verleden, nl. Voetbalvereniging BSV uit 1951 van Stef Kroezen. Gehurkt v.l.n.r.:
Bertus Buunders, Gerard Bender, Aart van Bremen, Martien In d en Eng, Jan van der Heijden (Enspijk), Toon
Hakkert, Antoon Verlangen.
Staand v.l.n.r.: H.J. Zwanikken, Gijs Spronk, Jan Kroezen, Marinus Zwamborn, scheidsrechter, Wout Schaap,
Theo Spronk, Peter J. Kroezen, C. van Brakel, Kees Schroot, Aart c.q. Kappie Spronk. (Door Paul van Mook.
'Beesd Vanouds')

R.K. Voetbalvereniging "Egelantiers" uit Beesd. (vóór de tweede wereldoorlog)
Ze speelden in de 'Roomse' shirt-kleuren geel-wit. Foto via Stef Kroezen.
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Op 22 oktober 2018 is Niek Bronk geboren.
Trotse opa Wim heeft zijn kleinzoon Niek direct
ingeschreven. De kaasboer van de Betuwe kan
niet wachten tot zijn kleinzoon zal schitteren in
het 1e elftal. Dit zal nog wel een aantal jaren
duren maar voorlopig mag Niek Bronk zich het
jongste lid van V.V. Beesd noemen.
In nog geen twee jaar tijd heeft V.V. Beesd een
heel baby elftal op de been gekregen. Allemaal
trotse opa’s die graag hun kleinzoon zien
voetballen. Dit beloofd wat voor de toekomst!
Namens V.V. Beesd: Leroy en Sandra van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon.
Wij wensen jullie en de kleine Niek heel veel
geluk!

Hoor wie klopt daar..... ✊

Ps. Dit heeft niets te maken met
bovenstaande bericht….
Ook dit jaar komen Sinterklaas en zwarte Piet
weer naar Sportpark Molenzicht om de Senioren
toe te spreken.
Help de Sint een handje?
En stuur je grappigste verhalen naar
communicatie@vvbeesd.nl!
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Business Club VVBeesd
Maaike en Ming Hsieh heetten de leden van de Businessclub v.v. Beesd van harte welkom, afgelopen zaterdag
tijdens een netwerkborrel.
Zo’n 75 aanwezigen konden kennis maken met Maaike en Ming Hsieh, de nieuwe eigenaren van ‘t Voorhuys –
Lunchroom-Cafetaria-Grand Café te Beesd.
Recent hebben zij de leiding van het Voorhuys op zich genomen en zij zitten vol plannen om er een groot
succes van te maken. Ming vertelde alle aanwezigen dat de horeca in zijn bloed zit. Het is hem met de paplepel
ingegoten. Komend van een kleiner bedrijf was de tijd aangebroken om iets groters ter hand te nemen.

Nu nog pendelend vanuit Etten-Leur hopen Maaike en Ming zich in de toekomst ook in Beesd te kunnen vestigen.
Beiden hebben er zeer veel zin in om ‘t Voorhuys weer prominent op de kaart te zetten. Naast de kennismaking
met Maaike en Ming konden de leden van de Business Club v.v. Beesd in gemoedelijke sfeer en onder het genot
van een hapje en drankje, netwerken. Met zo’n 100 leden binnen de Business Club is er altijd wel een bedrijf
waar je op terug kunt vallen in geval je van een bepaalde dienst gebruik wenst te maken.
Dit alle onder het motto “Ons kent Ons”. Waarom zou je iets van ver halen terwijl het binnen de eigen “club”
beschikbaar is.
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Vrijdag 30 november staat de jaarlijkse Sint & Piet Bingo op het programma voor de Junioren.
De bingo start om 19:00 in de kantine op Sportpark Molenzicht.
De hoofdprijs houden we nog even geheim, en maken we binnenkort bekend!
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Wie kent hem niet?
70 jaar groenteman
Leen van Weenen (in juni werd hij 82) begon
zijn groentezaak in Beesd, aan de Voorstraat.
Daarna streek hij neer in Gorinchem.
Vandaaruit bedient hij vele weekmarkten van
AGF (aardappelen-groenten-fruit).
Al 70 jaar lang! Wát een prestatie.
Terecht zetten de diverse markten hem in het
zonnetje.
Hartelijke felicitaties. ook vanuit Beesd!
Ps. morgen (donderdag) staat hij in Leerdam
Ps2. Dit jaar (deze maand) óók nog eens
60 jaar getrouwd!

