Voetbal Vereniging Beesd
1 juli t/m 31 december 2019

Juli 2019
Op de site was te lezen wat er in het eerste halfjaar van 2019 gebeurde binnen onze vereniging. Met uitvoerige
informatie over de enquête en de overgang naar het zaterdagvoetbal, het 1ste Fifa toernooi bij v.v. Beesd, het
bezoek van John van Zweden aan de BusinessClub, er werd een bron geboord van 100m diep voor het besproeien
van de velden, de geboorte van Finn van Beusekom, het overlijden van Gerard van den Heuvel, Beesd 2 zaterdag
werd kampioen, bepalen van de toekomstvisie en kernwaarden door de leden m.b.v. de KNVB en een ‘kernteam’,
nieuwe ‘collega’ Arie Zuurmond bij de commissie Onderhoud Velden, het Robert Mars Toernooi, het 60-jarig
jubileum van v.v. Beesd, een nieuwe hoofdsponsor De Jong en Zuurmond en afscheid van hoofdsponsor Drukkerij
Kemker en nog veel meer. Het Jaarverslag is te vinden via onze site vvbeesd.nl onder het menu: Clubinfo ->
Jaarverslagen
Namens V.V. Beesd
Goof Dokman
secretaris

Competitie indeling 2019-2020
Medio juli werd de competitie-indeling van Beesd 1 bekend.
Met liefst zes clubs uit de gemeente West Betuwe wemelt
het in de 4de klasse van de streekderby's. ASH (Hellouw),
Asperen, Herovina (Herwijnen), Rhelico, SVS'65 (Spijk) en
het uit het zondagvoetbal overgestapte Beesd zitten in
deze klasse.
De andere zeven ploegen zijn Kerkwijk, Leerdam Sport,
Lekvogels (Lexmond), Noordeloos, Peursum (Giessenburg),
het gedegradeerde Unitas (Gorinchem), en Well.
Beesd dus voor het eerst in de historie op zaterdag…

4de klasse D
En met deze klasse indeling waren we bijzonder content…
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Beesd 2 zaterdag – reserve 4de klasse 11
- GJS 5

15:15

- SC Everstein 3

14:30

- Lekvogels 3

14:30

- SV Meerkerk 3

14:30

- Heukelum 3

12:15

- HSSC'61 4

15:00

- Ameide 3

12:30

- LRC 5

14:30

- Asperen 3

15:00

- Leerdam Sp.'55 3 14:30
- Theole 3

15:00

- Beesd 2

14:30

Beesd VR1 zaterdag – 4de klasse 843
- GJS VR2
13:15
- ASH VR1

10:30

- MVV'58 VR1

12:30

- HSSC'61 VR1

12:00

- SSC'55 VR1

12:00

- ST Vuren/Herovina VR1 11:15
- Well VR1

12:00

- NEO'25 VR1

15:00

- Achilles Veen VR1

14:30

- Ophemert VR1

14:00

- Beesd VR1

12:30

- BZC '14 VR1

12:00

Beesd O17 zaterdag – najaar 3de klasse 06
- Kozakken Boys JO17-2 10:00
- LRC JO17-2

10:00

- Beesd JO17-1

12:30

- SC Everstein JO17-1

10:30

- RKTVC JO17-2

15:30

- Woudrichem JO17-1

12:30

- BMC JO17-2

15:00

- DSC JO17-2

15:15

- FC Engelen JO17-3

13:00

- Kerkwijk JO17-1

12:30

- Jan van Arckel JO17-1 13:00
- HRC'14 JO17-1

14:30

Seizoen 2019-2020
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Beesd O13 zaterdag – najaar 4de klasse 07
- MEC'07 JO13-1

13:00

- GVV JO13-1

11:30

- LRC JO13-3

10:00

- Beesd JO13-1

10:45

- RKTVC JO13-3

11:45

- Theole JO13-3

11:15

- Heukelum JO13-1

10:30

- Teisterbanders JO13-1

10:00

- Herovina JO13-1

10:15

- Rhelico JO13-1

09:30

- WNC JO13-1

09:30

- OJC ROSMALEN JO13-7 11:30

Beesd O9 zaterdag – najaar 5de klasse MO9-2
- Beesd JO9-1M

09:00

- IFC JO9-3

08:30

- Wieldrecht JO9-5 09:30
- EBOH JO9-3

08:30

- BZS JO9-2

09:45

Beesd MO15 zaterdag – najaar 2de klasse 06
- Nivo Sparta MO15-1 12:15
- Beesd MO15-1

