Voetbal Vereniging Beesd
1 januari t/m 30 juni 2019

Januari 2019

Aankondiging; Nieuwjaarsreceptie zondag 13 januari
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
- 12.30 uur Start onderlinge wedstrijden
- 13.30 uur Einde wedstrijden met daarna snert in de kantine
- 14.30 uur Openingswoord door onze voorzitter Max Kroeze
- 14.45 uur Huldiging jubilarissen
- 17.30 uur Einde receptie

Op de site was te lezen wat er in het laatste half jaar van 2018 gebeurde binnen onze vereniging.
Met o.a. informatie over het overlijden van Rinus Zuurmond, Cor van Panwijk, Rien de Vries en Paul Korner,
Vakantie Spelweek Beesd, Voorrondes Pannavoetbal, Algemene Ledenvergadering 24-9-2018, Betuwse Bikkel
Bokaal, Voetballen tegen je opa, Opbrengst verkoop Robert Mars appelbeignets, Walking Football Kerstdiner
en nog veel meer.
Namens VVBeesd
Goof Dokman
Secretaris
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Toen de voetbalclub van Beesd nog BSV heette.
Foto van Cor Tax. De man in het midden (gebogen)
is Piet Swamborn. (Cors' latere schoonvader)
Staand, derde van rechts is Qrien Kroeze

Er kon weer worden ingeschreven voor bar- en bestuursdienst bij v.v. Beesd.
Dit kan op de volgende data:
- dinsdag 15 januari 19:00 tot 21:00
- woensdag 16 januari 19:00 tot 21:00
- donderdag 17 januari 19:00 tot 21:00
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Nieuwjaarsreceptie
Zondag 13 januari 2019 was de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Max Kroeze deed het openingswoord.
De agenda zag er als volgt uit.

Terugblik 2018
Afscheid leden en oud leden VVBeesd
VVBeesd nam in 2018 afscheid van een aantal leden en oud leden.
Max vroeg hiervoor van de aanwezigen een moment van stilte
Rien Dokman
Rinus Zuurmond
Henk Gordijn
Rien de Vries
Cor van Panwijk
Paul Korner
Ronald Volkers

Maar ook was er aandacht voor nieuwe leden met o.a. Sten van Alphen en Niek Bronk:
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Max vroeg aandacht voor het jaarverslag op de website.
Er gebeurd veel binnen de vereniging en dit is hier allemaal na te lezen:

Er kwam helaas een einde aan Dames seniorenvoetbal bij VVBeesd. Met foto’s uit resp. 1977 en 2018

x
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Maar er waren ook:

Evert van Zelst
‘Betuwse Bikkel 2018’
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Vooruitblik 2019
Kansen
•
Subsidie aanvraag provincie voor nieuwe accommodatie
De provincie heeft subsidie beschikbaar voor de verbouw en/of nieuwbouw van sportaccommodaties.
De aanvraag hiervoor is inmiddels door VVBeesd direct op 1-1-2019 naar de provincie verzonden.
•
Water uit de Linge voor beregenen velden
Het verkrijgen van water uit de Linge moet het probleem oplossen
van bruine aanslag op reclameboren, tegelpaden en velden, door
ijzer in het grondwater
Uitdagingen
•
Betrokkenheid leden voor o.a. bar- en bestuursdiensten
•
Beloftes politiek voor woningbouw in Beesd
•
Nieuwe leden werven
•
Toekomstvisie VVB
M.b.v. een enquête onder spelende leden opvragen wat de wens is v.w.b. zaterdag en/of zondagvoetbal en
daarna in een ledenvergadering de toekomst bepalen
‘Waar willen we staan als vereniging over 5 jaar?’ Deze vraag zullen we met de hulp van KNVB-adviseur
Fons van de Logt beantwoorden middels input van onze leden (kernteam) samengesteld uit alle categorieën
binnen de vereniging
Huldiging Jubilarissen
Hierna was het tijd voor het huldigen van de jubilarissen. Max gaf aan dat de informatie over jubilarissen komt uit
de ledenadministratie in Sportlink. Als er nu leden zijn die denken dat ze ook al 50 jaar of langer lid zijn en niet
door het bestuur zijn uitgenodigd dan kunnen ze dit melden bij een van de bestuursleden.
We zouden het vervelend vinden als er onbedoeld mensen vergeten worden.
Jubilarissen meer dan 50 jaar lid:
Op onderstaande foto links voorzitter Max Kroeze en de 4 jubilarissen v.l.n.r. Jos de Jong, Anjo van Gameren,
Jos Krielen en Wim Bender. Vier leden die heel veel voor de vereniging betekend hebben en nog betekenen.
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Wim Bender, lid vanaf 1 juli 1968
Max begon zij speech met:
Als ik aan Wim denk dan denk ik in deze volgorde: clubman – trainer – speler
Waarom die volgorde? Dat zal snel duidelijk worden.
Wim speelde in de jeugd bij VVBeesd en daarna in de senioren in
Beesd 1 als laatste man.
Wim is in zijn dagelijkse werk leraar en het mensen iets willen
leren zat er al vroeg in want op zijn 16de was hij al jeugdtrainer
bij Beesd. Even later zat hij in het jeugdbestuur als secretaris
met o.a. Wim van der Linden, Paul Heinink, en Evert van Zelst
en ook is Wim in die periode vervangend jeugdvoorzitter geweest.
Wim woonde in Tricht, maar bleef spelen in Beesd ondanks
meerdere huisbezoeken van Trichtenaren met de vraag om
daar te komen spelen. Maar het noodlot ging zijn deur niet
voorbij. Bij een wedstrijd bedrijvenvoetbal in Geldermalsen
tegen Tricht liep hij een beenbreuk op en dat betekende einde
carrière als speler.

Wim wilde toch iets in de voetballerij blijven doen
en dus besloot hij in 1985 het trainersvak in te gaan.
Zijn eerste klus als trainer was de-selectie van 2 en 3
van vvBeesd.
Op aanraden van Fred Aukes (destijds trainer van
het eerste van vvBeesd) ging hij zijn papieren voor
trainer halen, eerst JVT1 (jeugdvoetbaltrainer),
samen met Goof Dokman bij Juliana in Mill gevolgd
door Oefenmeester 3.
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Wim zijn eerste club buiten vvBeesd was V.V. Tricht – daar werkte je 2 jaar en promoveerde 1x.
Daarna 2 jaar trainer bij LRC Leerdam – en ook daar maakte je een promotie mee.
Toen werd je trainer van Beesd 1 – je was er 5 jaar werkzaam - en bracht het eerste elftal van de 6de klasse naar
de 4de klasse – dus wederom 2x promotie.
Dat was in de tijd dat er tegen Rhelico 1200 betalende toeschouwers langs de lijn stonden, Rhelico had betaalde
spelers, maar Beesd werd kampioen.
Hierna vervolgde je je loopbaan bij GVV in Geldermalsen voor slechts 1 seizoen want je wilde naar de zaterdag en
werd trainer van HSSC uit Hei en Boeicop voor 2 seizoenen.
Je nam een jaartje rust en daar stond Beesd weer aan de deur.
Opnieuw voor een periode van 5 jaar werd je trainer, je begon in de 5de klas en aan het eind van deze 2de
periode speelde Beesd 1 in de 3de klas (en dat was voor het eerst in de historie van VVBeesd)

Je stopte bij Beesd en na een half jaar werd hoofdtrainer Huib de Bruin ontslagen.
Weer werd er een beroep op Wim gedaan in december, Beesd 1 stond troosteloos onderaan met 13 wedstrijden
gespeeld en 5 punten…
In no time had je de zaak weer op de rit en zelfs de 3de periode werd behaald.
Er werd om promotie gespeeld tegen GVV uit Geldermalsen en na de uitslagen 1-4 en 4-1 moesten penalty’s de
beslissing brengen en die werden helaas verloren.
In je gezin was voetbal ook belangrijk. Je zoon Iwan speelt op dit moment bij Beesd 4 en dochter Christel speelde
lange tijd bij Dames 1.
Tot slot Wim: ondanks aanbiedingen en goede resultaten bij andere clubs ben je altijd bereid geweest Beesd te
helpen als er een beroep op je werd gedaan en ben je altijd lid gebleven van VVBeesd daarom sta je hier vandaag.
We hebben bijzonder veel waardering voor je en je hebt de speld meer dan verdient. Ik wil je vrouw Hennie
vragen mij te willen helpen met het opspelden.
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Anjo van Gameren, lid vanaf 1 juli 1968
Anjo speelde in de jeugd van vvBeesd, Op de vraag wie hij
de beste speler was waar hij toen mee gespeeld moest hij
even nadenken, maar toen noemde hij de naam van Frank Hoos.
Bij de senioren speelde hij in de lagere elftallen, maar hij is
zelfs 1x als wisselspeler gevraagd voor Beesd 1 en wel in een
uitwedstrijd tegen SDDL (Sterk Door De Lucht), waarom hij
juist voor die wedstrijd werd gevraagd is hem nu nog niet
helemaal duidelijk, haha)
Zijn geliefde positie in het elftal was linksbuiten.
Spitsen als Jos de Jong hebben bekendheid gekregen door de
vele voorzetjes keurig op maat door Anjo.
Jos hoefde maar tegen de bal aan te lopen…
Na zijn actieve carrière werd hij de oprichter van de WKC
(de Willie Kroeze Competitie).
Wie had gedacht dat dit zo’n succes zou worden.
Het bestuur ‘der WKC’ werd uitgebreid met Johan Rijneveld en later met Pieter van der Wijck.
Henrie van Bremen loopt stage :>) voor een bestuursfunctie en houdt de stand en de speeltijd van de wedstrijden
bij en zo samen zorgen jullie ervoor dat er al zo’n 13 jaar iedere zondagmorgen om 10.30 uur met veel plezier
gespeeld kan worden.

9

Anjo is ook nog jeugdtrainer geweest samen met Wim Bronk en elftalleider samen met Ron Gordijn.
Met Marius Hol was je trainer van ‘het Vriendenteam’ van Beesd 4.
Anjo is vanaf het eerste uur actief als vrijwilliger in de klusploeg op de laatste zaterdag van de maand.
Zijn vaste taak: alle vuilnisbakken leegmaken op de accommodatie en de dugouts bij het hoofveld schoonmaken.
Als er daarna nog tijd over is helpt hij de rest mee met overige klussen.
Thuis was het een echt voetbalgezin.
Je zoons Erick en Jeroen hebben bij Beesd gespeeld en Nick speelt er nu nog steeds.
Je vrouw Lea heeft heel wat trommeltjes voetbal was gedraaid…
Dat was wat ik over Anjo wilde vertellen, een clubman al meer dan 50 jaar.
Mag ik je vrouw Lea vragen mij te helpen met het opspelden.
Anjo op de foto met Lea en zoon Nick
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Jos de Jong lid vanaf 1 mei 1968
Jos speelde in de jeugd met een goede lichting spelers, werd met de A1 kampioen en later in
beslissingswedstrijden tegen Zaltbommel en Kerkdriel uiteindelijk zelfs kampioen van de Betuwe.
Daarna met het busje van Aart van Gameren naar Eindhoven bij om bij PSV te spelen met alle regionale
kampioenen, maar daar werden alle wedstrijden verloren.

Jos zijn geliefde positie in het elftal was in de spits.
Hij heeft met zijn manier van spelen weleens een akkefietje meegemaakt en is daardoor ook ‘weleens’ voor de
tuchtcommissie moeten verschijnen.
Als de tuchtcommissie van de KNVB jouw bondsnummer invoerde rolde er een meter papier uit de printer…
Het is weleens gebeurd dat Corrie op weg naar het voetbalveld te horen kreeg, nou ga maar eens gauw kijken
want dan was er weer wat gebeurd…
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Jos speelde lange tijd in Beesd 1 en daarna nog en aantal jaren in lagere elftallen bij de senioren, maar moest
gedwongen vroegtijdig stoppen op zijn 31ste met voetballen door een knieblessure.
Op de vraag wie jij de beste speler vond waar je mee hebt gespeeld antwoordde je zonder aarzelen: Conny van
Gameren. Die kon in zijn eentje een wedstrijd beslissen.
Welke trainer is je bijgebleven? Dat was trainer Dirk van de Brink uit Utrecht.
Die was tactisch zeer sterk in de wedstrijdbespreking vooraf, maar ook tijdens de wedstrijd en hij had alles goed
georganiseerd voor spelers en begeleiders.

Jos is daarna clubscheidsrechter geweest en is tijdens een wedstrijd zonder opzet weleens tegen een speler van
Zoelen aangelopen…
Autobedrijf de Waag is bordsponsor en sinds de oprichting lid van onze BusinessClub VVBeesd.
Voetbal was belangrijk bij jullie thuis. Je vader, Toon de Jong, was lange tijd voorzitter van Beesd.
In jouw gezin hebben zoon Michael en dochter Marion beiden lange tijd bij Beesd gevoetbald.
Nou Jos dat waren kort samengevat 50 jaar voetbal over jou bij VVBeesd.
Mag ik je vrouw Corrie vragen te helpen met het opspelden.
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Jos Krielen, lid vanaf 25 maart 1968
Voetbalde eerst in de jeugd en daarna bij de senioren in Beesd 2,
werd direct kampioen samen met spelers als Goof Dokman,
Bert Tuithof, Ton de Groot, Bram en Leen Temminck,
Gerard de Keijzer, Bas Verschoor en Ben Frehe Sr.
Het jaar daarop ging je door naar Beesd 1 en daar speelde je
vele jaren als middenvelder. Als ik mensen spreek dan herinneren
ze Jos als een harde werker, conditioneel sterk, sportief,
een slimme voetballer, en altijd trainen ook als het slecht
weer was.
…en als je scoorde waren het vaak schitterende doelpunten zoals
uit in Varik tegen Waalkanters, van 30 meter strak in de kruising.
Wie was je opmerkelijkste trainer?
Zonder twijfel: Wim Daalderop uit Culemborg.
Waarom? Heel veel mee gelachen. In de zomerstop ging je met
een aantal medespelers voor jezelf trainen in het Lingebos en
daarna met 3 auto’s door naar Culemborg, daar in korte tijd
al het bier van Wim opgedronken en zijn vrouw Nora ging ‘s nachts
halve kippen halen voor de jongens.
Waar gebeurd: We hadden nog nooit gewonnen uit bij DSC in Kerkdriel en hadden een weddenschap:
We wonnen met kunst en vliegwerk met 0-1 en jawel hoor, de trainer ging direct na de wedstrijd met zijn kleren
aan onder de douche staan.
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Daarna ging Jos in lagere elftallen spelen en in de
herfst van je carrière nog een aantal jaren met
veel plezier bij de WKC.
Jos is zoals hij zelf aangeeft ‘2 tropenjaren’ bestuurslid
geweest als penningmeester samen met o.a. Maarten
van der Hulst, Goof Dokman en Gerry Uelderink.
Jos woonde eerst een aantal jaren in Rumpt en woont
nu met veel plezier in Gellicum, maar hij is steeds lid
gebleven van VVBeesd en daarom zijn we blij dat
we hem vandaag als jubilaris mogen huldigen.
Mag ik je vrouw Tonnie vragen mij te helpen met
opspelden.