;-)

Vergeet 20 november niet om uw stem uit te brengen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente West Betuwe
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Eerste punten Beesd na klinkende zege
AMMERZODEN – Beesd pakte bij Jan van Arckel zijn eerste zege van het seizoen.
De drie punten die de beloning waren van een klinkende 3-6 overwinning waren ook
direct de eerste punten voor de mannen van Dick Wammes.
“Dit komt wel echt op het juiste moment”, zei Wammes. “Ik wist dat het goed ging
komen, maar als je dat iedere week met lege handen moet roepen, wordt dat een keer
lachwekkend.”
In Ammerzoden leek het voor Beesd al snel weer de foute kant uit te gaan.
Eerst ging een goede kans voor Beesd er niet in en uit een corner kwam de thuisploeg op
voorsprong. “Maar we zijn gewoon goed blijven voetballen”, klonk Wammes tevreden.
Geen krimp
Via Bo van Bremen kwam Beesd snel langszij en Rens Bronk bracht zijn ploeg aan de leiding. Na rust kwam Jan van
Arckel snel weer op gelijke hoogte, maar Beesd gaf geen krimp. De net ingevallen Igor Bassa maakte met zijn
eerste balcontact de 2-3 en via de tweede treffer van zowel Van Bremen als de sterk spelende Bronk liep Beesd
uit.
Na een eerst nog door Niels Jonker gestopte strafschop deed de thuisploeg nog wel iets terug, maar Kevin Kruissen
zorgde voor de kers op de Beesdse taart: 3-6.
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Duurzaam VVBeesd slaat slag met ledverlichting
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Vrijdag 23 november brachten spelers en leiders van JO-10 een bezoek aan de wedstrijd RKC Waalwijk – NEC.
In de rust werden er penalty’s genomen in het volle stadion en dat maakte heel veel indruk op de jongens.
Hierna volgde een ereronde door het stadion. Een prachtige avond en trotse leiders op het gehele team.

68

Run Rondje Rhenoy
Op zaterdag 24 november waren we gastheer voor
Run Rondje Rhenoy. Een loop over 5 of 10 kilometer met
start en finish aan de Sportstraat (bij de hondenclub).
Het weer was fris, maar het werd een gezellig en geslaagd
evenement. Een aantal leden van VVBeesd liepen ook mee
en er werden door hen verdienstelijk tijden gelopen.
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Best wel lieve Sint,
Om Sinterklaas naar onze kantine te krijgen dit jaar voor een bezoek
Moesten we hem uitnodigen middels een schriftelijk verzoek
Het zal vast wel met zijn leeftijd te maken hebben, onze oude Sint
Maar overslaan dat kan niet, hoe leg je dat uit aan je kind.
Afgelopen jaren wilde hij wel de hele week in de kantine vertoeven
Gezellig met iedereen bijpraten en na flink wat borrels luid snoeven
Of zou het door zijn zwakke knieën komen zo’ n afwachtend gebaar
Want misschien kunnen de dames niet meer bij hem op schoot zitten dit jaar.
Dat zal zeker een heel gemis zijn op die broze leeftijd
En gaat hij dat moment zeker missen met een leuke meid.
Of zijn het toch de resultaten van ons eerste elftal helaas
Nee die bieden tot op heden nog niet voldoende soelaas.
Misschien kan de Sint ons nog goede raad geven
Zodat tegenstanders weer van onze reputatie gaan beven.
We zien de Sint graag komen naar onze vereniging van jong en oud
En is hij net zo trots als iedereen op het mooie cluppie van goud
Waar enkel nog rood en zwart uitstraalt, in plaats van de discussie wit zwart
Een club met veel enthousiaste leden van alle leeftijden in elk part
Dus Sint wees van harte welkom bij ons sinterklaasfeest
En zullen we enkel nog maar even stil staan bij uw oude glorie van feestbeest.
‘’Sinter Max’’
Namens VVBeesd
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Woensdag 28 november doken er bij de voetbaltraining van de kleinste elftallen, ineens 2 zwarte Pieten op.
Vrijdag zijn deze Pieten ook aanwezig tijdens de Pietenbingo van dit jaar!
Er zijn weer hele mooie prijzen te winnen bij de Bingo, we beginnen om 19:00!
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Vrijdag 30 november was er een goed bezochte Sinterklaas Kinderbingo.
Michael Schooneveld was quizmaster en Jeroen van Stappershoef draaide aan de balletjes.