12:30

- SC Everstein MO15-1 09:30
- RKTVC MO15-1

11:45

- HSSC'61 MO15-1

08:30

- Tricht MO15-1

10:30

- MVV'58 MO15-1

11:00

- BZS MO15-1

12:00

- MEC'07 MO15-1

13:00

- Theole MO15-2

09:45

- TEC MO15-1

09:30

Seizoen 2019-2020
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Maandag 29 juli stond het programma voor de maanden
Augustus en september voor Beesd1 en 2 op de site:

Augustus 2019

Aankondiging;
Zaterdag 31 augustus speelt Beesd 1 een bekerwedstrijd
tegen SC Everstein om 14.30 uur.
Daarom het verzoek of er zoveel mogelijk vrijwilligers
aanwezig kunnen zijn zodat Sportpark Molenzicht er
netjes bij ligt voor de supporters die middag.
Om 07.30 uur staat de koffie klaar.
De klusploeg
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Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met Peter Versteegh namens de jeugdcommissie v.v. Beesd
op telnr. 06 13052708 of bij geen gehoor kunt u een mail sturen naar pwversteegh@gmail.com

Vakantie Spelweek Beesd’
In de week van 19 t/m 23 augustus waren we zoals
Ieder jaar gastheer voor de ‘Vakantie Spelweek Beesd’.
Dit jaar gingen alle kinderen ‘op Expeditie’.
Op zaterdag werd de tent opgezet en werd de kantine
omgetoverd tot hoofdkwartier.
De weersvoorspelling voor de gehele week was goed.
De leiding was er klaar voor.
Later meer…… pagina 7 t/m17
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Wie kent de zo markante geel blauw oranje auto’s van
De Jong Zuurmond niet. Of je nu in Limburg bent of
Friesland. Je komt ze overal tegen.
Infrabeheer, Onderhoud & Services, de Jong Zuurmond
wil graag dat iedereen veilig en met plezier onderweg
kan zijn, op de weg en over water.
De medewerkers van de Jong Zuurmond werken daarom
met passie en energie aan de veiligheid van de (water)weg
en het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
Dat doen ze met betrokken vakmensen en het beste en
meest uitgebreide materieel.
Ze werken proactief én integraal en hebben een continue focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Zo zijn
onze (water)wegen altijd in optimale conditie.

De v.v. Beesd is verguld met het hoofd sponsorschap voor de komende 3 jaren. Erica, Henk en Gerrit Zuurmond
heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning. Als vereniging gaan wij met ons elftal, op sportief en kwalitatief
niveau, de firma de Jong Zuurmond promoten en scoren op prestige.
Het bestuur van de v.v. Beesd

60 vrijkaarten werden beschikbaar gesteld
door ons lid van de Business Club,
“Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt”.
Met deze kaarten had men kosteloos
toegang tot de zaterdagavond tijdens de
jaarlijkse landgoedfair.
Namens de BC v.v. Beesd hartelijk dank
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Vakantie Spelweek 2019 ‘Expeditie’ van 19 t/m 23 augustus

7

Jubileum 70 jaar Spelweek Beesd groots gevierd
Voor de jeugd van Beesd was het een week vol verrassingen en spanning. Afgelopen week werd door zo'n 160
kinderen deelgenomen aan de jubilerende 70-jarige Spelweek. Er was een programma samengesteld voor alle
leeftijden. Door de groteren werd er zelfs een uitstapje gemaakt naar Buren.
Beesd - Maandagmorgen werden de kinderen al vroeg ontvangen op het voetbalveld, waarna ze ook veelal
vertoefden. Zelfs hebben veel kinderen er een nacht geslapen.
Joyce van Breemen: "Zo'n week mee te mogen regelen is geweldig. Natuurlijk ook blij als het er weer opzit en
zeker dat alles dan goed is verlopen. We hebben een geweldig draagvlak. Bedrijven die dit sponseren. De vele
vrijwilligers, veelal jongeren die vroeger als kind deelnamen. Zonder als die mensen lukt dit niet."
Er was voor een groep disco en playbackshow bij de Notenboom georganiseerd. Spannende tocht door het bos van
Landgoed Mariënwaerdt. Een groep kon zich uitleven bij Buitensport 't Wilgje in Buren. De droge kleding die de
kinderen bij zich hadden was voor velen zeker niet overbodig. Veel kinderen hebben een nacht op het voetbalveld
geslapen. Er waren geen kinderen met heimwee. Deze week gaan de kinderen weer naar school.