En tot slot nog een foto met de 4 jubilarissen en hun vrouwen.
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Beesd, januari 2019
Betreft: Informeren

bar- bestuursdiensten

Beste vrijwilliger van de Hospitality dienst,
Graag willen we jullie informeren over het herindelen van de bar- en bestuursdiensten.
Aanleiding hiervoor is dat de jeugdcommissie en het hoofdbestuur van VVBeesd van mening zijn dat er op dit
moment te weinig aandacht geschonken wordt aan het opvangen van de tegenstanders en de scheidsrechters.
Daarom is besloten om de bestuursdiensten weer apart in te gaan delen van de bardiensten.
Als eerste gaan we een nieuwe indeling maken, we zullen de personen die eerder aangegeven hebben
bestuursdiensten te willen draaien hiervoor benaderen. Als we een selectie kunnen maken van 24 personen,
zou dit betekenen dat je eens in de 3 maanden een ochtend- of middagshift draait.
Voor de bardienst gaan we de diensten indelen in 3 shiften op zaterdag:
08.30 uur tot 13.00 uur, 2 personen
11.00 uur tot 15.00 uur, 1 persoon om de drukte in de keuken op te vangen
13.00 uur tot 18.00 uur, 2 personen
Naast een bardienst op zaterdag, word je ook een dienst op de zondag ingedeeld.
De bestuursdienst zijn 2 shiften op zaterdag:
08.30 uur tot 13.00 uur, 1 persoon
13.00 uur tot 18.00 uur, 1 persoon
Ieder lid van VVBeesd of ouder/verzorger van de jeugdleden onder de 16 dient vrijwilligersuren te draaien.
Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet draaiend gehouden worden!
Dit kan op verschillende manieren.
Als je je niet specifiek voor een taak hebt opgegeven, draai je mee met de bardiensten, waar veel vrijwilligers
voor nodig zijn.
Daarnaast komt nu als aparte taak bestuursdiensten. Dus om aan je vrijwilligersuren te komen is geen probleem!
Wat zijn de o.a. taken van de bardienst?
•
Het aanzetten van de muziek
•
Het bezetten van de bar en de keuken
•
Het klaarzetten van de ranja en bananen voor de jeugdteams
op zaterdag
•
Zorgen dat de ranja en bananen in de rust in de kleedkamers
klaarstaan
•
Zorgen dat de kantine er verzorgd uitziet
•
Verantwoordelijk voor het juist afrekenen van consumpties
•
En medeverantwoordelijk voor het opruimen en afsluiten van
de kantine
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Wat zijn je taken voor de bestuursdienst?
•
Je print het programma voor die dag uit en
hangt deze op de juiste plaatsen op
•
Je zet de borden buiten
•
Je opent de kleedkamers en controleert of deze
schoon zijn
•
Je heet de tegenstanders en de scheidsrechters
welkom en voorziet ze van een kop koffie
•
De scheidsrechters voorzie je in de rust van 2
muntjes, zodat ze wat te drinken kunnen halen
•
Je bent aanspreekpunt voor wat er die dag op
de voetbal gebeurd, hierbij de notitie dat je
altijd bij iemand van de jeugdcommissie terecht
kunt voor calamiteiten
•
Ook ben je ondersteuning voor de bardienst en
stuurt aan als dat nodig is
•
En medeverantwoordelijk voor het opruimen en
afsluiten van de kantine
De eerste maanden zal er iemand van de jeugdcommissie aanwezig zijn, zodat we kunnen inwerken en
ondersteunen waar dat gewenst is.
Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om te inventariseren wie van onze vrijwilligers EHBO of
BHV heeft. Zodat we ook daar gelijk een duidelijk overzicht van hebben.
Geef het ons even aan ons door.
Jij bent diegene die wij nodig hebben! De vereniging kan niet zonder vrijwilligers!
Heb je een specifieke voorkeur? Inschrijfavonden.
Op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019 zijn er tussen 19.00 en 21.00 uur mensen in de kantine
aanwezig om je hiervoor in te schrijven. Zo kan je zelf bepalen wanneer je je diensten draait. Anders zal je
ingeroosterd worden.
Heb je vragen? Stel ze gerust.
Aanspreekpunt bardienst:
Natasja van Bremen 06 10 20 07 68
Aanspreekpunt bestuursdienst:
Mirjam de Keijzer 06 38 91 21 51
Maar natuurlijk kan je ook altijd terecht bij
iemand van de jeugdcommissie of het
hoofdbestuur.
Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie en hoofdbestuur VVBeesd
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Oudjes en jonkies door elkaar: Voetballers van VVBeesd. Met Jan van Wijk (Jan de Piraat) als keeper! (Midden op
de foto, wit shirt). Foto Ina van Vrouwerf
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Beste leden van V.V. Beesd,
Ook dit jaar kunnen de leden van V.V. Beesd weer naar FC Utrecht!
Op zondagmiddag 27 januari, speelt FC Utrecht thuis tegen Willem II!
Bij deze spannende 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 – Willem II voor €7,50 een kaartje
kopen. Voor volwassenen geldt het bijzondere tarief van €12,50.
Maar ook V.V. Beesd profiteert mee, want per verkocht kaartje
wordt door FC Utrecht €2,50 gestort in de clubkas van jullie.
FC Utrecht – Willem II, 27 januari om 14.30 uur in Stadion Galgenwaard.
Kaarten te koop voor leden van V.V. Beesd voor €7,50 (tot 16 jaar) en
€12,50 (volwassenen). Per gekocht kaartje gaat er €2,50 in de clubkas
van V.V. Beesd. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.
Tot ziens in Stadion Galgenwaard op zondag 27 januari!

Beste spelende leden, senioren en junioren vanaf O17,
Het seizoen 2018-2019 is v.v. Beesd gestart met de eenjarige pilot
van het zaterdagvoetbal bij senioren. Een onderdeel van de pilot is
het evalueren ervan. Op dat punt zijn wij nu gekomen.
Voor de spelende leden van Beesd 1, 2, 4, (zondag), Beesd 2, JO19-1, JO17-1 (zaterdag) hebben de TC Senioren en
het bestuur besloten dit te doen door middel van een korte enquête. Met deze enquête willen wij niet alleen jullie
mening over het huidige zaterdagelftal, maar zijn wij juist ook benieuwd hoe jullie tegenover zaterdag vs.
zondagvoetbal in het algemeen staan. De TC en het bestuur bouwen namelijk verder op wat jullie als leden willen.
Om iedereen de mogelijkheid zijn/haar mening te geven, is deze enquête opgesteld.
In de enquête is ook de mogelijkheid voor toelichting. Wij horen namelijk ook graag de onderbouwing van jouw
keuze. Hoe meer leden de enquête invullen, hoe beter er een representatieve richting gekozen kan worden. Het
invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 minuten. Invullen kan tot en met maandag 28 januari. De resultaten
zullen in februari gepresenteerd worden in de kantine. Een exacte datum volgt spoedig!
Dus nu even 5 minuten tijd voor de toekomst van je vereniging? Vul hem dan gelijk even in!
Mocht je de mail niet gehad hebben, stuur even een mail naar administratie@vvbeesd.nl.
LET OP! Het kan zijn dat de mail in de SPAM-box is binnengekomen!

Met vriendelijke groet,
TC Senioren
Cees Brouwer, Peter Boskaljon,
Bertus Bronk, Kevin Kruissen,
Igor Bassa en Ivonne de Bruijn
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24 januari 2019 lag er sneeuw…
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27 januari stond het vernieuwde bar- en bestuursdienst schema online!
Deze is te vinden onderaan de website, of via het menu Clubinfo > Bardienstschema.
Voor vragen over het bardienstschema kunt u terecht bij Natasja Dekker (natasjadekker74@hotmail.com)
Alle barvrijwilligers hebben een brief gekregen ter informatie over het bardienstrooster.
Deze brief is hier nogmaals online te lezen!
De bardienst op zaterdagen is veranderd in de naam Hospitality, zie hier het bericht voor meer info!

Februari 2019
Zondag 3 februari 2019

Beesd raakt het tegen tien man kwijt
’ s-HERTOGENBOSCH – Beesd zat tegen subtopper Wilhelmina een uur lang prima in de wedstrijd.
Uitgerekend toen de thuisploeg met tien man kwam te staan, verloor Beesd de wedstrijd.
“We hebben een uur lang prima gevoetbald en de kans gekregen om te scoren”, zag trainer Dick Wammes.
“Maar waar wij de kansen onbenut laten, geven we de doelpunten daarna makkelijk weg.
Dat is een kwestie van kwaliteit. Daarmee helpen we de tegenstander in het zadel.”
Voor rust leek Beesd zelfs op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Mathé Nab werd twijfelachtig wegens
buitenspel afgekeurd. “Dat was wat pech, maar we hebben zelf ook kansen gemist”, vond Wammes.
In de tweede helft kreeg een speler van Wilhelmina rood nadat hij Coen Verwolf sloeg.
Tegen tien man gaf Beesd de wedstrijd uit handen en liepen de Bosschenaren uit naar 3-0.
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Waldrik Mars deelde onderstaande bericht; Te koop, mooie tekstborden:
We verkopen deze leuke borden (30×40cm) voor het Robert Mars toernooi hiermee steunen ze het goede doel
Kika. De borden kosten 9.99 per stuk. In de winkel te verkrijgen of verzenden.
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v.v. Beesd 2
12 februari om 19:12 ·
Beesd – Het is februari, de bal rolt weer voor Beesd 2. Na een goede reeks aan het einde van 2018 staat Beesd op
een 6de plaats in de middenmoot. Een keurige prestatie aangezien Beesd in November nog de rode lantaarn in
bezit had. De lantaarn is nooit meer teruggekeerd op Sportpark Molenzicht, en er wordt enkel nog
omhooggekeken.
Vandaag komt Hedel op bezoek bij het elftal van Kroeze en Bronk. In Hedel werd er pijnlijk verloren met 3-2, dus
Beesd heeft wat goed te maken. Op een nat Sportpark werd er om 12 uur afgetrapt.
Het was voor beide ploegen even aftasten in het begin van de wedstrijd, maar langzaam nam Beesd het initiatief
in handen. Er kwamen wat kansen voor de thuisploeg, maar deze werden niet verzilverd. Jasper van Bremen
profiteerde van een fout in de verdediging van Hedel. Bij deze actie werd hij gevloerd in het strafschopgebied, en
verdiende een strafschop voor Beesd, Hans Kroeze liet de keeper kansloos. Hedel kreeg vlak voor rust nog een
goede kans, via Tim Kruissen kreeg Hedel de kans om een doelpunt te maken, doelman Jelle kreeg de bal nog net
te pakken.
In de tweede helft begon Hedel beter aan de wedstrijd. Een afvallende bal werd binnengeschoten, en zo stonden
de bezoekers weer naast Beesd. Na de tegengoal liet Beesd snel van zich horen, Hans Kroeze kopte knap raak na
een goede voorzet van Rick Bambacht. Jasper van Bremen kreeg hierna de kans op de 3-1, maar de keeper van
Hedel keerde de inzet van dichtbij knap. De gasten gingen opzoek naar opnieuw de gelijkmaker, deze viel rond de
70ste minuut, een hard afstandsschot liet doelman van Soelen kansloos. De laatste fase van de wedstrijd was erg
hectisch, Beesd ontving 2 gele kaarten, en Hedel 1. Rick Bambacht kegelde de bal vanuit een vrije trap op de
binnenkant van de lat, helaas trilde het horloge van de scheidsrechter niet. Het duel leek op een gelijkspel te
eindigen, maar niets was minder waar. Rond de 90ste minuut kon Jan Kroeze de bal verlengen naar de
doorgelopen Ricardo den Hartog. De kersverse rechtsbuiten omspeelde de keeper, en na de bal nog even goed te
controleren, schoot hij de bal tegen de touwen!
Zo gaat Beesd verder waar het met mee gestopt was in December, het winnen van wedstrijden. Hoofdcoach Bronk
was content met de overwinning, "Het is altijd afwachten hoe zo'n ploeg uit de winterstop komt, blij dat we ook
zonder collega Kroeze deze wedstrijden over de streep kunnen trekken." Aanstaande zondag staat de lastige
uitwedstrijd in Kerkdriel op het programma. In Beesd werd en na een spektakelstuk nipt gewonnen van DSC.
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DE TOEKOMST VAN VVBEESD
Uitnodiging bijeenkomst
Datum:
Tijd:
Locatie:

vrijdag 22 februari
20.00 uur
kantine van VVBeesd

Beste leden,
Onder de competitie spelende leden is een enquête gehouden over de
toekomst van ons seniorenvoetbal op zondag en de pilot zaterdagvoetbal
geëvalueerd. Van de 117 spelende leden hebben 89 leden de enquête ingevuld.
Dit is een mooi resultaat. Graag wil het bestuur en de technische commissie
senioren u informeren over de resultaten en de conclusies met jullie bespreken.
De enquête is gehouden onder de spelers van Beesd 1 - 2 - 4 zondag en
Beesd 2 - 019 - 017 zaterdag.
Iedereen is welkom op vrijdag 22 februari.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Max Kroeze

Dick Wammes verlengt bij Beesd
BEESD - Dick Wammes is ook komend seizoen trainer van Beesd. Wammes plakt er bij de vierdeklasser dan
een derde seizoen aan vast.
Vanwege privéomstandigheden zag Wammes het niet zitten om komende zomer bij een nieuwe club aan de gang te
gaan. "En ik heb het ook prima naar mijn zin in Beesd. Ik weet wat ik hier heb en dat is prettig."
Binnen de vereniging Beesd is recent een enquête
onder alle spelende senioren en de oudste jeugd
gehouden welke speeldag de voorkeur verdient:
zaterdag of zondag.
Vrijdag 22 februari overlegt het bestuur met de
leden over de resultaten van deze interne enquête.
Daarna neemt het bestuur van Beesd een besluit of
met name het prestatieve voetbal en dus zeker het
spelen van het eerste elftal vanaf volgend seizoen op
zaterdag of op zondag zal gaan plaatsvinden.
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Beesd pakt belangrijke punten in degradatiekraker
Zondag 17 februari - Beesd won de degradatiekraker tegen OSC’45 met 2-1.
Het leverde belangrijke punten op, want de concurrentie won ook.
“Als we vandaag hadden verloren, was het heel moeilijk geworden”, zei trainer Dick Wammes. “Maar gelukkig
winnen we zelf ook. Het was niet goed, maar we hebben genoeg kansen gekregen om de wedstrijd op slot te
gooien. Met wat meer rust voor het doel was het vandaag eerder beslist geweest.”
Beesd kwam uit een corner op achterstand, maar kwam nog voor rust weer langszij bij de gasten uit Orthen.
Jarno van de Water miste eerste nog twee prima mogelijkheden. Een ogenschijnlijk simpele vrije trap van Stefan
van den Bosch was daarna wel doeltreffend. De OSC-doelman leek de bal simpel te kunnen oppakken, maar liet
hem door zijn handen het doel in rollen.
Kort na rust kwam Beesd op voorsprong. Uit een prima counter schoot Kevin Spronk via de doelman raak: 2-1.
De thuisploeg liet daarna na de score een wat beter aanzien te geven, maar de punten kwamen geen moment in
gevaar.

Kerkdriel – Er heerst een feeststemming bij het tweede elftal van Beesd. Eind november is er voor het laatst
verloren, zo hebben Hoofdcoach Kroeze en Bronk het elftal goed op de rit. Vandaag gaat Beesd op bezoek in
Kerkdriel, op papier altijd een lastige tegenstander.
Op een slecht kunstgrasveld maar met een heerlijk zonnetje, werd er om 12 uur afgetrapt. Beesd begon erg goed
aan de wedstrijd, grote kansen voor Jasper van Bremen, Mathé Nab en Dyon van Bremen, maar helaas lag de
keeper van DSC telkens in de weg. Via een vrije trap van Hans Kroeze moest de goalie uit Kerkdriel toch vissen, 01. De eerste keer dat DSC in het strafschopgebied kwam, eindigde in een penalty voor de gastheren, Martijn
Kroeze kreeg de bal ongelukkig op zijn hand, en zo belande de bal op de stip.
De Jerzy Dudek van Beesd stond op en keerde de penalty uitstekend in de verre rechterhoek. Net voor rust kreeg
Jasper van Bremen nog de kans om de score op 0-2 te zetten, de vormdip van de aanvaller blijft terugkeren, de
bal op 30cm van het doel, belande uiteindelijk bij de keeper.
Na de thee kreeg diezelfde Jasper van Bremen weer een goede kans, maar het wisselen van de goals bij rust was
nog niet bij hem doorgedrongen, het leek meer op de bal verdedigend naast koppen, dan een serieuze doelpoging.
DSC verzilverde de eerste kans na rust wel direct, na wat pech in de verdediging, liet de aanvaller Jelle van Soelen
kansloos. Hierna golfde het spel wat op en neer, Beesd en DSC creëerden allebei wat kansen, maar scoorden niet.
Rond de 70ste minuut bracht Jordi van de Water de bezoekers weer op voorsprong, het opjagen van de verdediging
was succesvol en zo belande de bal in het doel. DSC ging opnieuw opzoek naar de gelijkmaker, maar mede door de
uitstekende verdediging vonden de gastheren geen opening. In de laatste minuut gooiden Jasper van Bremen de
wedstrijd op slot, misschien zijn minste schot op doel van de middag, was wel succesvol.
Weer drie punten voor het tweede van Beesd. Jasper van Bremen was erg blij met de overwinning en met zijn
doelpunt, “Dit laatste doelpunt geeft mij veel vertrouwen, als ik deze niet had gemaakt, was ik ook van het veld
afgelopen.”. Er breken wat rustweken voor het 2de aan, de competitie wordt op 10 maart hervat met een
uitwedstrijd tegen Wadenoijen.
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Presentatie analyse enquête evaluatie zaterdagvoetbal
Datum:
Tijd:
Locatie:

vrijdag 22 februari
20.00 uur
kantine van VVBeesd

Landelijk gaan veel verenigingen van de zondag competitie naar de zaterdag en wilde Voetbal Vereniging Beesd
na een pilot met het tweede na 1 jaar, alle spelende senioren raadplegen middels een enquête om zo een
gedegen en democratische keuze met draagvlak te maken.
Op verzoek van het bestuur was er door de Technische Commissie Senioren onder de competitie spelende leden
(spelers van Beesd 1, 2, 4 zondag en Beesd 2, 019, 017 zaterdag) een enquête gehouden over de toekomst van het
seniorenvoetbal en tevens werd de pilot zaterdagvoetbal geëvalueerd.
Voorzitter Max Kroeze opende de bijeenkomst en hij gaf aan dat niet het bestuur, maar de (spelende) leden van
v.v. Beesd de toekomst bepaalden van het seniorenvoetbal.
Middels deze avond wilde het bestuur en TC-senioren de aanwezigen informeren over de resultaten en de
conclusies van de enquête. Technisch Commissielid Edgar Brouwer had samen met zijn commissie leden en KNVB
de enquête opgesteld en gaf middels een presentatie de resultaten weer.