Kyano was al eerder winnaar van de kinderbingo hoofdprijs, maar ook vanavond was hij de winnaar.
Hij kreeg een VVBeesd shirt en wedstrijdbal en mag bij Sporthuis en Speelgoedhuis de Jager in Geldermalsen een
shirt in zijn maat uitzoeken en zijn naam achterop het shirt laten zetten.
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December 2018

Wij zijn verheugd dat wij de nieuwe eigenaar van Boon’s Markt mogen verwelkomen als sponsor van v.v. Beesd.
Nu de verbouwing achter de rug is en Boon’s Markt in iets rustiger vaarwater is gekomen hebben wij rond de tafel
kunnen zitten met de heer Mark Verlijsdonk om invulling te geven aan deze sponsoring. De heer Verlijsdonk is de
filiaalleider in Beesd.
Naast een reclamebord zal Boon’s Markt 13 gevulde boodschappentassen t.b.v. de loterij bij thuiswedstrijden
verzorgen alsmede 13 Primera keuze kaarten en diverse prijzen voor de loterij.
Boon’s Markt wordt op de flatscreen getoond en tevens zijn ze lid van de Business Club v.v. Beesd.
Wij rekenen op een langdurige samenwerking.

En de eerste afgelasting was een feit….
Door de slechte weeromstandigheden werd de wedstrijd Beesd 1 – Hedel 1 op 2 december afgelast.
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VV Beesd durft weer omhoog te kijken