Jubileum Spelweek Beesd bij ’t Wilgje in Buren was voor de kinderen een groot succes.
Zo te zien waren droge kleren zeker nodig. (Foto: William Hoogteyling)
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De leiding van de

#LEUKSTEEXPEDITIEVANHETJAAR

:
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Maandag 19 augustus: We zijn los…

10

Maandag: Schuimproef
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Dinsdag 20 augustus

12

Woensdag 21 augustus: MEGA

OUTDOOR EXPERIENCE

Vandaag zijn de groepen naar het
Wilgje Buitensport geweest in Buren.
De kinderen hebben met een kano
gevaren en een survivalparcours
afgelegd.
We willen het Wilgje enorm bedanken
voor de Superdag.
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Woensdagavond De playbackshow is begonnen! Duimpjes omhoog voor deze toppers! 👍🏼

Donderdag: Feestvarkens on tour!
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Ruimte genoeg op ‘Sportpark Molenzicht’.
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Vrijdagmiddag zijn wij te vinden in het dorp voor de vossenjacht! 🐍🐯🌴
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Vrijdagavond:
Het zit erop. Onwijs bedankt
voor de fantastische week
We hebben genoten.
Iedereen bedankt.

Mocht iemand nog interesse hebben in jerrycans?
GRATIS af te halen voor 12:00 uur bij VV Beesd

Zaterdag. En zoals ieder jaar. We hebben nog
een aantal gevonden voorwerpen. Mocht je nog iets
kwijt zijn.. Wij zijn nog tot ongeveer 12:00 op de voetbal!
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23 augustus: Oproep aan de leden:
Inschrijven voor uw verplichte bardienst
Aankomende week is weer gelegenheid om u in te schrijven
als vrijwilligers voor de verplichte bardienst.
Van maandag 26 t/m donderdag 29 augustus is
Natasja van Bremen van 19.00 - 21.00 uur aanwezig in de
Bestuurskamer om uw voorkeur in te roosteren.
Met vriendelijke groet,
Commissie Kantinebeheer

Een bericht voor alle trainers, leiders, ouders,
spelers en speelsters van de jeugd.
Vanaf aanstaande maandag (26 augustus) zullen alle
jeugdteams starten met de trainingen voor komend
seizoen, mits anders gecommuniceerd door
trainers/leiders.
Tot maandag!

Op dinsdag 10 september (vanaf 20:00 uur) zal er voor de trainers en leiders van de jeugd een bijeenkomst
plaatsvinden in de kantine waar zij geïnformeerd zullen worden over aankomend seizoen door de TC-jeugd.
Ook biedt deze avond gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met de TC-jeugd.
Deze bijeenkomst is in navolging van de hand out die trainers/leiders deze week hebben ontvangen vanuit de TC.
Deze hand out dient als wegwijs voor trainers en leiders in voornamelijk planning, logistiek en praktische tips.
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Bekerstrijd in regio Leerdam begint met derby Beesd-SC Everstein
Zaterdag 31 augustus begint de strijd om de KNVB-districtsbeker met de poulewedstrijden.
Bij het programma in de regio springt de streekderby tussen Beesd en SC Everstein eruit.
Beesd-SC Everstein
De bekerontmoeting Beesd-SC Everstein wordt een interessante streekderby. Beesd is dit seizoen in de vierde
klasse na liefst zestig jaar zondagvoetbal overgestapt naar het zaterdagvoetbal. SC Everstein komt samen met
HSSC'61 net als twee competities terug uit in de Utrechtse derde klasse. Op papier lijkt SC Everstein in Beesd
favoriet in dit bekerduel. De andere wedstrijd in deze bekerpoule gaat tussen Buren en DSS'14 en wordt zondag
in Buren gespeeld.