Agenda
•
•
•
•
•
•

Samenvattende statistieken
•
•
•
•
•

117 spelende leden vanaf O17
Gemiddelde invulduur: 3 min, 47 sec
Gemiddeld voltooiingspercentage: 100%
89 respondenten
Responspercentage: 75.2 %

Dus van de 117 spelende leden hadden 89 leden (75.2 %)
de enquête ingevuld. Een mooi resultaat.
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Samenvattende statistieken
Analyse: gesommeerde resultaten
Analyse: resultaten per team
Analyse: vergelijking & conclusies
Advisering bestuur aan de leden
Ruimte voor vragen & opmerkingen

Vraag 1

Vraag 2

26

Vraag 3

27

Vraag 4

Vraag 4
x

28

Vraag 5

Vraag 6

29

Vraag 7 A

Vraag 7 B

30

Vraag 8

31

Vraag 9

Analyse: resultaten per team
Hierna werden de resultaten per team zichtbaar gemaakt:
BO17 - Beesd O19 - Beesd 1 zondag - Beesd 2 zondag - Beesd 2 zaterdag - Beesd 4 zondag
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Analyse: vergelijking
Wetende dat…
 75.2% van de genodigden de enquête heeft ingevuld
 83% daarvan 10 jaar of langer lid is
 46.6% langer dan 5 jaar spelend lid verwacht te blijven, maar 26.1% onzeker is over zijn
toekomst als spelend lid
 Meer dan de helft (53.4%) competitief voetbal wilt spelen
 En meer dan de helft (52.3%) afhankelijk is in zijn keuze wanneer te voetballen in het
weekend
 54.5% op z’n minst tevreden is met de pilot (en 37.5% neutraal)
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Conclusies
 79.2% van de junioren wil blijven voetballen op zaterdag
 Zaterdag 2 wil unaniem op zaterdag blijven voetballen
 Meer dan de helft van zondag 1 (53.3%) wil op zaterdag voetballen
 Het overige deel van zondag 1 is nagenoeg gelijkmatig verdeeld over ‘zondag’
en ‘geen voorkeur’
 De voorkeur voor zondag wordt voornamelijk gesteund door zondag 2 (38.9%) en
zondag 4 (50%)
 Laatstgenoemde teams vertegenwoordigen bij elkaar 70.8% van de groep ‘geen
voorkeur’

Vraag 7 A
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Vraag 7 B

Conclusies
 Vier spelende leden zullen stoppen, indien wordt gekozen voor zaterdagvoetbal
 Zeventien spelende leden zullen stoppen, indien wordt gekozen voor zondagvoetbal
 Veertien hiervan komen uit het huidige zaterdag team
 Op één lid na zal de rest (23) die zaterdag als voorkeur heeft ook bij een keuze voor
zondagvoetbal blijven spelen
 Bij een keuze voor zaterdag zal de helft met zondag als voorkeur recreatief op zondag
willen blijven.
 30% van laatstgenoemde groep gaat mee naar de zaterdag
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Vraag 8

Conclusies
 Gekeken naar visie is er weinig draagvlak voor een toekomst alléén op de zondag (5.7% van
de respondenten)
 De 33% die een toekomst ziet in beide dagen is voor 79.3% afkomstig uit de huidige zondag
teams


Ondanks dat wordt 44% van de groep die toekomst ziet in zaterdag gevormd door de
zondag teams. Visuele verdeeldheid bestaat dus grotendeels binnen deze teams
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Advisering bestuur aan de leden
 Zaterdagvoetbal heeft de toekomst
 Selectie voetbal Beesd 1 en 2 naar de zaterdag
 Maatwerk bespreekbaar voor Beesd 4
 WKC mag zelf invulling geven
 Andere recreatieve initiatieven voor de zondag blijven we stimuleren

Hierna was er ruimte voor vragen en opmerkingen.
Bestuur en Technische Commissie beantwoordde een
aantal vragen van de aanwezigen en gaf daarna aan dat de
TC-senioren in gesprek gaan met de elftallen om eventuele
vragen te bespreken vervolgens zal er contact worden
opgenomen met de KNVB over de inschrijvingen van de
elftallen voor het komende seizoen.
Het Bestuur

Het lijkt slechts een kwestie van tijd tot het amateurvoetbal volledig op de schop gaat. Het zondagvoetbal
holt achteruit, verenigingen stappen - met name in de Randstad - massaal over naar het zaterdagvoetbal.
Er zit nauwelijks toekomst in. 'Weekendvoetbal' moet het gaan worden, volgens hetzelfde principe als de
huidige Tweede Divisie.
Het zondagvoetbal in categorie West 2 heeft het op dit moment erg moeilijk. De KNVB ziet dat er
twintig (!) verenigingen zich hebben overgeschreven naar het zaterdagvoetbal of dat de clubs
stoppen met bestaan

Straks amper nog voetbal op zondag
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Zondag 23 febr. 2019
Paal en lat houden Beesd in leven
Beesd pakte tegen RKKSV met 2-0 de tweede zege op rij. Vorige week werd al gewonnen van OSC’45. Vóór
vrijdagavond zou dit een echte degradatiekraker in de vierde klasse E Zuid 1 zijn geweest, maar die avond besliste
de ledenvergadering dat Beesd volgend jaar de overstap naar het zaterdagvoetbal gaat maken. En dat besluit
zorgde ervoor dat er voor het eveneens aan de staart van de ranglijst verblijvende RKKSV ineens meer op het spel
stond. “Nou, wij gaan dan weliswaar naar de zaterdag, maar we willen in geen geval degraderen”, vatte trainer
Dick Wammes de situatie kort samen. “We hebben met de groep afgesproken dat we er het restant van dit seizoen
alles aan gaan doen om een goed resultaat neer te zetten. Want vergeet niet: dit seizoen werkt ook door voor
volgend jaar.” Ook dan staat Wammes voor de groep. Hij verlengde onlangs zijn contract met een jaar, zijn derde
op sportpark Molenzicht.
Als Beesd ooit een wedstrijd met het nodige geluk gewonnen heeft, dan was het wel tegen RKKSV. Die ploeg liet
ook meteen zien dat de lage plaats op de ranglijst geen toeval is. Want elf keer scoren in twaalf wedstrijden is
niet echt productief. En een twaalfde treffer kwam er in Beesd niet bij. Niet dat er geen kansen waren, maar de
ploeg uit Kruisstraat had zelfs nog moeite om de ballenvanger te raken. Daar kwam ook nog pech bij, want
doelman Niels Jonker had een engeltje op de lat zitten. Vier keer kreeg hij hulp.
“Vandaag hadden we eens een keer het geluk dat we andere wedstrijden niet hadden”, meldde Wammes. “Want
RKKSV voetbalde helemaal niet slecht.” Beesd wel, vooral voor de rust. En haalde zich die moeilijkheden vooral
zelf op de hals. Zoals in de dertiende minuut. Doelman Niels Jonker speelde de bal op laatste man Kevin Kruissen.
“Ik wilde van achteruit opbouwen, maar er bood zich niemand aan. Ik legde hem een, twee keer goed voor een
lange trap en toen zat die spits ertussen.” De bal sprong via de schoen van de tegenstander snoeihard tegen de
onderkant van de lat. RKKSV kreeg dicht bij de goal balbezit. Doelman Jonker kon de aanval in eerste instantie
ophouden en vervolgens haalde Kruissen de bal uit de doelmond. Tussen de 46ste en 52ste minuut trof RKKSV
opnieuw drie keer het aluminium en daarna hield doelman Jonker zijn doel met enkele reddingen schoon.
Jarno van de Water werd in de rust
gewisseld. “Van de week ziek geweest.
Bovendien wist ik dat Nick (Van Gameren,
WV) in vorm was”, gniffelde Van de
Water. Het bleek de gouden wissel, net als
de inbreng van Koen Verwolf, tien minuten
na rust, op het middenveld. Die begon op
de bank omdat hij ook ziek geweest was en
niet had getraind.
Het eerste schot tussen de palen verdween
meteen in het net. “Ik zag dat de keeper
wat te ver voor zijn doel stond en schoot
van 25 meter. En raak!”, genoot Van
Gameren nog na. Het werd tien minuten er
nog mooier voor de sub.
Figuur 1Beeld uit de wedstrijd tussen Beesd en RKKSV.
\
Een curieus doelpunt met de RKKSV-doelman Erik Veldman in de hoofdrol. Die kon de bal simpel uittrappen, raakte
het hoofd van de inkomende Kevin Spronk. En hij bediende onbedoeld Van Gameren, die de bal in de hoek mikte.
“Ik dacht nog even dat die via een polletje naast zou gaan”, keek Van Gameren opgelucht terug. “Van mij had hij
hem we wat meer in het midden van het lege doel kunnen schieten”, lachte Wammes. Beesd won, met 2-0.
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Maart 2019
Hedde gij nog aaier in de koelkast…

De Businessclub v.v. Beesd mag de volgende bedrijven verwelkomen als nieuwe leden.

Crematorium ‘t Lief is volop in aanbouw en wellicht in 2019 zelfs operationeel. Het oorspronkelijke voornemen
om een crematorium te realiseren in Beesd is afkomstig van ons (helaas te vroeg overleden) oud lid Rien Dokman.
Kroezen vastgoed (o.l.v. Stefan Kroezen) zou de exploitatie doen en heeft dit verder opgepakt.

Een impressie van het eerste elektrische crematorium van Nederland. © Stefan Kroezen

The CoachStation uit Amersfoort o.l.v. Hans Nijenhuis en Roman Talman
houdt zich met heel andere zaken bezig. Bij hen kan men terecht voor
studiebegeleiding, vorming en onderwijsondersteuning.

Wij hopen op een langdurig lidmaatschap van beide bedrijven.
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Cees Brouwer ziet noodzaak van ‘Beesd op zaterdag’
BEESD - Diep in zijn hart zou Cees Brouwer wel willen dat zijn club Beesd gewoon op zondag blijft voetballen.
Maar de overgang naar de zaterdag is noodzakelijk, weet hij zeker.
Behalve keeperstrainer is de 55-jarige Brouwer tegenwoordig lid van het bestuur én van de technische commissie.
En dus medeverantwoordelijk voor de manier waarop vierdeklasser Beesd de overgang naar het zaterdagvoetbal
uitwerkte. Zijn eigen mening deed niet ter zake, vindt hij.
“De leden hebben het uiteindelijk bepaald.
We hebben zo eerlijk mogelijk informatie
Gegeven en de enquête zo neutraal mogelijk
opgesteld. Want het gaat er helemaal niet
om wat het bestuur wil, of wat ik wil, het
gaat erom wat alle leden willen.”
Ondertussen loopt bij Beesd een ander
project, waarin de leden zich uitspreken.
Brouwer: “Onder begeleiding van een
medewerker van de KNVB denkt een groep
leden na over de toekomst.
Een diverse groep: iemand uit de selectie,
iemand uit de vrijwilligers, van de lagere
elftallen, de recreanten, jeugd.”
Zij zoeken mensen erbij om verder te praten. “En die brengen op hun beurt weer mensen mee. Uiteindelijk moet
het een groep van zo’n vijftig mensen worden die de visie en drie kernwaarden formuleren. Waar staat Beesd voor
én waar wíl Beesd voor staan. Ook dat moeten de leden bepalen, en niet het bestuur. Dat faciliteert alleen maar.”
X
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Beesd wordt zaterdagclub

Vanaf volgend seizoen zal het eerste elftal van vv Beesd niet meer spelen op zondag maar op zaterdag. Dit is
besloten nadat er onder de leden een enquête was gehouden waaruit bleek dat het merendeel voor
zaterdagvoetbal is.
Er was al voor 1 jaar een pilot gehouden met Beesd 2, omdat er steeds meer draagvlak voor zaterdagvoetbal was
ontstaan bij de club. Naar aanleiding van de pilot werd besloten een enquête te houden onder de leden. Hieruit
bleek dat de meeste spelers van Beesd 1 en 2 naar de zaterdag willen. Alleen bij Beesd 4 waren er nog twijfels
omdat de stemmen daar 50/50 waren.
Na dit seizoen stoppen vier mensen bij Beesd vanwege persoonlijke redenen en niet zozeer omdat ze tegen de
beslissing zijn. Als Beesd een zondagclub was gebleven, zouden er substantieel meer mensen stoppen, namelijk
zeventien. Zoals het er nu voorstaat, gaan Beesd 1 en Beesd 2 naar de zaterdag en blijft Beesd 4 eventueel op
zondag voetballen, net als het recreantenteam.
Een gedetailleerde samenvatting van de enquête staat hier https://vvbeesd.nl/1121-presentatie-analyse-enqueteevaluatie-zaterdagvoetbal
Door deze historische beslissing blijven er met GVV, Ophemert en DSS'14 nog maar drie zondagclubs over in West
Betuwe. Wel is vanaf komend seizoen de terugkeer mogelijk van misschien wel de meest intense derby uit de
streek: Beesd - Rhelico.

Door deze historische beslissing is er in de toekomst geen sprake meer van de derby Beesd - GVV
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v.v. Beesd bedankt de volgende sponsoren voor het sponsoren voor de prijzen van de verloting:

Slager Arisse

Kroeze Hoveniers

Boon’s Supermarkt

Wie wordt v.v. Beesd’s FIFA-kampioen 2019?
Op zaterdag 30 maart is het eerste FIFA-toernooi
op Sportpark Molenzicht.
Wie kroont zich als eerste FIFA 19 kampioen van
v.v. Beesd, en gaat met de trofee naar huis?
Het toernooi start om 12.00 uur, en duurt tot
ongeveer 16.00 uur.
Schrijf je snel in voor het FIFA 19 toernooi
op zaterdag 30 maart, ga snel naar vvbeesd.nl/fifa!
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Dinsdag 3 maart werd de het scorebord langs het hoofdveld weer aangesloten. En we stonden heel even voor………

Doordat Ben Frehe had aangegeven aan het eind van het lopende seizoen te willen stoppen als Hoofd Technische
Commissie Jeugd (HTCJ). Kwam de volgende oproep op de site:

Een belangrijk persoon binnen onze jeugdopleiding is Hoofd Technische Commissie Jeugd (HTCJ).
De HTCJ zorgt ervoor dat het Technische jeugdplan binnen de hele club wordt uitgevoerd en het gehele kader
volgens deze visie werkt. De HTCJ geeft leiding aan de Technische Commissie Jeugd (TCJ) en gezamenlijk voor de
totale jeugdafdeling.
Taken en verantwoordelijkheden: Het uitvoeren en bewaken van het Technisch jeugdplan, Zorg dragen voor de te
behalen doelstellingen binnen de jeugdopleiding, Aansturen van en leidinggeven aan de TCJ leden en technisch
kader, Opleiden en ondersteunen van trainers/coaches, Bezoeken van wedstrijden en trainingen,
Eindverantwoordelijk voor de teamindelingen i.s.m. TCJ, Aanstellen trainers en leiders i.s.m. de TCJ,
Doorstroming van “talenten” naar een “hoger” team of leeftijdsgroep, Adviseert de TC-senioren over jeugdspelers
die overstappen naar de senioren, Initiatief nemen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen,
Aanspreekpunt voor KNVB en Fc Utrecht op voetbaltechnisch gebied.
Communicatie: legt rechtstreeks verantwoording af aan de Jeugd Commissie, Overlegt frequent met de TCJ leden,
Overlegt frequent met de trainer/coaches van diverse teams, Bespreekt samen met trainer/coaches de
doorstroming c.q. ontwikkeling van jeugdspelers.
Profiel: Werkt volgens het Technisch beleidsplan van V.V.
Beesd, Kennis en inzicht in de hedendaagse, doelstellingen
van het jeugdvoetbal, Kennis van de leeftijdsspecifieke
kenmerken van de leeftijdsgroepen, Ervaring in het opleiden
van jeugdvoetballers, Goede contactuele en organisatorische
eigenschappen, Goed kunnen communiceren, Bereid zijn om
minimaal 2 avonden en een groot deel van de zaterdag op de
club aanwezig te zijn, dit in overleg. Visie kunnen vertalen in
beleid
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Niko Wiendels: ‘Bedankt voor de prettige samenwerking’.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van West Betuwe kwam het CDA niet in het college. Beoogd wethouder Niko
Wiendels vertrekt dus, maar hij kijkt met trots, warmte en dankbaarheid terug.
Op 7 maart was er een afscheidsreceptie. In de uitnodiging stond ‘een man met een warm hart’ en dat kunnen wij
als v.v. Beesd beamen. Daarom was er ook een afvaardiging van het bestuur bij dit afscheid aanwezig met een
gepast cadeau: ‘Bedankt voor de prettige samenwerking’.

Zaterdag 9 maart werd er weer geklust bij v.v. Beesd. Er waren 16 vrijwilligers aanwezig. De overhangende
takken boven het dijktalud aan de achterzijde van het sportcomplex werden gesnoeid en er werd onderhoud aan
de reclameborden uitgevoerd. De saucijzenbroodjes werden dit keer gesponsord door Goof Dokman.
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Martijn Kroeze en Jack Kroeze, “hepie en hepie” in de hoogwerker
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Derde zege op rij voor Beesd
Beesd won met 3-1 van Buren en boekte daarmee de derde zege op rij in de vierde klasse E Zuid 1. Voor Buren
kwam een einde aan reeks van drie overwinningen. ‘Deze wedstrijd had niet gespeeld moeten worden”, keek
trainer Jack Cornelissen van Buren terug. ‘De ballen bleven niet liggen en waaiden alle kanten uit.
De arbiter vond dat er gespeeld kon worden. Beesd ging beter met de omstandigheden om.”
‘Wij voetbalden inderdaad gemakkelijker en scoorden op de juiste momenten”, meldde trainer Dick Wammes.
‘Bij een aantal spelers van Beesd is het kwartje gevallen. Ik denk daarbij aan Nick van Gameren, die voor de 1-0
zorgde. Die is echt losgekomen de laatste weken. Maar ook Sander Baauw, die er in de winterstop bij is gekomen,
deed zich gelden met twee doelpunten. Een net voor en een direct na de rust. Bij de 3-0 was het al bijna
gespeeld.” Twintig minuten na de hervatting rust scoorde Frank Stap tegen. ‘Frank en Jeffrey Heijster hadden
beiden nog een keer moeten scoren”, zei Cornelissen. ‘Buren heeft het altijd moeilijk in Beesd. Een terechte
nederlaag.”