Door Arno voor de Poorte
VV Beesd heeft lang puntloos onderaan gestaan in de vierde klasse E van de voetbalcompetitie op zondag.
Inmiddels zijn ze van die hatelijke nul af. Trainer Dick Wammes (52): "De eerste punten waren een opluchting voor
iedereen."
Beesd - De in Beusichem wonende trainer/coach van VV Beesd, Dick Wammes, heeft zijn sporen inmiddels
verdiend in het regionale voetbal. Hij heeft bij diverse verengingen succesvol gewerkt. Beesd is zijn zevende stek
als oefenmeester. En tevens is dit zijn tweede jaar als hoofdverantwoordelijke voor het eerste team bij de
voetbalclub aan de Linge. Dit seizoen kent op zijn zachtst gezegd een heel stroeve start. De rood-zwarten hebben
de eerste acht wedstrijden puntloos onderaan gebungeld. De eerste winst is binnen en dat zorgt voor veel
opluchting binnen de club. "De spelers, de fans en de technische staf blijven echter realistisch", aldus Dick. We
kijken voorzichtig omhoog en we hebben als club het gevoel dat het wel goed komt met VV Beesd.
We gaan dat na de winterstop zien." Dick blijft voorlopig met beide benen op de grond. Hij vindt dat ze met de
club moeten vasthouden aan de huidige lijn. "De klok tikt wel door in verband met de in te halen punten. Dus we
moeten blijven voetballen en energie steken in de tekortkomingen van het team. Iedere volgende match is meteen
weer van levensbelang, willen we het degradatiespook van ons afschudden." Dick en zijn technische staf moeten
het hebben van de voetballers die het dorp Beesd levert. De meeste jongens die er spelen komen uit de directe
omgeving. "Daar liggen veel dorpjes met relatief weinig nieuwbouw", zet de oefenmeester zijn visie uiteen. "Er is
weinig aanwas uit die kleine kernen, dus is het lastiger om vanuit een brede jeugd te scouten. Daar hebben meer
kleinere verenigingen in de Betuwe het moeilijk mee."
Plezier
De gedreven trainer denkt er nog lang niet over om te stoppen. Dick besteedt ongeveer dertien uur per week aan
het trainerschap. "Zo lang ik er plezier in heb en zolang clubs met me willen blijven werken, ben ik voorlopig op de
voetbalvelden te zien." Sinds een maandje heeft de trainer de groep, waarmee hij traint groter gemaakt. "Een
groter aantal jongens, maakt veel dingen beter trainbaar. Meer concurrentie is beter voor het team." Dick ziet VV
Beesd zijn tekortkomingen graag camoufleren. De meeste teams doen dat op strijd en power. Wij willen dat met
verzorgd voetbal doen." Zelf heeft de trainer het geschopt tot het eerste van FC Wageningen. Hij is een groot
liefhebber van de spelstijlen van Ajax en FC Barcelona. "Dat afjagen van de bal en het hogedruk zetten vind ik
heel mooi om te zien. Met Beesd zou ik ook heel graag op de helft van de tegenstander willen spelen, maar daar
moet je wel het juiste spelersmateriaal voor op de grasmat kunnen brengen. Ik vind - een gezonde dosis spelagressie fantastisch om te zien." Dick houdt er niet van om 'de bus te parkeren op de eigen helft'.
"Daar heeft nog nooit iemand een wedstrijd mee gewonnen!"
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Zondag 9 december speelt FC Utrecht thuis tegen Heracles Almelo. v.v. Beesd heeft geluk als vereniging, want de
club heeft voor deze wedstrijd 50 kaarten gekregen. Wil jij zondag naar de Galgenwaard met familie of vrienden
om de confrontatie tussen de nummer 4 en 5 live te zien?
Stuur dan een bericht naar communicatie@vvbeesd.nl en degene die als eerste reageren, kunnen naar dit fraaie
affiche.
Ondanks het slechte weer bezochten 17 leden de wedstrijd. FC Utrecht won met 3-1

Opmerkelijk
Beesd keert onverrichter zake terug uit Rosmalen
ROSMALEN – De spelers van Beesd waren al bij Maliskamp op het complex, toen de scheidsrechter het veld
alsnog afkeurde en de wedstrijd tussen de koploper en hekkensluiter afgelastte.
Spelers en staf van Beesd baalden behoorlijk. “We hoorden op het laatste moment dat er een herkeuring was, dus
we hebben nog even gewacht. Als je dan het bericht krijgt dat het doorgaat, verwacht je niet dat je meteen weer
terug kunt”, baalde trainer Dick Wammes. “Erg jammer, want vorige week werd de wedstrijd bij ons ook al
afgelast. Met een beetje pech hebben we nu al bijna winterstop. En na onze eerste overwinning hoopten we
natuurlijk snel door te kunnen.”
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Robert Mars Toernooi
Delen en liken wordt enorm gewaardeerd!
Dank je wel alvast!
Op zaterdag 29 december gaan wij weer de
overheerlijke ‘Robert Mars appelbeignets’
bakken & verkopen.
De volledige winst wordt gestort in de kas van
Het Robert Mars Toernooi en komt daarmee dus
ook weer ten goede aan
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).
Vanaf 09:00 uur worden de eerste appelbeignets
verkocht op: Prins Willem Alexandersingel 88 Beesd.
Prijzen ook dit jaar:
1 voor € 0,75
10 voor € 6,00
Mocht je vooraf een bestelling willen plaatsen, wat wij natuurlijk van harte toejuichen, dan kun je deze per
WhatsApp, doorgeven aan:
Angélique Kroeze, 06-13441983 of
Jolanda van den Broek, 06-23533576.
Mailen kan ook! robertvoorkika@gmail.com
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Ruud de Lang, geen onbekende binnen v.v. Beesd. Niet voetballend, maar wel volop betrokken bij diverse
processen binnen onze vereniging (aanpassing kleedkamers, opknappen clubhuis, onderhoud in de breedste zin) is
het nieuwste lid van de Business Club v.v. Beesd.
Zijn deskundigheid wordt zeer op prijs gesteld. Deskundigheid welke hij in de dagelijkse praktijk met R. de Lang
Bouwkundig Advies al menig keer heeft bewezen.
Wij zijn verheugd Ruud te mogen verwelkomen en hopen op een langdurig lidmaatschap.
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(vervolg)