Heb jij een voorste kruisband blessure (gehad)? Dan ben je van harte welkom op deze speciale avond. Het kan zijn
dat jij recent je kruisband hebt afgescheurd of dat je na deze vervelende blessure alweer je rentree hebt
gemaakt, maar nog altijd veel vragen hebt. Ook voor betrokkenen bij dit proces zoals familie, vrienden en trainers
is het een interessante avond.
Ben jij revalidatie- of operatieprofessional en/of veel betrokken bij deze blessure? Dan ben ook jij van harte
welkom op deze avond. Hoewel de kruisbandpatiënt het vertrekpunt is en deze in het middelpunt staat is (het
voor) jullie kennis ook een toegevoegde waarde
De avond wordt georganiseerd op woensdagavond 27 maart in Stadion Galgenwaard en het programma begint om
18.45 uur. Vul bij inschrijving deze code in: RaCFCU5eu en je ontvangt 5 euro korting.
Klik hier, om aan te melden!
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Beesd zwaar gestraft om opstellen geschorste Coen Verwolf
Beesd heeft een zware straf aan zijn broek gekregen. In de met 2-1 gewonnen wedstrijd
tegen OSC'45 stelde de ploeg de geschorste Coen Verwolf op.
De aanvoerder van Beesd had de week daarvoor twee gele kaarten gekregen in de wedstrijd
tegen Alem. De club was er niet van op de hoogte dat dit een automatische schorsing van
één wedstrijd opleverde. Enkele mails van de KNVB werden gemist.
Beesd heeft drie punten in mindering gekregen en de wedstrijd tegen OSC'45 zal opnieuw
gespeeld moeten worden. Coen Verwolf zelf is voor liefst zeven wedstrijden geschorst.

Duur foutje….
Puntenstraf Beesd na opstellen geschorste speler
Het eerste elftal van VV Beesd heeft een puntenstraf gekregen van de KNVB. Dit is gebeurd naar aanleiding van de
wedstrijd Beesd-OSC'45. Beesd won deze wedstrijd, gespeeld op 17 februari, met 2-1. Nadat alles echter was
ingevoerd, tekende OSC'45 protest aan omdat Beesd een geschorste speler zou hebben opgesteld. Het bleek
achteraf te gaan om Coen Verwolf die door enkele misverstanden was opgesteld. De KNVB heeft daarom nu
besloten Beesd 3 punten aftrek te geven en de speler voor 7 wedstrijden te schorsen. Ook moet de wedstrijd tegen
OSC'45 opnieuw worden gespeeld waardoor er nog eens 3 punten afgaan. Omdat Beesd nu 6 punten minder heeft
dan voorheen komt het weer in de gevarenzone terecht en is de strijd tegen degradatie weer volledig terug.
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Beesd spoelt kater van zich af bij GVV
BEESD – Nadat Beesd afgelopen week ineens zes punten kwijtraakte, spoelde de ploeg in Geldermalsen de kater
van zich af. Na rust ontdeed de ploeg zich van de buren uit Geldermalsen. In de laatste derby tegen GVV werd het
na een 0-0 ruststand liefst 0-3.
“Soms zit het mee en soms zit het tegen, gelukkig zit het nu even mee”, lachte trainer Dick Wammes na afloop.
“Maar ik vind wel dat we verdiend gewonnen hebben. Voor rust kan het de andere kant op vallen, maar na rust
waren we de betere ploeg, zeker tegen tien man.”
Handhaven
Met de naderende overstap naar het zaterdagvoetbal, maakt het in principe weinig meer uit of Beesd zich weet te
handhaven. Dus ook de zware straf die de ploeg afgelopen week kreeg naar aanleiding van het opstellen van de
geschorste Coen Verwolf zou niet direct pijn moeten doen. Toch wil Beesd zich absoluut handhaven in het laatste
seizoen als zondagploeg.
Tekenend waren enerzijds de ergernis over die opgelegde straf en aan de andere kant de blijdschap na de winst in
Geldermalsen. “Die zeven wedstrijden schorsing voor Coen is echt heel zwaar. Je moet op het veld heel wat
uitspoken voordat je zo lang geschorst wordt”, zei Wammes. De vreugde na het laatste fluitsignaal was groot.
“Dit is gewoon heel mooi voor ons. We spelen met een aantal A-junioren en die hebben het gewoon goed gedaan.
De prestaties zijn nu goed met vier overwinningen op rij. We krijgen nog een paar zware tegenstanders, dus of het
genoeg gaat zijn voor handhaving is even afwachten. Maar we zijn nu wel lekker bezig, ook al met het oog op
volgend seizoen.”
Natrappen
In Geldermalsen wist GVV voor rust zijn overwicht niet in doelpunten uit te drukken. De eerste vijf minuten na de
thee waren cruciaal. Met een prachtige knal schoot Nick van den Burg, één van de jeugdspelers in de basis, de 0-1
binnen. Even later kwam GVV wegens natrappen met tien man te staan. De thuisploeg zocht wel naar de
gelijkmaker, maar Beesd kreeg de veel grotere kansen. Het duurde nog tot de laatste minuut voor Kevin Spronk op
aangeven van Jarno van de Water de 0-2 binnen tikte. Van de Water bediende een minuut later ook Van den Burg,
die met zijn tweede treffer van de middag de eindstand bepaalde: 0-3.

50

Beesd effectiever dan stroef GVV
GELDERMALSEN - Een effectiever Beesd won in de vierde klasse E Zuid 1 met 0-3 bij GVV in Geldermalsen.
Het was voor Beesd de vierde overwinning op rij.

GVV is aan een mindere serie bezig. De ploeg van trainer Nicki Beekwilder verloor voor de vierde keer op rij.
Bovendien kreeg Brandon Helderton na een uur spelen direct rood en dat was de zevende keer dat GVV een
wedstrijd met een man minder moest uitspelen.
GVV had voor de rust een overwicht, maar Beesd had de betere kansen. Binnen tien minuten kwam Jarno van de
Water vanaf de linkerkant naar binnen en schoot de bal laag in. Met een reflex keerde doelman Koen Duyx het
vlammende schot.
Van de Water schoot nog een keer voorlangs en hetzelfde deed Nick van Gameren net voordat hij in de 26ste
minuut geblesseerd moest uitvallen. Zijn vervanger was Nick van der Burg en dat bleek een gouden wissel.
Want de invaller scoorde in de tweede helft twee keer. Vijf minuten na rust nam Beesd onverwacht de leiding. De
geheel vrijgelaten Van der Burg schoot de bal in de kruising. GVV zette aan en Danny Hak trof de vuisten van
doelman Niels Jonker. Aanvoerder Marcel van der Heijden was er tot twee keer toe dichtbij. Hij schoot voorlangs
en net naast.
In de blessuretijd werd een terugspeelbal van Ronald Meering onderschept en Kevin Spronk stond al bij de tweede
paal te wachten en maakte zijn vierde van het seizoen: 0-2. Binnen een minuut werd het zelfs nog 0-3 door Van
der Burg, die van dichtbij doel trof en dat was meteen het laatste wapenfeit van deze laatste derby tussen GVV en
Beesd.
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Uit den ouden doosch….
Herkenbaar Aart van Bremen (staand tweede van rechts) en Piet Swamborn (gebukt rechts)
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Op 27 maart bracht John van Zweden (bekend als de
behangkoning, eigenaar van een van de grootste behang
en woninginrichting winkels van Nederland en mede-eigenaar
van Swansea City) een bezoek aan de Business Club van
v.v. Beesd.

Zondagochtend (09:00 - 12:30) 26 mei organiseert VV Hedel i.s.m. Keepersschool PEAK Elite Culemborg een
toegankelijke, uitdagende en leerzame keepersochtend, voor alle jeugdkeep(st)ers van 8-18 jaar uit de regio
Hedel (Den Bosch, Betuwe, Rivierenland, Maas en Waal, Bommelerwaard etc.) Voor meer informatie, bezoek de
Facebook, website of contact onderstaande. https://www.facebook.com/keepersschoolpeakelite/
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Zaterdag 30 maart was de eerste editie van het Fifa toernooi
bij v.v. Beesd. De opkomst was goed. Jong en oud had er zin in.
De kantine werd omgebouwd tot een heuse ‘FIFA ROOM’
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Daar werd fanatiek, maar ook sportief gestreden.
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Uiteindelijk ging de finale tussen
Mathé Nab en Rick Smits op het ‘grote’ scherm
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Na een spannende finale werd het 2-3 voor Rick Smits. Hij werd de (terechte) winnaar van dit Fifa toernooi.
Een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Winnaar Fifa-toernooi 2019

Rick Smits

2de plaats: Mathé Nab

3de plaats: Daan van Breemen
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April 2019
Woensdag 3 april is er op sportpark Molenzicht
een vrijblijvende open training + informatieavond
over het opstarten van een vrouwenelftal bij
VV Beesd voor het seizoen 2019-2020.
Deze avond start om 19.30 uur met een
voetbaltraining om daarna in de kantine verder
met elkaar om de tafel te gaan op zoek te gaan
naar de mogelijkheden om het vrouwenvoetbal
bij VV Beesd een nieuwe start te geven.

Dus ben jij 16 jaar of ouder, sportief en houd je ook van
gezelligheid? Kom dan vrijblijvend meetrainen op woensdag
3 april om 19.30 uur en wie weet draag jij volgend seizoen
wel het rood-zwarte tenue van VV Beesd!
Niet voor woensdag 3 april voetbalschoenen kunnen lenen bij
vriend/vriendin/broer/zus etc.? Geen probleem, ook komen
kijken en vervolgens mee naar de kantine is een
mogelijkheid! Iedereen is welkom, tot dan!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Ivonne de Bruijn.

Beesd beloont zichzelf niet tegen DSC
Zondag 31 maart - Beesd speelde tegen koploper DSC een prima wedstrijd, maar liet na zichzelf daarvoor de
belonen. De gasten wonnen met 1-2.
"We hebben gewoon goed gevoetbald en het lang een wedstrijd gehouden", zei trainer Dick Wammes. "We hebben
ook goede kansen gekregen om vaker te scoren. Meer dan DSC in ieder geval. Zij scoren uit twee dode
spelmomenten. Maar goed, dat is natuurlijk ook een kwaliteit."
Aanvankelijk had DSC het betere van het spel, maar na de 0-1 kwam de wedstrijd meer in evenwicht. Nick van
Gameren zette Beesd op 1-1. Nick van den Burg miste een goede kans op de 2-1. In blessuretijd van de eerste helft
viel het doelpunt uit een corner aan de andere kant: 1-2. Ook na rust had Beesd de kansen om de wedstrijd weer
in evenwicht te brengen. Dion Hol, Rens Bronk en Kevin Spronk wisten het net echter niet te vinden.
Ongehoord.
"Heel jammer, maar we houden ons vast aan een goede wedstrijd", zei Wammes, die ook baalde van de twee
wedstrijden extra schorsing die Coen Verwolf in hoger beroep kreeg. Verwolf speelde eerder dit seizoen mee in
een wedstrijd terwijl hij geschorst was en kreeg toen zeven wedstrijden aan zijn broek.
"En nu zijn dat er dus negen. Het is echt ongehoord. De scheidsrechter heeft verklaard dat hij vooraf heeft
aangegeven dat Coen geschorst was. Hier is niet tegen te vechten", aldus Wammes.
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Door de RAC-samenwerking van v.v. Beesd en
FC Utrecht zijn er 30 vrijkaarten beschikbaar
gekomen voor FC Utrecht - Fortuna Sittard op
24 april 2019.
Lijkt het je leuk om te gaan met je zoontje,
dochter, opa of oma, stuur dan een mailtje
naar communicatie@vvbeesd.nl!
De eerste 30 personen zijn de gelukkige!

John van Zweden krijgt 100 man van de Business Club stil aan zijn lippen
John van Zweden beter bekend als de behangkoning van Nederland nam op 20-jarige leeftijd de verf- en
behangwinkel van zijn vader over en bouwde deze uit tot de grootste behang- en woninginrichting winkels van
Nederland. Het leverde hem landelijke bekendheid op als de behangkoning.
Veel mensen kennen hem vooral voor zijn passie voor het Engelse voetbal. De correspondentie die hij als 16jarige scholier voerde met een penvriend in Groot-Brittannië, resulteerde in een hechte vriendschap met een
supporter van Swansea City. Vanaf dat moment heeft hij ook deze club in zijn hart gesloten en volgt hij alle
wedstrijden.
Toen in 2002 Swansea City door de toenmalige eigenaar aan de rand van de afgrond was gebracht, heeft John
met een aantal lokale supporters de club gered door die eigenaar uit te kopen.
Vanaf dat moment is Swansea City opgeklommen van de onderste plaats in de laagste betaalde voetbalafdeling
tot de Premier League.
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John van Zweden (vervolg)
Maar de klap op de vuurpijl was de eindoverwinning in de League (Capital One) Cup. In een uitverkocht
Wembleystadion werd Bradford City met 5-0 verslagen.
Dat had 10 jaar geleden niemand durven dromen.
De successen van John van Zweden bleven niet onopgemerkt, want het is en blijft een prachtig verhaal. Hij werd
ook voor de media een interessante spreker en vertelde zijn verhaal o.a. bij De Wereld Draait Door,
Brandpunt, Rob Kamphues, Humberto Tan bij BNR en de Duitse WDR. Ook de redacties van kranten en
tijdschriften, w.o. Voetbal International, weten hem heden ten dage nog regelmatig te vinden. Naast een
biografie is er zelfs een film gemaakt over zijn Engelse belevenissen die in diverse landen in de wereld tot grote
successen heeft geleid. John’s verhaal leest als een spannend jongensboek en de Business Club van v.v. Beesd
heeft dit met eigen ogen en oren mogen beleven uit de mond van John.
Afgelopen woensdag 27 maart waren er zo’n 100 personen van de Business Club en Walking football in de kantine
van v.v. Beesd. John is een openhartige verteller en doorloopt met hen, gedurende 1,5 uur, al zijn belevenissen.
Na afloop werd er volop “genetwerkt” onder het genot van een drankje en een hapje. Laatstgenoemde op
uitstekende wijze verzorgd door Culinaire Service Berdien uit Culemborg.
Kortom: een zeer geslaagde avond met John van Zweden dankzij een inspirerend verhaal, doorspekt met ‘Haagse
humor’. Met speciale dank aan: Doortje, Guus, Leon en Julien voor hun inzet achter de bar.

Goudhaantjes van Bremen en van Soelen doen het voor Beesd 2
Verliezen? Beesd 2 weet al bijna niet meer wat het is, de laatste keer dat Beesd verloor was in Tiel tegen
Teisterbanders, en laat dat toevallig de tegenstander van vandaag zijn. De nummer 2 van de competitie komt op
bezoek op Sportpark Molenzicht, een lastige tegenstander op papier dus.
Met een licht windje, een scherp zonnetje, werd er om 12 uur afgetrapt op Sportpark Molenzicht. Beesd begon
beter aan de wedstrijd, maar was af en toe wat slordig in de passing. De eerste kansen waren voor Beesd, Hans
Kroeze blesseerde zich bij een van die kansen, en moest noodgedwongen naar de kant. Een perfecte lange bal
van achteren kwam bij Jasper van Bremen. Met een perfect uitgevoerd lobje verschalkte hij de doelman, en
zette Beesd op voorsprong. Teisterbanders raakten een aantal minuten later de lat. Een lange bal van
Teisterbanders van achteren was Mathé Nab te machtig, hij kreeg de bal niet onder controle, en de rechtsbuiten
kon vrij doorlopen naar doelman van Soelen. Na de “teen van Casillas”, is nu ook de “hak van van Soelen” een
legendarische gebeurtenis, hiermee zorgde hij ervoor dat Beesd met een 1-0 voorsprong aan de thee ging.
In de tweede helft was de eerste grote kans voor Beesd, Jasper van Bremen wist niet te profiteren van een fout
in de verdediging. Hierna ging Teisterbanders op zoek naar de gelijkmaker, één keer werd de paal geraakt, en
ook de tweede één-opéén pakte doelman van Soelen. Jeroen van Gameren kreeg 2 goede mogelijkheden om
Beesd op een luxere voorsprong te schieten, maar helaas verzilverde hij deze niet. Net voor tijd pareerde van
Soelen nog een bal uit de verre hoek. Kort daarna floot de scheidsrechter af, en konden hoofdcoaches Bronk en
Kroeze opgelucht ademhalen.
De al veel bekritiseerde van Soelen en van Bremen werden
op de schouders naar de kleedkamer gedragen.
Van Bremen zelf reageerde nuchter, “Tja, zo is het voetbal,
ik weet dat het er al die tijd heeft ingezeten.”.
Hoofdcoach Bronk was vol lof over de 2 uitblinkers,
“Deze 2 spelers hebben onder mijn hoede hun vleugels
uitgeslagen, super trots!”. In de regio zijn de prestaties ook
niet onopgemerkt gebleven, LRC, Kozakken Boys en TEC
schijnen al interesse te hebben getoond in het tweetal.
Door de overwinning schuift Beesd door naar de 4de
plaats op ranglijst. Volgende week speelt Beesd tegen de
rode lantaarndrager HRC’14.
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Robert Mars Toernooi
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Leon van Heel wijst DSC met hattrick de weg tegen Beesd

Zondag 7 april DSC blijft in 4E, met nog zeven wedstrijden te gaan, de trotste koploper.
Zondag zette de ploeg van trainer Roland Timmermans Beesd met 6-3 opzij.
“Het ging gemakkelijker dan een week eerder”, sprak Timmermans toen zijn volgelingen met miniem verschil
(1-2) in de eerste wedstrijd tegen Beesd de buit binnenhaalden. “Na rust liepen we in korte tijd weg.”
Grote man was Leon van Heel. Hij scoorde driemaal. Voor rust was Van Heel twee keer succesvol.
Door Ton Burg kon de thuisclub met 3-2 gaan rusten.
Na de hervatting waren achtereenvolgens Bas Vos, Tim Coset en opnieuw Leon van Heel trefzeker waardoor er
een 6-3 eindstand op het wedstrijdformulier kwam te staan.
“We zijn blij dat we weer drie punten bij kunnen schrijven”, vervolgde Timmermans, die wekelijks onderstreept
dat de weg naar de titel nog lang is. Komende zondag wacht het duel met Alem.
Timmermans: “Dat is een volle bak wedstrijd. Leuk zo’n derby.”
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Dinsdag 10 april werd er een bron geboord van 100 meter diep voor het verkrijgen van water om de velden te
besproeien. De bron levert water met een betere kwaliteit dan kraanwater. Hiermee behoort de problematiek van
het ijzerhoudend grondwater tot het verleden. Tevens is er geen onderhoud meer en de kans op verlaging van het
waterpeil in de Linge is vermeden.
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Het duurde wat langer, maar na wat graaf en spitwerk is het toch gelukt de beregening op de nieuwe bron van 100
meter diep te laten werken. Ook dankzij de hulp van de ‘specialist’ Evert kreeg de fa. Molder de beregening van
de velden weer aan de praat. Oude niet werkende leidingen werden gerooid en via een speciale app kunnen de
velden voortaan beregend worden zonder ijzeraanslag. Iedereen bedankt voor de medewerking weer!
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De wedstrijd tegen OSC’45 moest op donderdag 11 april worden overgespeeld en werd met 3-1 gewonnen

Beesd geeft in slotfase
3-1 voorsprong nog weg
Zondag 14 april. Beesd stond zes minuten voor tijd nog met 3-1 voor tegen Maliskamp, de runner-up van de
vierde klasse E Zuid 1. Maar na vijf minuten blessuretijd stond er wel 3-4 op het bord.
‘Waarschijnlijk sloeg de stress toen toe bij ons”, keek trainer Dick Wammes terug. ‘Wij deden het een uur heel
goed en we deden Maliskamp pijn. Maar ja, het laatste kwartier geven we het nog uit handen.” Nick van Gameren
uit een voorzet van Joery Pippel en Rens Bronk met een rake kopbal uit een voorzet van Stefan van den Bosch
zorgden tussen de 21ste en 24ste minuut voor de 2-0 tussenstand. In de blessuretijd kwam Maliskamp weer terug in
de wedstrijd.
‘Jarno van de Water zorgde vier minuten na rust voor 3-1. Het bleek niet voldoende”, berustte Wammes. ‘Onze
doelman Demian van Asch tastte mis bij een voorzet en het werd 3-2. In de vijfde minuut van de extra tijd stond
Beesd zelfs met lege handen.
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Aankondiging:
Zondag 2 juni a.s. bestaat Voetbal Vereniging Beesd 60 jaar, en dat willen we niet zomaar
voorbij laten gaan.
Deze jubileumdag en tevens slotdag van het seizoen wordt één grote familiedag met spelletjes, springkussen,
ouder-kind, Walking Football-kleinkind en onderlinge wedstrijden en zal worden afgesloten met een gezamenlijke
barbecue.
Kortom, een gezellige dag met muziek van DJ Leander en optredens van zanger Jerick

Hoe ziet het programma eruit:
- 13.00 uur aanwezig
- 13.30 uur Openingswoord voorzitter Max
Kroeze
- 14.00 uur Aanvang voetbalwedstrijden
- 16.00 uur Einde wedstrijden
- 17.00 uur Aanvang gezamenlijke
barbecue.
- 20.00 uur einde dag
Heb je een leuk idee voor het spelen van
een wedstrijd tussen 14.00 uur en 16.00 uur
kom er dan gerust mee.
De jeugdcommissie is aanspreekpunt voor
leden t/m 16 jaar, vanaf 17 jaar kun je bij
de TC-senioren terecht.
tot zondag 2 juni
Activiteiten Commissie
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Afsluiten seizoen op Sportpark Molenzicht
Ook dit seizoen kunnen seniorenelftallen het seizoen afsluiten
op Sportpark Molenzicht. De afspraak is dat de teams dan
200 consumptiemunten ontvangen van vvBeesd.
Graag de datum doorgeven aan Jan Kroeze.
Het bestuur

En de mannen van Bas van den Bosch deden het goed!!! Ongeslagen in de poulefase. Finale helaas onverdiend
verloren, maar toch naar huis met een mooie 2 plek!! Volgend jaar nemen we hem wel mee uit Bunnik 💪🏻💪🏻
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Beesd zet stap met winst in Hedel
HEDEL – Hoewel het voor Beesd, gezien de overstap naar het zaterdagvoetbal, weinig uitmaakt of het zich al
dan niet handhaaft in de vierde klasse, is de ploeg er veel aan gelegen niet met een kater het zondagvoetbal
vaarwel te zeggen. Daarom was de 2-4 winst bij Hedel zeer welkom.
“En ook gewoon verdiend”, vond trainer Dick Wammes. “De uitslag doet vermoeden dat het spannend was, maar
dat hadden we aan onszelf te wijten. We hebben vooral een erg goede eerste helft gespeeld.”
Het duel leek halverwege al op slot te zitten. Via Rens Bronk en twee treffers van Kevin Spronk stond het in de
rust 0-3. Toen Jarno van de Water kort daarna ook nog de 0-4 maakte, leek het helemaal gespeeld.
“Maar zij scoren en dan komt, zeker na de 2-4, toch het doemscenario weer bovendrijven. Een week geleden
kregen we er in de laatste tien minuten nog drie om de oren. Maar met alle respect: een ploeg als Maliskamp is
dan toch wat beter dan Hedel.”

Op 24 april was er heugelijk nieuws voor Rayner van
Beusekom en Janneke Kroeze. Op deze dag werd hun
zoontje Finn Jonah Arie van Beusekom geboren.
Trotse opa Arie is bijzonder blij met de geboorte van
zijn kleinzoon en Arie bedacht zich geen moment.
Net zoals bij grote broer Milan maakte Arie zijn
kleinzoon op zijn geboortedag lid van v.v. Beesd.
Hiermee neemt Finn van Beusekom het stokje over
van Niek Bronk en mag hij zich het jongste lid van de
vereniging noemen.
Rayner en Janneke van harte gefeliciteerd namens
v.v. Beesd met de geboorte van jullie 2e zoon.
Wij wensen jullie en Finn het allerbeste!
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Beesd zo goed als veilig na
zege bij Teisterbanders
28 april KERK AVEZAATH – Beesd boekte een nette 1-2 overwinning bij Teisterbanders. Concurrenten Hedel
en OSC’45 verloren en dus is Beesd zo goed als veilig.
Nummer dertien Hedel heeft nog drie wedstrijden om het gat van acht punten te dichten, terwijl Beesd nog vier
keer de wei in moet. Hekkensluiter OSC’45 moet op zijn beurt nog vijf wedstrijden spelen, maar moet daarin wel
elf punten goed maken.
“We willen dit seizoen netjes afsluiten en dat gaat tot nu toe prima”, zei trainer Dick Wammes. “We kunnen nu
vrijuit voetballen, dus wellicht kunnen we het ook de sterkere tegenstanders nog moeilijk maken.”
Opdracht
Beesd ging in Kerk Avezaath met een duidelijke opdracht het veld in. Bij winst zou de ploeg de dinsdagtraining
mogen overslaan. Die belofte was niet aan dovemans oren gericht. Beesd speelde een prima eerste helft. In het
eerste kwartier was de mee opgekomen linksback Jorn van de Broek twee keer dichtbij een doelpunt.
De 0-1 liet tot kort voor rust op zich wachten. Na een prima aanval was de voorzet van Nick van Gameren perfect
op maat. Tussen twee verdedigers kopte Rens Bronk knap binnen.
Hectisch
Na rust kreeg Beesd eerst via Jarno van de Water twee aardige kansen, maar daarna kregen de gasten het
moeilijk. “Dat hebben we de laatste weken vaker. We voetballen een uur prima, maar kunnen het ook weer
kwijtraken”, zag Wammes. Tien minuten voor tijd maakte Randy den Hartog uit een mooie vrije trap op het
juiste moment de 0-2.
De slotfase werd nog even hectisch. Met de 90 minuten al op het scorebord, ging de bal op de stip. De overtreding
van Kevin Kruissen was overduidelijk, maar de buitenspelsituatie die daaraan vooraf ging werd door Janus van
Doesburg weggewoven. Een fout die hij na afloop overigens ruiterlijk toegaf. De 1-2 bracht Beesd nog aan het
wankelen, maar met alleen nog een bal op de paal kwam de ploeg met de schrik vrij.

Beesd, 29 april 2019
De jeugdcommissie: Boodschap aan eenieder;

TOON RESPECT VOOR ONZE LEIDERS/TRAINERS!!

Beste ouders,
De laatste weken zijn wij als jeugdcommissie meerdere keren geconfronteerd met leiders/trainers welke onheus
bejegend zijn, dit vooral verbaal door een aantal ouders. Dit is dermate ver geëscaleerd dat er een aantal per
direct gestopt zijn en een aantal aangegeven hebben om er aan het eind van het seizoen mee te stoppen.
Zou dit plaats vinden bij één team dan zouden we hier gericht op in kunnen spelen, echter lijkt dit een
onacceptabele trend te worden en speelt dit bij minimaal 3 teams. Vandaar dat we dan ook deze boodschap aan
eenieder mee willen geven, waardeer en help onze vrijwilligers i.p.v. ze af te branden.
Onze leiders en trainers stoppen heel veel vrije tijd in het begeleiden van jullie kinderen, doen dit naar eer en
geweten en zullen lang niet alles goed doen. Mocht je het met bepaalde dingen niet eens zijn ga dan open de
discussie aan en het zou eenieder sieren om dan de helpende hand uit te steken en niet te demotiveren met alle
gevolgen van dien.
Zonder leiders/trainers zal er door de kinderen niet gevoetbald kunnen worden, we hebben eenieder heel hard
nodig om ook de komende jaren alle posities weer ingevuld te krijgen.
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Mei 2011

Vrijdagavond 10 mei organiseerde Ben Frehe namens de
jeugdcommissie een ‘’Avondje Rinus’’
Deze avond voor de trainers/leiders en overige
belangstellenden werd meer uitleg gegeven v.w.b. het
gebruik van de Rinus app van de KNVB.
Rinus is een online tool ontwikkeld voor alle jeugdtrainers in
Nederland. Het bevat oefeningen, trainingen en meer weeks
programma's, allemaal ontwikkeld vanuit de voetbalvisie die
de KNVB omarmt: met plezier beter leren voetballen. Je kunt
op dit platform terecht voor alle voetbaluitdagingen. Of je nu
voor het eerst een team gaat coachen en begeleiden of al in
het bezit bent van een KNVB-diploma. Rinus is nu ook als App
verkrijgbaar op jouw smartphone en tablet en is te
downloaden via de App Store of Google Play.

De avond werd begeleid door Mark van Leeuwen,
projectleider bij de KNVB. Er waren ook een aantal
KNVB-medewerkers aanwezig.
Het werd een leuke en leerzame avond met
als oefengroep de O12 jeugd.
de Jeugdcommissie
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v.v. Beesd bedankt Kaasgigant Wim Bronk & Boon Supermarkt
voor het sponsoren van de prijzen voor de verloting!

Aankondiging:
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De Walking Football speelde op dinsdagavond 7 mei een wedstrijd bij Tricht ⚽⚽⚽
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X
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Zondag 12 mei:

Moederdag

Zet de voetbalmoeders van jouw team in het zonnetje!
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Een schreeuw uit Beesd

GELDERMALSEN Voor het eerst kwam er volk af op het Raadsspreekuur van West Betuwe. Frans de Weijer van
‘’Beesd voor Elkaar" richtte zich indringend tot de gemeenteraad. Het werd een Schreeuw van Beesd. Om woningen.
Frans de Weijer hield een hartstochtelijk pleidooi. ‘’Al twintig jaar is er in Beesd vrijwel niks gebouwd. Op hier en daar
wat inbreiding na. Beesd was de tweede kern van het vroegere Geldermalsen. Er is bijvoorbeeld een goede
eerstelijnszorg: huisarts, tandarts, apotheek. Voor Beesd en voor de omliggende dorpen. Maar de voorzieningen
staan onder druk. Het aantal inwoners is gezakt van 4000 naar 3400."
Na een politieke avond voor de verkiezingen in 2018 in het Klokhuis in Beesd is een samenwerking ontstaan van
inwoners, organisaties en verenigingen. Zij hebben als eerste de woningbehoefte van Beesd in beeld gebracht. Al
meer dan honderd mensen hebben zich aangemeld. Zij willen wonen in Beesd. Jongeren, ouderen, en voormalig
inwoners van Beesd die graag terug willen maar niet kunnen.
Samen voor Beesd wil woningen realiseren in Beesd. In collectief particulier opdrachtgeverschap. Volgens De Weijer:
‘’Samen zelf nieuw bouwen." Er is een concrete locatie in zicht, er is grond beschikbaar.
De Weijer vraagt namens Samen voor Beesd de gemeenteraad vier dingen. Zorg voor meer woningcontingenten
voor Beesd, voor bewoners van Beesd en omliggende dorpen, om de voorzieningen in Beesd te kunnen behouden.
‘’En gebruik onze lijst met namen van mensen die iets willen." Hij wil 160 woningen bouwen. Energieneutraal.
Betaalbare starterswoningen, seniorenwoningen en sociale woningbouw.
De raad had zichtbaar moeite met de schreeuw. Edwin Loeff (VVD): „Waarom gedraagt u zich niet gewoon als
ontwikkelaar en doet u een voorstel aan B en W?" Gijsbert van de Water (VWB): „Alle fractievoorzitters hebben vorig
jaar beloofd en toegezegd zich hard te willen maken voor woningen in Beesd. Daar wil ik u nu allemaal aan houden."
Maar Petra van Kuilenburg (LLB): ‘’Wij willen in alle dorpen woningbouw. Niet alleen in Beesd. Dat hebben we toen
gezegd. Niet meer, niet minder"
Daarmee was het Raadsspreekuur afgelopen. Beesd heeft zich op de agenda geplaatst. Het is een eerste stap.