HET IS BIJNA WEER ZOVER: HET GROOT GELDERMALSEN ZAALVOETBAL TOERNOOI
De toernooicommissie is weer hard bezig geweest met het maken van een superleuk zaalvoetbaltoernooi in de
Randhorst in Geldermalsen. Namens V.V. Beesd doen er dit jaar 26 jeugdteams mee. Namens de organisatoren
van VV Beesd Femke van Bremen en Nick van Gameren wensen we jullie veel voetbal plezier.
Voor alle regels en overige vragen kijk even op de website www.ggzt.nl
Ook zijn wij nog op zoek naar scheidsrechters, namens VV Beesd hebben wij de organisatie in handen op
Vrijdag 28 december van 09:00 tot 13:45.
Tot bij het GGZT Toernooi,
Met sportieve groet,
Femke van Bremen, Nick van Gameren
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Woensdag 12 december week de
bridgeclub uit naar Sportpark Molenzicht.
George Wakkermans stond achter de bar en
het werd een gezellige dag.

Zaterdag 15 december was de laatste klusochtend van 2018. De accommodatie werd 'winterklaar' gemaakt.
De saucijzenbroodjes kwamen dit keer van Voet Aggregaten Verhuur.
Om 7.30 uur stond de koffie klaar.
De nishut werd opgeruimd en daarna werden de terrasstoelen en parasols hierin opgeslagen.
Het elektronisch scorebord werd opgehangen bij het hoofdveld en de stroomkabel ingegraven.
Nieuwe reclameborden werden opgehangen en oude reclameborden vervangen.
De buitenverlichting gecontroleerd en waar nodig lampen vervangen.
John bedankt voor de saucijzenbroodjes.
De klusploeg
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Vrijdag 14 december was het “Walking Football Kerstdiner” bij de Boerengolf in Enspijk.
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Zondag 23 december De laatste competitiewedstrijd in 2018 voor Beesd 1

Beesd poetst in slotminuten 1-3 achterstand weg.
Niet meer op de laatste plaats ☺☺
BEESD – Beesd kon na afloop in de degradatiekraker tegen Hedel enigszins opgelucht ademhalen. Vlak voor
tijd stond het nog 1-3 op sportpark Molenzicht, maar Beesd sleepte nog een puntje uit het vuur: 3-3.
Over dat resultaat was trainer Dick Wammes wel tevreden: “Je mag blij zijn dat je nog een punt pakt, natuurlijk.
Over het spel ben ik minder te spreken. De laatste weken ging het op training en in oefenwedstrijden prima.
Daar heb ik vandaag weinig van terug gezien. Als wij moeten, lijkt het niet te willen lukken.”
Belangrijk
Na een aardige openingsfase kwam Hedel uit het niets op 0-1, waarna Beesd het weer even kwijtraakte.
Bo van Bremen zorgde nog wel voor de 1-1 ruststand.
In de tweede helft leek het helemaal mis te gaan bij de thuisploeg. Na de 1-3 vijf minuten voor tijd miste Hedel
nog twee grote kansen op de definitieve genadestoot, maar via Nick van Gameren en een eigen doelpunt pakte
Beesd nog een punt. “En dat we niet verliezen, is wel belangrijk. Nu blijven we nog een beetje bij”, besloot
Wammes.
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Veel oudere Beesdenaren kennen Piet Swamborn nog als boomlange doelman
van het eerste voetbalteam (achterste rij, derde van links) van VVBeesd
Foto: Cor Taks (oud voorzitter VVBeesd)