Maar er moet nog flink geschreeuw worden.
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Dinsdag 7 mei is Gerard van den Heuvel overleden
op 76-jarige leeftijd.
Gerard was een inspirerende en hardwerkende familieman.
Ook was hij graag gezien bij Voetbal Vereniging Beesd.
Lid vanaf 1 juni 1959 dus bijna 60 jaar.
Hiervoor ontving hij in januari 2016 van voorzitter Max
Kroeze zijn verdiende verenigingsspeld.
Wij wensen zijn vrouw Herma, zijn zonen Albert, Gerard
en Willem en de overige familieleden, vrienden en
bekenden sterkte met dit verlies.
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
maandag 13 mei van 15.30 - 17.30 uur en
van 19.00 - 21.00 uur in Restaurant de Stapelbakker op
Landgoed Marienwaerdt, Oude Waag 21 in Beesd. De
crematie zal op dinsdag 14 mei in besloten kring
plaatsvinden.
Bestuur v.v. Beesd
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'Meuk is Leuk-markt' voor Kika bij Robert Mars Toernooi
BEESD Op zaterdag 1 juni houden de 'Vrienden van Robert Mars' voor de 8ste keer een oergezellige markt op
sportpark Molenzicht in Beesd. Dit jaar hebben zij er de naam "Meuk is Leuk Markt" aan meegegeven. Er zullen, in
zo'n 30 boordevolle kramen, diverse nieuwe en oude spullen te koop worden aangeboden. Daarnaast kan een gokje
gewaagd worden bij één van de verlotingen en kan jong en oud proberen een prijs te winnen bij enkele
behendigheidsspellen. Om ook de inwendige mens tevreden te houden is er ook voldoende te eten en drinken.
De kramen zijn gevuld met onder meer;
boeken, speelgoed, bloemen, fruit, cakes,
taarten, curiosa en sportartikelen.
De opbrengst wordt na de finale van
Het Robert Mars Toernooi, wat gedurende
de marktdag gespeeld zal worden, aangeboden
aan KiKa. Dit doel is gekozen naar aanleiding
van het overlijden van Robert Mars, de
naamgever van het toernooi, nu 8 jaar geleden.
De Vrienden van Robert Mars hebben gemeend
het nuttige met het aangename te verenigen
en op deze manier KiKa te steunen.
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker.
Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter.
Het doel van KiKa is om dit percentage te verhogen naar 95%.
Hiervoor werft KiKa fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere
activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn
tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven
op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.
RUIM 2000 KINDEREN Populair worden was de ultieme wens van Robert en nu "zijn" toernooi inmiddels de
8ste editie viert, is dat al redelijk gelukt. In de afgelopen jaren hebben ruim 2000 kinderen een balletje getrapt
tijdens dit unieke toernooi en hebben vele bezoekers de markt bezocht. Ook hebben al verschillende bekende
Nederlanders belangeloos een bijdrage aan het toernooi geleverd.
De Vrienden van Robert Mars hebben opgeteld al ruim € 100.000,00 aan KiKa kunnen overhandigen. Dit bedrag is
opgebouwd uit de opbrengst van de markt, de verlotingen, sponsorinkomsten en verschillende acties die door het
jaar heen georganiseerd worden zoals het bakken en verkopen van appelbeignets eind december.
SPECTACULAIRE OPENING Om 9 uur vindt op het hoofdveld een spectaculaire opening plaats waarbij onder de
opzwepende klanken van Armin van Buurens "Ping Pong", de spelers met vlaggen, het veld betreden. Een korte
uitleg over Roberts strijd in het voorwoord van de organisatie zal worden gevolgd door het favoriete lied van
Robert. Dit is de start van een feestelijke dag voor de vele deelnemers en bezoekers.
Op www.robertmarstoernooi.nl en de facebookpagina is meer informatie te vinden en op de site worden de
sponsoren gemeld die een bedrag of prijs hebben gedoneerd.
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Beesd speelt zich veilig en heeft kans op nog meer
Beesd speelde zich dankzij een 4-2 overwinning op Jan van Arckel
definitief veilig in de 4e klasse E. Door de winst heeft de ploeg
zelfs nog zicht op de derde periodetitel, waarin het met nog
twee wedstrijden te gaan één punt achter koploper Wilhelmina staat.
“En dat is toch wel leuk in een seizoen waarin we zo slecht begonnen”, zei leider Bertus Bronk, die de honneurs
van de afwezige trainer Dick Wammes waarnam.
Na een wat rommelige openingsfase kwam Beesd na een halfuur op voorsprong. Rens Bronk bediende Bo van
Bremen die de bal over de keeper kopte: 1-0. Lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong, want vier
minuten later stond het weer gelijk.
Karakter
Toen de gasten na rust ook nog op voorsprong kwamen, moest Beesd weer eens karakter tonen. Dat deed het naar
behoren. Jarno van de Water zorgde voor de 2-2. Met een prachtig schot maakte Van Bremen zijn tweede van de
middag en de 3-2 voor Beesd. De 4-2 kwam vijf minuten voor tijd als bevrijding.
“Toen begon Jan van Arckel wel wat te drukken”, zag Bertus Bronk. “Maar we hebben wel verdiend gewonnen.
Zeker na rust hebben we het gewoon prima gedaan. En nu kunnen we nog twee wedstrijdjes lekker voetballen en
kijken wat er nog te halen valt.”

Na 2 weekjes rust voor de selectie van Beesd 2 mochten de pareltjes van Kroeze en Bronk weer de wei in.
Tegenstander van vandaag is Mec’07, het verzoek om de wedstrijd op donderdag te spelen i.p.v. zondag werd
gehonoreerd, en zo stond er een avondwedstrijd op de planning. In Maurik werd er in het begin van het seizoen
nog gelijk gespeeld, een weergaloze vrije trap van Michel van Alpen zorgde voor de 3-3. Diezelfde van Alphen is
na dit hoogtepunt ook weinig meer gesignaleerd op Sportpark Molenzicht.
Een sterk begin van v.v. Beesd resulteerde razendsnel in de openingstreffer, een schot/voorzet van Marc de
Keijzer werd getoucheerd door een verdediger van MEC, hierdoor was de keeper kansloos. Hoofdcoach Bronk was
nog niet gestopt met juichen, of Elmar Dokman wist voor de tweede keer deze avond het net te vinden, helaas
wel in het verkeerde doel, en zo stond het dus al snel weer 1-1 op Sportpark Molenzicht. Beesd trok hierna de
duimschroeven aan. Via Ricardo den Hartog kwam de bal bij Jasper van Bremen. De weer fitte vleugelaanvaller
gaf de bal uitstekend voor, en daar stond spits Jeroen van Gameren, die deze voorzet keurig afmaakte. Hans
Kroeze kreeg via een mooie aanval de kans om Beesd op 3-1 te zetten, maar zijn inzet strandde op de paal.
Grootste kans voor de bezoekers kwam voort uit een hoekschop, een matig schot belandde op de bovenkant van
de lat.
In de tweede helft ging Mec’07 op zoek naar de gelijkmaker. Echt grote kansen kwamen er niet, 2 vrije trappen
brachten het grootste gevaar op, maar doelman van Soelen gaf niet thuis. Via een vrije trap van Ricardo den
Hartog sloeg Beesd wel toe, Rik van Zandwijk werkte de bal acrobatisch op knappe wijze achter de doelman van
Maurik, 3-1. 3 minuten voor het einde van de wedstrijd kwam een verdediger van Maurik lelijk ten val met een
duel Jasper van Bremen. Op het oog een zware blessure besloot scheidsrechter Onink in overleg om de wedstrijd
te eindigen.
Zo revancheert Beesd zich voor de nederlaag in Tiel. Gevierde man bij Beesd was toch wel Jeroen van Gameren,
na 6 wedstrijden wist hij eindelijk zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken. Jeroen van Gameren zelf is
strijdlustig, “Motivatie is om Jan Kroeze in te halen op de topscorers lijst, aangezien Jan volgens mij al denkt
dat we op zaterdag voetballen, lijkt dit een kwestie van tijd.”.
Zondag gaat Beesd op bezoek bij de koploper Theole in Tiel. Het wordt een grote puzzel voor Hoofdcoaches
Bronk en Kroeze, aangezien er veel afwezigen zijn in de selectie.
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Jubileum Beesd 60 jaar – zondag 2 juni a.s.
Een feest voor iedereen!!!!
Het jubileumfeest komt steeds dichterbij. Eén grote familiedag met spelletjes, onderlinge wedstrijden enz.
Belangrijk: deze dag is niet alleen voor leden van VVBeesd, maar ook voor niet leden.
Dus breng gerust je buurmeisje, je schoonvader of je tante mee.
De Jeugdcommissie is erin geslaagd de spectaculaire ‘Voetbalcity’ vast te leggen. Deze voetbalstad is al 7 jaar
jaarlijks een groot succes voor 15.000 kinderen. Een voetbalstad met 10 onderdelen. Hierdoor zullen de kinderen
een onvergetelijke middag beleven. Alle jongeren t/m 16 jaar kunnen hieraan deelnemen. Geef je dus snel op bij
een van de jeugdcommissieleden.

Voor de overige leden vanaf 17 jaar dus ook de WKC-heren, WKC-dames, Walking Football, het ‘nieuwe’ Dames1
team, het ‘oude’ Dames1 team en alle overige seniorenteams zullen onderlinge wedstrijden worden georganiseerd
en hiervoor kun je je opgeven bij Igor Bassa of Kevin Kruissen.
Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst bonnen voor ‘iets’ te eten en ‘iets’ te drinken. Wat? Dat laten we nog een
verrassing, maar de catering dit is in goede handen van Party-Point Partyservice en dus is kwaliteit gegarandeerd.
De muziek tijdens deze dag zal worden verzorgd door DJ Leander en na het sportieve deel zal feestbeest Jerick
optredens verzorgen.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Ontvangst met koffie - 13.30 uur Openingswoord door voorzitter Max Kroeze - 14.00 uur Aanvang
onderlinge wedstrijden en Voetbalstad - 16.00 uur Einde wedstrijden - 17.00 uur Gezellig samenzijn met eten en
drinken met optredens van zanger Jerick 20.00 uur Einde dag
Kom dus zondag 2 juni naar sportpark Molenzicht.
Veel plezier.
De Activiteiten Commissie
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Afscheid
Na drie jaar neemt keeperstrainer Hans van Eck afscheid van v.v. Beesd.
Doordat Hans verhuisd is naar de Moer, is het voor de reisafstand te groot geworden. Door de trainingen van Hans
samen met Wim van de Werken zijn er veel keepers die grote stappen gemaakt hebben in het verdedigen van het
doel. Namens de keepers van de jeugd van v.v. Beesd willen wij Hans bedanken voor deze geweldige jaren en
wensen hem veel succes bij zijn nieuwe club en met het behalen van het kruisje bij de vierdaagse van Nijmegen.

Inleveren spullen door leiders/trainers
Beste leiders en trainers, Het einde van het seizoen komt er weer aan, zoals gebruikelijk moeten alle spullen
ingeleverd worden. Ballen, kleding, coachjassen, waterzak enz. Wij zijn aanwezig op dinsdag 18 juni en donderdag
20 juni om 19.00 uur in de kantine om jullie spullen te controleren en in te nemen.
Donderdag 15 augustus kunnen de nieuwe leiders en trainers hun materialen afhalen in de kantine.
Met vriendelijke groet, Materialen Commissie

80

Kampioenuuhhh olé olé
Zaterdag 18 mei 2019: Matchday!!
Vandaag de kampioenswedstrijd van Beesd zaterdag 2. Na een sterk eerste seizoen kan het team dit bekronen door
Vandaag kampioen te worden. Het is prachtig weer dus kom vanmiddag kijken en moedig ze aan op weg naar het
kampioenschap. Aftrap is om 14.30 op Sportpark Molenzicht!
⚽ Beesd 2 - Vuren 3
🏆 Competitie
📅 18 mei 2019
📌 Sportpark Molenzicht

Het was alweer een tijdje geleden binnen onze vereniging, maar eindelijk hadden we weer een kampioen bij de
heren senioren nl. Beesd 2 zaterdag.
Beesd 2 zaterdag werd kampioen in de 5de klasse. Vuren werd verpulverd op Sportpark Molenzicht, de wedstrijd
eindigde in een 8-0 overwinning voor Beesd. Het pilot team van v.v. Beesd kan met 45 punten uit 19 wedstrijden
niet meer achterhaald worden door MEC’07.

BEESD ZATERDAG 2 KAMPIOEN! 🏆
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En natuurlijk zaten de 2 trouwe supporters weer op hun vaste stekkie en kon de wedstrijd beginnen:
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Klaar voor de match

83

Natuurlijk was er even een beetje wedstrijdspanning, maar al snel vielen de doelpunten.

Geen paniek in de dugout, een tevreden coach vol zelfvertrouwen
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Het was best warm, daarom even en drinkpauze.
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De goed leidende scheids had de spuitbus meegenomen en pluimvee op het veld.

En nog een mooi een tweetje in de tweede helft.

zoals verwacht en zeker zoals gehoopt, klusje geklaard, 8-0.
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De kampioensshirts konden aan

Voorzitter Max Kroeze met de bloemen en Cees Spronk die het een bijzondere eer vond om de schaal
te mogen uitreiken.

87

Een woordje en de felicitaties van de voorzitter

Een trotse elftalleider Ed Tuller en de felicitaties voor zijn zoon en aanvoerder Mark Tuller.
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See Cheese

En dan smaakt dat dik verdiende biertje heel lekker, en er volgden er nog heel veel meer

89

En dan natuurlijk volgens traditie op de ‘platte kar’ een rondrit door het dorp
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Altijd leuk om een keer mee te maken
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Daar gaan we, Jacob we komen eraan

En na de rondrit een gezellig feestje in de kantine en daarna de kantine weer keurig opgeruimd.
Dan ben je een waardig kampioen.

GEFELICTEERD
92

De laatste loodjes…
Ook dit bericht mag vanzelfsprekend weer gedeeld worden!

De op één na laatste vergadering...
óók hier doen we het voor.
Één grote georganiseerde gezellige chaos.
Wat hebben we gelachen......
Maar inmiddels zijn we dermate goed op elkaar
ingespeeld dat het echt wel goed gaat komen.
De onderleggers voor de vakjeskraam zijn gemaakt
en tjonge wat hebben we weer veel en supergave
prijzen dit jaar!
Zo hebben we o.a. een BBQ op de Linge,
een luchtballonvaart, een echte leren relaxfauteuil,
diverse kaartjes voor voetbalwedstrijden, (gesigneerde) shirts van diverse clubs, stapels cadeaubonnen en allerlei
pakketten met eten, drinken, luchtjes etc.
Vakjes zijn vanaf heden à € 5,00 te koop bij de organisatie.
Jullie weten ons te vinden!
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Seizoen zit erop voor Beesd
RIJSWIJK - Beesd maakte nog kans op de titel in de derde periode, maar dat zit er na de 4-1 nederlaag niet meer
in. Komend weekend speelt de ploeg thuis tegen RKTVC zijn laatste duel op zondag. Volgend jaar komt Beesd uit
in de zaterdagse vierde klasse.
"Natuurlijk hadden we graag nog om de periode gespeeld, maar je moet realistisch zijn. We staan derde van
onderen en stappen over naar het zaterdagvoetbal. In de nacompetitie hadden we niks te zoeken", zei trainer Dick
Wammes.
Beesd voetbalde voor rust niet slecht en kreeg in Rijswijk ook kansen, maar de thuisploeg leidde met 3-0. "Hun
keeper speelde erg goed en wij krijgen twee strafschoppen tegen. Dat was het verschil", zei Wammes. Na de 4-0
maakte Rens Bronk de Beesdse eretreffer

Op 22 mei verscheen de concept indeling voor de jeugd voor seizoen 2019/2010
Beste jeugdleden, leiders, trainers, ouders en verzorgers.
Hierbij de conceptindeling voor het seizoen 2019/2020.
Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Noel

Wibbeke

JO19

1

Jelle

Oomens

JO17

1

Mitchel

van Arkel

JO19

2

Jesse

van Lith

JO17

2

Niels

Nieuwenbroek

JO19

3

Hessel

de Vries

JO17

3

Rick

Bertels

JO19

4

Joop

van Winden

JO17

4

Joeri

Hol

JO19

5

Robin

van de Water

JO17

5

Jeroen

Spronk

JO19

6

Sven

van den Broek

JO17

6

Colin

van den Broek

JO19

7

Rick

Smits

JO17

7

Sven

de Goei

JO19

8

Guus

van der Leije

JO17

8

Nick

Boskaljon

JO19

9

Vincent

Peek

JO17

9

Xem

van Dijk

JO19

10

Indy

Markus

JO17

10

Robbie

van der Haar

JO19

11

Senna

Huigen

JO17

11

Djamai

de Jong

JO19

12

Daan

van Leeuwen

JO17

12

Thomas

Kant

JO19

13

Jens

van Bremen

JO17

13

Jordy

Hijman

JO19

14

Martijn

Blitz

JO17

14

Bas

van Wees

JO19

15

Hidde

Schooneveld

JO17

15

Daan

Pellicaan

JO19

17

Bas

van Roden

JO17

16

Roan

Doornenbal

JO19

18

Mels

Van den Broek

JO19

19
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Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Sebastiaan

van Zanten

JO15

1

Micha

in den Eng

JO14

1

Floris

van der Plaat

JO15

2

Milan

Versteegh

JO14

2

Luke

van den Broek

JO15

3

Stijn

Boerma

JO14

3

Jan

Diks

JO15

4

Reamon

van Brakel

JO14

4

Duncan

Molenaar

JO15

5

Ivan

Wilmerink

JO14

5

Julian

de Weijer

JO15

6

Juul

Labadie

JO14

6

Jasper

van de Water

JO15

7

Timo

Torsy

JO14

7

Ruben

van Lent

JO15

8

Lars

van den Broek

JO14

8

Jurre

Wakkermans

JO15

9

Gidion

van der Haar

JO14

9

Boyd

van de Bosch

JO15

10

Ciro

van den Bosch

JO14

10

Wouter

Hendriks

JO15

11

Cas

Jansen

JO14

11

Jayden

den Braber

JO15

12

Wessel

van Zandvoort

JO14

12

Thijs

van Lith

JO15

13

Bas

van Schip

JO14

13

Timon

Versteegh

JO15

14

Nick

van Dijk

JO14

14

Deacon

Kemker

JO15

15

Owen

van Rijswijk

JO14

15

Aree

Krikor

JO15

16

Julian

van Kranenburg

JO14

16

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Larz

Verschoor

JO13

1

Lars

van Breemen

JO11

1

Luuk

Bertels

JO13

2

Jamie

Coenmans

JO11

2

Rens

Kool

JO13

3

Kyano

in den Eng

JO11

3

Pepijn

Versteegh

JO13

4

Daan

Smid

JO11

4

Rick

Aalten

JO13

5

Sem

van der Burg

JO11

5

Coen

van den Berg

JO13

6

Matthijs

van der Padt

JO11

6

Rins

Wakkermans

JO13

7

Casper

Leurink

JO11

7

Sam

Zhu

JO13

Hendrik

van den Heuvel

JO11

8

Niek

van Tetrode

JO13

8

Bram

Dokman

JO11

9

Daan

van Breemen

JO13

9

Brent

Dekker

JO11

10

Luka

Rijnbeek

JO13

10

Collin

van Wijk

JO11

11

Sven

Wilmerink

JO13

11

Luke

de Boer

JO13

12

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Art-Jan

Mulder

JO13

13

Dyon

de Heus

JO7

1

Jaimy

Versteegh

JO13

14

Niels

Speijer

JO7

2

Lars

van Lith

JO13

15

Dirk

Cunen

JO7

3

Nils

Labadie

JO13

16

Noud

Spronk

JO7

4

Sam

Boensma

JO7

5

95

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Tess

Rijnbeek

JO7

6

Joeri

Kappen

JO9

1

Dee

Waltjen

JO7

7

Daan

van Vuuren

JO9

2

Femke

Versteegh

JO7

8

Lars

Voskuilen

JO9

3

Levi

van Oostveen

JO9

4

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Jens

Heijsteeg

JO9

5

Amber

de Bruin

MO11

1

Bas

Coenmans

JO9

6

Rosalie

Kaldenberg

MO11

2

Mads

Bambacht

JO9

7

Lisa

van Brakel

MO11

3

Jurre

Versteegh

JO9

8

Faith

van den Bosch

MO11

4

Floris

Leurink

JO9

9

Kyra

den Hartog

MO11

5

Felicia

Bron

MO11

6

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Tessa

Kuil

MO11

7

Brechje

van Zuilen

MO15

1

Lieke

van Haarlem

MO11

8

Roos

van den Broek

MO15

2

Amy

Aalten

MO11

9

Lotte

Groot

MO15

3

Evy

de Bruin

MO11

10

Fenne

van Zelst

MO15

4

Rosanne

Arjaans

MO11

11

Romy

Krul

MO15

5

Sanne

Biesheuvel

MO15

6

Roepnaam

Achternaam

Concept

Aantal

Carlijn

Grieser

MO15

7

Sophie

van Doorn

MO10

1

Fleur

Stijsiger

MO15

8

Noa

Otte

MO10

2

Fleur

van Breemen

MO15

9

Eva

Kroeze

MO10

3

Renske

Zwambag

MO15

10

Imke

Spronk

MO10

4

Joani

Huigen

MO15

11

Lexie

Kielestein

MO10

5

Tara

van Lith

MO15

12

Julia

Piek

MO10

6

Ivy

Kielestein

MO15

13

Kris

Waltjen

MO10

7

Esri

Dekker

MO15

14

Lynn

Brouwer

MO10

8

Carmen

Scheper

MO10

9

Voor eventuele op en of aanmerking kunnen jullie contact opnemen met leden van de jeugdcommissie.
Met vriendelijke groet,
De jeugdcommissie
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Pechvogel…
VV Beesd, namens Daan hartelijk dank voor dit leuke cadeau👍🏼⚽
Korte uitleg: Daan heeft tijdens een voetbalwedstrijd een
breukje in zijn scheenbeen opgelopen.dus nu 4-6 weken in het gips.
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Stemmen
Vanaf 1 april kon er uitsluitend door leden van Rabobank West Betuwe gestemd worden op twee regionale
projecten die zij een warm hart toedragen. De leden van de bank ontvangen een e-mail waarmee ze direct hun
stem konden uitbrengen. Stemmen kon ook via de site rabowestbetuweleden.nl.
Uitreiking cheques
Op mei 22 mei 2019 werd de uitslag bekend en werden de cheques uitgereikt voor de regio Geldermalsen.
Richard Aalten was namens het bestuur van VVBeesd aanwezig.
20 stemmen werden er uitgebracht op VVBeesd en dat leverde een mooi bedrag op.

De verenigingen gingen hierna gezamenlijk op de foto
Namens VVBeesd hartelijk dank
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Zaterdag 25 mei werd er weer geklust bij VVBeesd. De koffie stond om 7.30 uur klaar. De saucijzenbroodjes
werden gesponsord door John Voet Aggregaten Verhuur. Ze waren heerlijk…😋
Frans de Weijer heeft gevraagd om de kleedkamer 8 (unit) in orde te maken i.v.m. de overgang naar de zaterdag
komend seizoen. De parasols konden naar buiten, de bank in de dugout was bekrast met racistische teksten door
een of andere malloot 😩😩 en deze teksten moesten verwijderd worden, er werd een hekwerk geplaatst bij het
veldje langs de aankomstweg en nog tal van andere klusjes moesten worden gedaan dus dat was hard werken.

Maar aan het eind van de morgen was men tevreden en was het sportpark klaar
Voor het jubileumfeest op zondag 2 juni.
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Beesd zegt met nederlaag zondagvoetbal vaarwel
Beesd nam afscheid van het zondagvoetbal met een 3-4 nederlaag tegen RKTVC.
“Uiteindelijk hebben we het dit seizoen best goed gedaan, vooral na de
winterstop”, oordeelde trainer Dick Wammes. “We kunnen met opgeheven hoofd
het zondagvoetbal afsluiten en hebben een basis voor een leuk zaterdagteam.”
De wedstrijd tegen RKTVC was redelijk typisch voor Beesd dit seizoen. “We komen op
een 2-0 voorsprong en geven dat ook weer weg. Al moet ik zeggen dat RKTVC wel in
het zadel geholpen wordt door een paar discutabele beslissingen. Tot de 2-1 speelden
we ze helemaal van de mat.”
Stefan van den Bosch opende de score in Beesd. Jarno van de Water maakte er 2-0
van. Uit een corner en een strafschop kwam RKTVC op gelijke hoogte. Na de 2-3 viel
ook nog de 2-4. Uit een penalty deed Kevin Kruissen nog wat terug.
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Dit gaf de volgende eindstand voor Beesd 1
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Het bestuur van v.v. Beesd heeft eind vorig jaar besloten een toekomstvisietraject te starten onder leiding van
procesbegeleider Fons van de Logt namens de KNVB. Na de introductieavond aan het bestuur is er een kernteam
samengesteld bestaande uit leden uit alle categorieën van de verenigingen.
Met trots presenteren we het kernteam dat bestaat uit Berry Daemen (Walking Football), Yvonne Smits en Erica
van Kilsdonk (WKC-dames), Anjo van Gameren (WKC-heren), Nick Kruissen (zaterdag senioren), Kevin Spronk
(zondag senioren), Bart van Lith (junioren), Wim Bender (steunende leden), Hans van Bremen (vrijwilligers).

Op 8 april jl. hebben we een bredere bijeenkomst gehad doordat het gehele kernteam 5-7 mensen per persoon
uitnodigde uit dezelfde categorie. Een aantal stellingen passeerden gedurende de avond de revue. De informatie
werd later gepresenteerd op posters in de kantine. Het kernteam heeft vervolgens uit alle informatie drie
kernwaarden voor de club geformuleerd. De uitwerking van de kernwaarden zal verder vorm krijgen op de
ledenbijeenkomst van 3 juni aanstaande. Voor deze avond zijn alle leden van harte uitgenodigd om ook mee te
denken.
Het motto voor ons toekomstvisietraject is: Leden denken mee en beslissen mee.
Jullie aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld. We beginnen om 19.30 u.
Tot maandag 3 juni!
Het Bestuur
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SAVE THE DATE!!!
WOENSDAG 29 mei van 17:30 uur tot 20:30 uur
Delen? Graag!
Op woensdag 29 mei kunt u uw auto laten wassen door de binken
van Beesd onder 12. Dit kost slechts € 5,00 en voor € 1,50 extra krijgt
u er ook nog een kopje koffie bij!
Tussen 17:30 uur en 20:30 uur bent u van harte welkom op Achterstraat 32 in Beesd!
En dit allemaal zodat deze jongens zaterdag 1 juni met een mooi bedrag op Het Robert Mars Toernooi kunnen
verschijnen!
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Nieuwe collega
Iedere club heeft ze. Vrijwilligers die je niet ziet, maar die er wel altijd zijn. Iedere dag.
Allerlei klusjes die automatisch gaan.
De container aan de straat, het sportpark en kleedkamers schoonhouden, kleine reparaties, ballen uit de bosjes
opzoeken, controleren of de beregening van de velden goed gaat en ga zo maar door, te veel om op te noemen.
Je merkt het pas als ze er niet meer zijn 😢 😢

Evert van Zelst en Piet den Hartog doen dit al een aantal jaren, maar ze hebben er hulp bijgekregen.
Arie Zuurmond, inderdaad de broer van Rinus, is erbij gekomen.
Maakt niet uit of het regent of koud is, als er gras tussen de tegels zit haalt hij het ertussenuit.
Wat we dan alleen nog kunnen doen is een warme jas voor hem regelen in de kleuren van VVBeesd.
En ja hoor, de jas staat hem prima.
Dank je wel, Evert, Piet en Arie.
We zijn trost op jullie,

Het bestuur
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Robert Mars Toernooi
Delen is natuurlijk weer superlief!
Supergave actie van de meiden onder de 10 jaar!
Vanavond 29 mei worden vanaf 17:00 uur in Beesd
deze fantastische speciale "Robert Mars" cupcakes
verkocht door de meiden MO-10 van VVBeesd en
dat alles voor KiKa! Met 4 stuks voor € 2,50 kunt
u deze actie niet aan u voorbij laten gaan!

Woensdag 29 mei:
Niet vergeten hè! Vanavond Car Wash voor het goede doel,
de jongens hebben al geoefend👍🏻
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Vrijdag 31 mei
De zon gaat onder.... de muziekinstallatie wordt nog even getest, de mensen van de Voetbal Vereniging Beesd
maken zich op voor een gezellige, drukke, dag en wij gaan wat drinken en onze slaapzak in.
Nog 12 uur dan is het zo ver...
Zien we jullie morgen op het Robert Mars toernooi en de markt?
Zou gezellig zijn!

De bewegwijzering staat, kramen zijn gebracht en worden zelfs al opgebouwd en gevuld.
Kleedkamers vol speelgoed, bloemen, prijzen...
We zijn lekker bezig!
Tot morgen op het Robert Mars Toernooi én de Meuk is Leuk Markt!
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Zaterdag 1 juni
Goedemorgen!
Het is een mooie zaterdag met prachtig weer voor de vele leuke activiteiten
die vandaag plaatsvinden bij v.v. Beesd op Sportpark Molenzicht voor het
Robert Mars Toernooi. Het evenement begint om 09.00 met onder andere
de Meuk is leuk markt en om 09.30 zal de openingsparade plaatsvinden met
alle deelnemende teams, waarna om 10.00 de eerste wedstrijden aanvangen.
Verder is er ook weer een spetterend optreden van de Partybeukers en zijn
er leuke prijzen te winnen bij de verloting.
Komt allen dus vandaag naar Sportpark Molenzicht!

Slapen op Molenzicht, wakker worden en dan zie je dit………
Prachtige foto Roy Kroeze.
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Let’s go
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De deelnemers
Met de jongens van Vvbeesd J010 het Robert Mars Toernooi gevoetbald...erg mooie ervaring voor de jongens...
TOP geregeld 👍...

Robert Mars Toernooi v.v. Beesd
Buren JO9-1G nam vandaag deel aan het Robert Mars toernooi in Beesd en won misschien wel de belangrijkste
beker die je kunt winnen, de Fair Play Cup!!!
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Robert Mars Toernooi voelt zich

dankbaar.

Omdat het kan…….

Trots op al die vrijwilligers.
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Mooie woorden voor het Robert Mars Toernooi van RKTVC uit Tiel, Dss'14
Jeugdafdeling, Voetbalvereniging SV Buren, Arie Van Den Brink, Joey de Ruiter, GVV
Geldermalsen, Bastiaan van den Broek! 😄
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HET 8ste ROBERT MARS TOERNOOI ZIT ER AL WEER OP….
EN WAT VOOR EEN TOERNOOI?!
Wat zijn we trots op de vele vrijwilligers, de sponsoren, de sportieve spelers en speelsters, de gedreven leiders en
leidsters, de enthousiaste ouders, de vele bezoekers, iedereen die ons op wat voor manier dan ook steunt en de
voetbalvereniging Beesd niet te vergeten…
Want wij kunnen vergaderen wat we willen, tientallen goede en minder goede ideeën hebben, allerlei fraaie acties
bedenken etc. etc.
Maar zonder al deze mensen kunnen wij uiteindelijk helemaal niets.
Dankbaarheid naar jullie allemaal is op zijn plaats omdat we er met zijn allen
weer een gedenkwaardige dag van hebben gemaakt.
Een dag die weer een jaar met verschillende acties af heeft gesloten.
Al deze acties hebben het prachtige bedrag van:
voor KiKa opgeleverd!