In alle december feestdagen-hectiek
bijna vergeten:
VVBeesd JO-11 (jeugd onder 11 jaar)
werd onlangs periodekampioen

Gefeliciteerd!
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Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,
De Sinterklaas heeft van het jaar zoveel moeten sjouwen dat hij nog even in Nederland voor een nieuwe heup
moet blijven en hopen wij hem het volgend jaar bij goede gezondheid weer te mogen ontmoeten…
Ondertussen kunnen we ons opmaken voor de gezellige dagen rondom de kerst en het nieuwe jaar.
Een nieuw jaar met weer veel uitdagingen en kansen maar zeker ook zorgen:
Een grote uitdaging is om de verenging met vrijwilligers
op alle vlak te laten draaien waarbij leden, ouders en
verzorgers mee anticiperen om het sportief, gezellig
maar ook betaalbaar te houden. In de eerste week van
januari worden de vrijwilligers door Natasja van Bremen
weer verzocht mee te werken aan de planning van de
barinzet en de bestuursdiensten.
Met name de barbezetting blijft een issue en neemt niet
iedereen zijn verantwoording hierin. Wel is het positief
te melden dat na onze melding van het tekort aan
munten dit gelukkig de laatste weken niet meer voordoet.
Laten we ervoor waken dat het zo blijft!!
We kunnen nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken voor TC-jeugd, een wedstrijd fluiten, activiteitencommissie of
onderhoud etc. etc., jullie zijn van harte welkom. Jeroen van Bremen en Peter Versteegh zijn toegetreden tot de
jeugdcommissie en Richard van Aalten komt in 2019 het bestuur versterken. Igor Bassa en Kevin Kruissen hebben
onderlaatst de TC-senioren versterkt en liggen er genoeg uitdagingen klaar.
De provincie Gelderland heeft een groot bedrag aan subsidie beschikbaar gesteld voor onderhoud en nieuwe
sportaccommodaties en we gaan proberen hier een eerste bijdrage voor onze nieuwe accommodatie op te halen.
Zodra er voldoende financiële middelen zijn kunnen we gezamenlijk een beeld gaan vormen wat we precies willen.
In een sterk en snel veranderende maatschappij is
het van groot belang om als vereniging een
toekomstvisie voor de komende 5 jaar te bepalen en
is het slagen ervan belangrijk om draagkracht van de
leden hiervoor te krijgen.
Binnenkort start er met behulp van de KNVB door
Fons van de Logt een serie bijeenkomsten op met
leden voor het gezamenlijk bepalen van de visie
voor de komende 5 jaar. De selectie voor de eerste
groep is reeds gestart en willen we aanvangen met
leden vanuit alle leeftijd en sportniveaus.
Volgend jaar bestaat onze vereniging 60 jaar en willen we dit met een groot toernooi en feest gaan vieren.
Hiervoor zoeken we vrijwilligers die hier een succes van willen maken.
Dit seizoen zijn we gestart met een pilot voor de zaterdagcompetitie
en zullen we dit met de senioren gaan evalueren om tot een volgende
keuze te komen. Voor een goed besluit hebben we besloten met de
TC senioren om een enquête op te stellen die onder alle senioren
wordt verspreid.
Laat je stem gelden want het is een belangrijk moment voor de
vereniging!
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In de laatste Ledenvergadering hebben
Patrick Kemker, Ronald Versteegh,
Jeroen van Stappershoef en Goof Dokman besloten
met hun inzet in het bestuur te stoppen. Middels
deze brief willen wij ze nogmaals van harte
bedanken voor hun inzet voor de vereniging. Na veel
tijd en energie in de bekende “fusie” te hebben
gestoken, hebben ze veel betekend in de nieuwe
fase van de onze vereniging.
Mannen bedankt!!
Achteraf heeft Goof Dokman gelukkig zijn besluit ingetrokken en zijn wij ontzettend blij met zijn inzet als
secretaris!! (was wel wat overtuigingskracht voor nodig… Wie zou er anders het jaarlijkse jaarverslag moeten
maken?)
De Jeu de Boule heeft een nieuwe commissie gekregen in de
personen van Gert Bassa, Theo Piek en Toos van Bremen en
zijn de eerste nieuwe stappen weer gezet.
Binnenkort wordt het honk vergroot voor de leden.