€ 22.500,00

Nogmaals dank aan iedereen!
Tot 6 juni 2020 bij het 9e Robert Mars Toernooi!
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Om 13.00 uur druppelden de eerste leden binnen en om 13.30 uur begon voorzitter Max Kroeze met zijn
welkomstwoord. Een hartelijk welkom aan niet alleen voetballende leden, maar ook aan leden van de Jeu de
boules, oud-leden, vrijwilligers, sponsoren, leden van de Business Club, bezoekers, hoofdsponsor Patrick Kemker,
oud-wethouder van de Gemeente Geldermalsen Niko Wiendels en Bart Bruggeman van de KNVB. Max gaf in zijn
toespraak aandacht aan de periodes gisteren, vandaag en de toekomst. Hieronder een korte samenvatting.
Gisteren.
‘Gisteren’ begon het 60 jaar geleden allemaal aan de overkant, nee schrik niet, wel aan deze zijde van de Linge
oftewel aan de Veerweg. Eerder waren er voor de 2e Wereld Oorlog twee verenigingen opgericht ‘Blauw Wit’ en
‘De Egelantier’, maar deze waren net als de na de oorlog opgerichte ’Beesdse Sportvereniging’ slechts van korte
duur vanwege een te klein ledenaantal.
Op 1 juni 1959 werd uiteindelijk Voetbal Vereniging Beesd opgericht met 40 leden. Met veel inzet van vrijwilligers
werd een akkerland omgebouwd tot voetbalveld. De tenues waren geheel in wit en de vereniging was een feit.
De leren bal zat met veters aan elkaar en wassen deed men met Lingewater. De wegzijde werd afgeplakt met jute
zakken zodat mensen vanaf de Veerweg niet onbetaald konden kijken naar het toen al mooie voetbal.
60 jaar een vereniging die midden in ons Dorp Beesd staat, die tot op de dag van vandaag mensen bindt en verder
helpt op wat voor manier dan ook. En met name de trouwe inzet van de vele vrijwilligers en betrokken sponsoren
komt in de afgelopen 60 jaar steeds terug in onze vereniging.
Veel van jullie zijn al lang lid van de vereniging en weten schitterende anekdotes te vertellen over voetballen,
partijtjes matten of een lekker feestje bouwen. Sommige namen van oud-spelers zijn in den lande nog beducht
van gebeurtenissen en dan heb ik het niet over voetballen.
Veel anekdotes met een lach.
Het aantreden van het huidige bestuur dateert deels van voor en na de mislukte fusie ondanks de grote inzet van
Patrick Kemker, Jeroen van Stappershoef, Ronald Versteegh, Goof Dokman en Cees Brouwer. Op dat cruciale
moment kon men ook weer rekenen op de brede steun van veel vrijwilligers en sponsoren zodat we nu op deze dag
met trots kunnen laten zien wat we bereikt hebben. Op de gedateerde accommodatie na kunnen we met trots
kijken naar de schitterende velden met ledverlichting, zonneboiler en geheel automatische beregening.
Vandaag
‘Vandaag’ vieren we met z’n allen dit 60-jarig jubileum en staan we stil bij de historie van onze vereniging
waaraan iedereen op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen. Als bestuur hebben we bewust gekozen
voor een feest voor de leden zonder verdere poespas of dure acts.
Een dag om bij te praten en de welbekende oude koeien uit de sloot te halen, anekdotes op te halen of even stil
te staan bij leden die ons ontvallen zijn of momenteel moeten knokken voor hun of haar gezondheid.
Morgen
‘Morgen’ gaan we verder met de dagelijkse gang van zaken voor onze leden, maar zeker ook met nieuwe
uitdagingen. Want zoals een mens zich na 60 levensjaren opmaakt voor een mooi pensioen en een heerlijke oude
dag is zo’n moment voor onze vereniging onbespreekbaar. Met een vergrijzend dorp en een vertrekkende jeugd ligt
er een grote uitdaging zolang de reeds 12 jaar geleden toegezegde woningbouw verder uitblijft.
We zullen een goede koers uit moeten gaan zetten voor behoud van leden en vrijwilligers, hetgeen met een sterk
veranderende maatschappij bijna niet te volgen is. Landelijk is er al een trend van het supermarkt model.
Even voetballen of sporten wanneer je wil, afrekenen bij de kassa en weer weg. Laten we hopen dat dit model
niet ons model wordt. Met name de sociale cohesie en diversiteit van onze club is bijzonder en wat ons betreft in
ere te houden. Kijk naar een jaarverslag en wees verbaasd wat er allemaal in en rond onze vereniging afspeelt.
Gisteren de 8e editie van het Robert Mars Toernooi met 32 jeugdteams en een opbrengst van ruim € 22.500 voor
KIKA. Walking Football, de jeu de boules, de WKC-heren en WKC-dames en ga zo maar door.
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Om hier goede keuze in te maken voor de komende jaren is er een kernteam samengesteld die met Fons van de
Lugt van de KNVB inmiddels al meerdere weken in overleg zijn om te analyseren en te onderzoeken wat ons te
doen staat voor de komende jaren. Een ding staat al vast en dat zijn de drie kernwaarden van onze vereniging
nl. VVB: (V)erbinding – (V)erdere Ontwikkeling - (B)etrokkenheid.
Zodra dit proces is afgerond zullen we jullie informeren.
Kortom genoeg werk aan de winkel voor het bestuur, maar ook voor jullie allen, want samen komen we
ver. Eenieder weet dat mijn kennis van voetbal redelijk te kort schiet, maar kijkend naar wat er gebeurd rondom
de vereniging ben ik wel trots om dit alles met het huidige bestuur en jullie allen te mogen faciliteren en vertrouw
dan ook op een bloeiende vereniging voor de komende jaren. Daarom ook mijn bijzondere dank aan Goof Dokman,
Cees Brouwer, Jan Kroeze en Richard Aalten. Graag een applaus voor hen.
Afscheid van hoofdsponsor Patrick Kemker.
Na 9 jaar hoofdsponsor te zijn geweest van onze vereniging willen we je vandaag hiervoor hartelijk bedanken en
een grote blijk van waardering geven. Je hebt in de afgelopen 9 jaar de nodige gebeurtenissen voorbij zien komen
en was daarnaast je inzet in het bestuur groot en efficiënt.
Wij wensen je veel succes met je onderneming en hopen je nog vaak hier te mogen ontmoeten. Hartelijk dank!
Oud-Wethouder Niko Wiendels:
Als we rondom ons clubgebouw kijken zien we het veel besproken kunstgrasveld liggen qua politiek en milieu
destijds. Toch hebben we de stap kunnen maken en zijn we er ontzettend blij mee qua gebruik. Ook het nieuwe
hoofdveld is een mooi voorbeeld hoe we budgetten en keuzes samen met ambtenaren hebben kunnen uitwerken.
Mede dankzij Niko Wiendels, oud-Wethouder toenmalige gemeente Geldermalsen, is dit allemaal gelukt en hebben
wij hem daarom vandaag uitgenodigd aanwezig te zijn op ons jubileumfeest. Beste Niko, hartelijk dank namens
Voetbal Vereniging Beesd.
Bart Bruggeman. - KNVB
Namens de KNVB nam Bart Bruggeman het woord en overhandigde daarna het jubileumcadeau die zeker een mooi
plaatsje zal krijgen in de bestuurskamer.
Nieuwe hoofdsponsor: de firma Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beesd B.V.
Met dank aan de sponsorcommissie deelde Max met trots mee dat de firma Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon
Beesd B.V. voor de komende 3 jaren als hoofdsponsor van VVBeesd is verbonden.
Wij willen Gerrit, Erika en Henk Zuurmond van harte welkom heten als hoofdsponsor van onze vereniging en hun
bedanken voor dit schitterende gebaar.
Voordat Max afsloot dankte hij de Activiteiten Commissie en alle vrijwilligers die deze dag hebben georganiseerd
en wenste hij iedereen een mooie en gezellige dag toe.
Hierna werd er door de senioren onderling gevoetbald en was er voor de jeugd een ware Voetbalcity
opgebouwd. Ruim 350 mensen bezochten deze warme, maar bijzonder gezellige dag.
Voor iedereen dus ook voor niet leden waren er gratis bonnen voor eten en drinken.
De broodjes hamburger, porties saté en heel veel frietjes gingen er gretig in.
Dank aan de vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Op naar de volgende 60 jaar….
Op de volgende pagina’s enkele foto’s van deze prachtige dag.
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Het bestuur van v.v. Beesd bedankt Patrick Kemker, als eigenaar van Drukkerij Kemker te Beesd, voor de
jarenlange sponsoring van v.v. Beesd en met name van het 1e elftal.
Als “oud” actief voetballer weet Patrick hoe belangrijk een sponsor voor een vereniging is.
Bijna 10 jaar geleden heeft hij het hoofdsponsorschap met verve opgepakt. In overleg met betrokkenen
van de v.v. Beesd is er met succes invulling gegeven aan het sponsorschap.
Patrick Kemker is nog steeds actief betrokken bij de vereniging mede doordat de kinderen van Patrick
en Hester actief sporten bij de v.v. Beesd.
Ook in de toekomst zal Patrick betrokken blijven o.a. als “bord” sponsor, als lid van de Business Club
van v.v. Beesd en als medebestuurslid van de kledingcommissie.
Het hoofdsponsorschap zal worden voortgezet door de firma Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beesd B.V.
hierover later meer.
Het bestuur.
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Dit bericht vinden we in ieder jaarverslag weer terug.
Alle donderdagavonden in de maand juni zijn er zoals ieder jaar onderlinge mixwedstrijden en is de kantine open.
Donderdag 6 juni is er tijdens de wedstrijd Nederland - Engeland bij iedere doelpunt van het Nederlands elftal een
extra ronde bitterballen!!

In de categorie: Opmerkelijk bericht….
Fantastisch om mee te mogen maken de WKC-dames van Beesd winnen het eindtoernooi bij HSSC. Een fantastische
afsluiting van het seizoen! Nb. De redacteur van dit jaarverslag kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
juistheid van de ingezonden berichten… 😄😄
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Wel waar… JO16-1 wint toernooi ongeslagen bij Rhelico.

Bas van den Bosch heeft
Ingecheckt bij WSC Waalwijk
1ste plek!! Goed gedaan meiden
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Belangrijk voor het dorp Beesd
en de toekomst van v.v. Beesd

Beste lezer,
Op dinsdag 7 mei jl. hebben wij (de werkgroep woningbouw) namens Beesd voor elkaar ingesproken voor de
raadsvergadering van die avond. Dit was een volgende stap naar de realisatie van woningbouw in Beesd. De
wethouder en de betreffende ambtenaar hebben ons voorstel (zie bijgesloten presentatie gemeenteraad 7 mei
2019) inhoudelijk beoordeeld. We hebben hierop een schriftelijke bevestiging ontvangen dat ze graag met ons
verder in gesprek willen.
In de lokale kranten is helaas een negatief beeld (geen grote woningaantallen meer beschikbaar, slechts 15
woningen Beesd) geschetst. Maar de reacties op de inspraak vanuit de gemeenteraad waren positief:
“In oktober in het klokhuis hebben de politieke partijen een toezegging gedaan aan Beesd”, “We hebben al
meerdere malen het verzoek uit Beesd gehad….de behoefte is duidelijk!” en “We hebben reeds mooie
voorbeelden van CPO in de voormalige gemeente Lingewaal…en dat lijkt een hele goede opzet”
Ook naar aanleiding van het informele gesprek met de wethouder en ambtenaar na afloop van de
raadsvergadering zijn we positief gestemd over de positie en urgentie van Beesdse woningbouw.
De gemeente is in gesprek met de provincie Gelderland. De wethouder is op jacht naar nieuwe aantallen
woningen voor gemeente West Betuwe, voor de periode 2020 - 2025. Deze claim zal de gemeente moeten staven
aan de hand van een nieuw te houden woningbouwbehoefte onderzoek. Wij zijn van mening dat de Beesd voor
elkaar enquête woonbehoeften Beesd en de interesselijst de ultieme basis is voor zo’n onderzoek en pleiten dus
voor inbreng van onze gegevens.
De komende maanden gaan wij in overleg met de gemeente en gaan we kijken hoe wij samen kunnen optrekken
richting provincie. Naar aanleiding van de bijeenkomst d.d. 8 april in het Klokhuis is er een interesselijst
woningbouw op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) opgesteld. Deze lijst is van belang in
het gesprek, het toont de urgentie van nieuwe woningbouw in Beesd aan. Heeft u ook interesse om mee te
bouwen in Beesd en wilt u toegevoegd worden aan de lijst, vul dan het onderstaand Interesseformulier deelname
CPO in.
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@beesdvoorelkaar.nl of in de brievenbus stoppen van het
Klokhuis (Jeugdlaan 2a)
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u mailen naar info@beesdvoorelkaar.nl, bellen met het
Klokhuis 0345 - 68 12 64 of kom even langs in het Klokhuis.
Hartelijke groet,
Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw
Tim Hustinx, Frans de Weijer, Marco van den Broek, Michiel van Doorn, Sebastiaan van Doorn en Jordi de Groot

126

Afsluiting Beesd 2 🏆 Tot volgend jaar!

Patrick bedankt
Voetbal Vereniging Beesd
t.a.v.: het bestuur
Sportstraat 7
4153 AJ Beesd
Beesd 7 juni 2019
Geacht bestuur, na 9 jaar stoppen wij als hoofdsponsor van VVB, het waren zoals gezegd 9 mooie jaren waarvoor
wij de vereniging ook willen bedanken, de aandacht die wij kregen in de vorm van bedankjes, bloemen, foto- en
persmomenten zijn bijzonder, ook de aandacht en betrokkenheid van spelers en de staf van Beesd 1 heb ik altijd
als zeer prettig ervaren.
Ook een compliment voor de activiteiten commissie die afgelopen zondag een fantastische slotdag hebben
georganiseerd.
Wij wensen het bestuur en de vereniging, een mooie, sportieve en vooral een gezonde toekomst.
Met vriendelijke groet
Patrick en Hester Kemker
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Op de scholen werd onderstaande flyer uitgedeeld. De hoop is dat dit weer nieuwe leden op zal leveren.

Bij Voetbal Vereniging Beesd 2 is het de traditie dat
de speler van het jaar het water in moet.
Welk water dat dan is, moet die speler helemaal zelf
weten.
Speler van het jaar dit keer was (niet op de foto)

Jelle van Soelen
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Op 25 juni verscheen de definitieve indeling jeugd 2019/2020 op de site.
Beste jeugdleden, leiders, trainers, ouders en verzorgers.
Hierbij de definitieve indeling voor het seizoen 2019/2020.
De jeugdcommissie is verder druk bezig met de invulling van het technische kader en het bepalen van de
trainingsavonden. Zodra hier meer over bekend is zal dit via de site kenbaar gemaakt worden.
Verder zien jullie bij JO7 13 kinderen staan, de indeling van deze groep zal begin september gemaakt gaan
worden.
Team

Aantal

JO19

17

JO17

18

JO15

15

JO14

15

JO13

15

JO11

11

JO13

15

JO09

09

JO07

13

MO15

13

MO11

11

MO10

09

Met vriendelijke groet,
De jeugdcommissie
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Toekomstvisie Voetbalvereniging Beesd
De toekomst van Voetbal Vereniging Beesd bepalen we met elkaar dus met de leden. Zoals u al eerder heeft
kunnen lezen is hiervoor in samenwerking met de KNVB een ‘kernteam’ geformeerd bestaande uit leden uit alle
geledingen binnen de vereniging.

Op de foto het ‘kernteam’ bestaande uit v.l.n.r. Bart van Lith, Wim Bender, Nick Kruissen, Yvonne Smits, Anjo van
Gameren, Berry Daemen, Hans van Bremen, Fons van de Logt (adviseur KNVB) en Kevin Spronk. Op de foto
ontbreekt Erica van Kilsdonk. Na een aantal sessies met het kernteam en twee ‘spiegelavonden’ met grote groepen
leden kwamen de volgende ‘ambities’ naar voren die prioriteit krijgen verdeeld onder drie kernwaarden:
Verbinding, Verdere ontwikkeling en Betrokkenheid.
VERBINDEN
•
Verwelkomen van nieuwe leden.
•
Wegwijs maken van nieuwe trainers/leiders.
•
Smoelenboekje/presentatiegids voor meer herkenbaarheid binnen de vereniging. Bij wie moet je voor wat
zijn?
VERDERE ONTWIKKELING
•
Aanstelling van een jeugdcoördinator
•
Begeleiden en coachen van leiders, trainers en coaches, plus later het borgen van de kennis
•
Ontwikkelen voetbaltechnisch beleid
•
Aandacht voor de overgang van junioren naar senioren (m.n. teams voor O19 en O23)
BETROKKENHEID
•
Een rode lijn neerzetten. Het aanstellen van een of meerder aanspreekpunten
•
PR en communicatie (= niet louter en alleen het verrichten van mededelingen, maar ook vooraf
informeren en probleemeigenaar maken).
•
Streven naar positieve berichtgeving. Weet wat op de site komt. Denk aan het imago van vereniging
•
Invulling van diverse diensten
•
Het organiseren van elftalbijeenkomsten voor jeugdteams en hun ouders, waarbij heldere afspraken
gemaakt worden m.b.t. diverse zaken (trainingen, vervoer uitwedstrijden, etc.) waar hulp van ouders
noodzakelijk is en het doorspreken van regels.
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Advies van het kernteam aan het bestuur:
•
Verdeel de ambities onder de bestuursleden. Een bestuurslid zoekt ‘commissieleden’ om de ambities te
realiseren. Gevolg van deze omzetting is dat de bestuursleden niet alleen maar uitvoerend te werk gaan, maar
meer leidend. De volgende ambities hebben prioriteit:
•
Verbinding: Zorg voor herkenbaarheid binnen de vereniging. Verwelkom nieuwe leden, deel een
presentatiegids (smoelenboek) uit en maak nieuwe leiders/trainers wegwijs.
•
Verdere ontwikkeling: Maak prioriteit van het aanstellen van een jeugdcoördinator, m.n. voor het begeleiden
en coachen van leiders en trainers en ontwikkeling voetbaltechnisch beleid.
•
Betrokkenheid: Aandacht PR en Communicatie. Rode lijn neerzetten voor een goed imago van onze vereniging.
In de communicatie ook aandacht voor duidelijkheid: Wat wordt er van leden van onze vereniging verwacht?
Het kernteam blijft fungeren als klankbordgroep om de vorderingen van deze switch te volgen, kijken of ambities
aangepast moeten worden en om (eventueel) het proces bij te sturen. Zij wensen het bestuur veel succes en
hebben er alle vertrouwen in.

Reactie van het bestuur:
Wij nemen het advies van het kernteam ter harte. Aan het bestuur de uitdaging dit vorm te geven.
We zijn blij met de geboden hulp van het kernteam en we danken iedereen voor het zijn/haar inzet.
Het bestuur
Op onderstaande foto KNVB-adviseur Fons van de Logt die uit handen van Jan Kroeze bloemen ontvangt voor zijn
inspirerende avonden over de toekomst van vvBeesd.
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Zoals gebruikelijk, het laatste woord is aan de voorzitter.......

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,
Het seizoen is ten einde en zien we allemaal uit naar een moment van rust, vakantie of andere uitdagingen.
We kunnen terugkijken om een mooi seizoen met als hoogtepunt het 60-jarig jubileumfeest op 2 juni j.l.
Terugkijkend weten we ook als vereniging waar we in het nieuwe seizoen aan moeten gaan werken.
Begeleiding jeugd en barbezetting zijn belangrijke aandachtspunten.
Gelukkig zijn de eerste stappen hierin al gezet en zien we weer diverse vrijwilligers naar voren komen om de club
vitaal te houden.
Dankzij de inzet van het kernteam en Fons van der Lugt ligt er voor de vereniging een visie met aanbevelingen
klaar voor de komende 5 jaar waar de 3 kernwaarden Verbinding Verdere ontwikkeling en Betrokkenheid de
speerpunten zijn geworden. Een uitdaging voor ons allen waarbij het kernteam ons als bestuur blijft ondersteunen
met het uitwerken van de visie.
Met de start van het nieuwe seizoen op de zaterdag kunnen we met trots melden dat Aannemingsbedrijf De Jong
Zuurmond onze nieuwe hoofdsponsor is geworden voor de komende 3 jaar en willen we Patrick Kemker voor zijn
10 jaar durende hoofsponsorschap nogmaals hartelijk danken.
We streven naar een sportieve en gezellige zaterdag met mooie wedstrijden en veel toeschouwers.
Al met al positieve ontwikkelingen binnen de vereniging dankzij vele betrokken vrijwilligers waarvoor onze
hartelijke dank. Ook een bijzondere dank aan de vele vrijwilligers die na meerdere jaren hebben besloten te
stoppen met hun activiteiten en hun vrije tijd anders in willen gaan delen. Begrijpelijk en ook weer goed voor
nieuwe vrijwilligers met nieuwe ideeën.
Rest mij om namens het bestuur iedereen een fijne en mooie vakantieperiode toe te wensen, geniet van het weer
en de rust.
Tot in het nieuwe seizoen.
Namens het bestuur.
Max Kroeze
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De cijfertjes van de KNVB van afgelopen seizoen 2018-2019
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De cijfertjes voor v.v. Beesd
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We sluiten af met: Ja ja daar is de beker met de grote oren dan eindelijk...!
En we hebben weer een winnaar bij de WKC: Marcel van Haarlem
Met een 2de plaats voor Christoph Mougeole en een 3de plaats voor Richard Polder.

Rest mij alleen nog u allen ook een fijne vakantie te wensen.
We zien elkaar in het nieuwe seizoen.
Namens v.v. Beesd
Goof Dokman
Secretaris

136