Het succes van Walking-Football is inmiddels in de hele regio bekend dankzij George Wakkermans en zouden we
graag willen weten of er belangstelling is voor een nieuwe opzet met 50 of 60+. Geïnteresseerden kunnen zich bij
het bestuur aanmelden, tijden en dagen kunnen in overleg bepaald worden.
Met veel enthousiasme houdt de commissie de leden van de Businessclub betrokken bij de voetbalvereniging en
vormen zij een belangrijke bron voor onze financieel vitale vereniging.
Het nieuwe hoofdveld ligt er keurig bij, mede door de inzet van de klusploeg op iedere laatste zaterdag van de
maand, maar natuurlijk ook door de reclamebord sponsoren die de club ondersteunen.
Bij het Waterschap Rivierenland is een aanvraag ingediend om volgend jaar met water uit de Linge te mogen
beregenen zodat de reclameborden, bestratingen e.d. niet meer bruin worden van het bronwater.
Kortom weer genoeg te doen in het nieuwe jaar.
Het bestuur wil ik iedereen bedanken, leden, sponsoren en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd, allen die zich
hebben ingezet in het afgelopen jaar en alvast succes toewensen met de nieuwe uitdagingen in 2019!!
Namens het bestuur van v.v. Beesd wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond maar vooral sportief
nieuwjaar toe.
Max Kroeze
Voorzitter VVBeesd
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Robert Mars Toernooi!
Vrijwilligers en kopers.... HARTELIJK BEDANKT!!!!
Het was weer een fantastische dag! Met vereende krachten hebben opgebouwd, geschild, gemixt, gesuikerd,
gebakken, ingepakt, verkocht en weer afgebroken....
Toen de dampen opgetrokken waren bleef er een bedrag van € 1.210,14 over voor het Robert Mars Toernooi!
Wederom een geweldig resultaat met dank aan eenieder die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen!
Fijne jaarwisseling namens De Vrienden van Robert Mars!
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Nieuwjaarsreceptie zondag 13 januari 2019
Zoals elk jaar beginnen we bij VVBeesd het nieuwe jaar met een
gezellige nieuwjaarsreceptie waar eenieder van harte welkom is.
Op deze dag spelen we volgens traditie onderlinge mix wedstrijden
waarna er geproost zal worden op een nieuw succesvol, sportief
en gezond 2019 voor al onze dierbaren en eenieder die betrokken
is bij de voetbalvereniging Beesd.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 12.00 uur Melden en verzamelen voor de onderlinge
wedstrijden en omkleden.
- 12.30 uur Start onderlinge wedstrijden, afhankelijk van
aantal aanmeldingen, verdelen op het veld.
- 13.30 uur Einde wedstrijden met daarna een heerlijke kop
snert in de kantine.
- 14.30 uur Openingswoord door onze voorzitter Max Kroeze.
- 14.45 uur Huldiging jubilarissen
- 17.30 uur Einde receptie
We wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Tot zondag 13 januari 2019!!!
Namens Voetbalvereniging Beesd
De Activiteiten commissie

Hiermee sluiten we deel 1 van het
jaarverslag 2018-2019
Namens Voetbal Vereniging Beesd wens ik
alle leden, sponsoren en vrijwilligers en
iedereen die de vereniging een warm hart
toedraagt een voorspoedig, gezond en
gelukkig 2019
Goof Dokman
Secretaris VVBeesd
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