SC Everstein overklast Beesd pas in laatste half uur: 1-6
BEESD • Derdeklasser SC Everstein sloeg zaterdag in
Beesd voor de districtsbeker pas in het slothalfuur
genadeloos toe.
Na de verrassende 1-1 gelijkmaker van vierdeklasser
Beesd kort na rust scoorde SC Everstein halfweg de
tweede helft ineens drie keer snel achtereen.
Dankzij nog twee doelpunten na een drinkpauze liep
de score tenslotte nog tot 1-6 op.
Bij SC Everstein maakten centrumspits Jort Binneveld en invaller Bjorn Stathi elk twee goals. Aanvallend is er bij
de club uit Everdingen ondanks de ribblessure van de niet-spelende topscorer Simon van Zante keuze genoeg.
Defensief is er voor de nieuwe trainer Remko Versteeg meer werk aan de winkel, want de Beesdse equipe van
trainer Dick Wammes kreeg ondanks het duidelijke overwicht van SC Everstein nog aardig wat mogelijkheden.
Klaas Hazendonk moest de gasten in de verdediging vaak overeind houden.
Vroeg doelpunt
Voor ruim honderd toeschouwers nam SC Everstein in Beesd na dertien minuten al vroeg met 0-1 de leiding.
Bij een mooie lange solo van Robbie de Roos greep bij Beesd helemaal niemand in de defensie in.
Met een laag diagonaal schot rondde Robbie de Roos zijn fraaie actie goed af: 0-1.
Ondanks veel meer balbezit liepen de bezoekers niet verder uit. Een boogbal van Jort Binneveld bij een riante
kans mislukte en ook zijn verre knal werd door Beesd-keeper Edwin Tuller gekeerd. Uit een vrije trap trof
aanvoerder Sander Bergshoeff de paal. Toen was het tijd voor een eerste drinkpauze.
Na ruim een half uur kreeg Beesd uit een goede pass van Nick van Gameren zijn eerste kans van de middag maar
Stefan van den Bosch stuitte op de uitlopende keeper Ricardo de Keijzer.
Zo bleef het 0-1 tot de pauze, want een kopbal van Robbie de Roos en een knal van de bij SC Everstein
teruggekeerde Yently Lemmer bleken voor de gasten net niet zuiver genoeg.
Al vroeg na de hervatting hadden de bezoekers toch meer afstand moeten nemen maar Robbie de Roos mikte bij
een uitbraak na slordig balverlies bij Beesd rakelings voorlangs.
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Gelijkmaker
In plaats daarvan werd het in de 52e
Minuut nu zelfs met 1-1 gelijk.
Uit een mooie pass van Kevin Spronk door
het centrum rondde Arjan van den Bosch
koel af: 1-1. Voor Beesd een leuke beloning
voor kranig verweer.
Trainer Dick Wammes zette bij de thuisclub
twee verse krachten in maar baas boven
baas: een kwartier na de thee bracht
SC Everstein trainer Remko Versteeg
zelfs 3 nieuwe spelers tegelijk in het veld.
Plots zakte een wat moegestreden Beesd
ineens compleet door het zomerijs en sloeg
SC Everstein snel en onverbiddelijk toe.

Vier goals in zes minuten
Jort Binneveld knalde twintig minuten na rust resoluut 1-2 binnen toen de rugdekking bij Beesd achterin plots
helemaal ontbrak. Al twee minuten later werd het 1-3 omdat invaller Bjorn Stathi de zuivere voorkopbal van
Sander Bergshoeff goed binnenkopte. Amper zestig seconden daarna was het al weer raak. Opnieuw scoorde de uit
Schagen overgekomen Stathi, ditmaal na een afgemeten voorzet van een andere invaller, de bij SC Everstein net
als Lemmer van DESTO teruggekeerde Guillermo Ooft: 1-4.
Meteen na de tweede drinkpauze van de wedstrijd had Ooft in de 71e minuut ook zelf succes. Uit een vloeiende
aanval via Robbie de Roos en invaller Arjan Cornelisse over rechts zorgde Guillermo Ooft voor de resolute
afronding: 1-5.
De rest van de bekermatch was natuurlijk een formaliteit. Toch kregen Nick van der Burg en Stefan van den Bosch
voor Beesd nog prima kansen, maar voor de thuisclub zonder succes. Tijdens de slotfase wist Beesd-keeper Tuller
een knal van Binneveld nog knap te keren, maar in de 87e minuut maakte de centrumspits van SC Everstein toch
zijn tweede doelpunt van de warme middag. Uit een voorzet van de sterk ingevallen Bjorn Stathi kopte Jort
Binneveld toen de 1-6 eindstand in doel.
De naar Den Haag verhuizende Gorkumse arbiter Richard de Roo had in dit faire bekerduel geen kaarten nodig en
hoefde er bij 1-6 ook geen seconde extra tijd bij te trekken.
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September 2019
2 september 2019:
Sjors en Nolda Wakkermans vieren hun Gouden Huwelijk.
Dat is wel een felicitatie waard voor deze clubman pur sang en initiator van het Walking Football bij v.v. Beesd
Sjors en Nolda namens vvBeesd van harte gefeliciteerd en nog velen jaren in goede gezondheid!!!
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WKC naar Thueyts in de Ardèche (Frankrijk)
Vrijdag 30 augustus vertrok de WKC met 26 wat oudere
nette heren naar Thueyts in de Ardèche in Frankrijk om
de verjaardag van Christophe Mongeole te vieren.
De belangrijkste boodschappen waren gedaan

Na een rit van ca. 1050 km eerst bij aankomst gezamenlijk een drankje op het plein in het dorp.
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Christoph had een prachtige locatie gevonden met voldoende kamers en een zwembad.
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Na zo’n lange autorit geeft een zwembad en een koud biertje heerlijk verkoeling. De jongeman (inzet) met het
vreemde glimmende hoofddeksel is een bekend deelnemer aan ’gondelbingo’ wedstrijden tijdens vakantietripjes.
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Op zaterdagmorgen was er een ‘pittige’ wandeling tussen de rotsen door naar het strandje en daarna zwemmen in
het heldere koude water. Wat een schitterende omgeving.
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Zaterdagavond was het verjaardagsfeest voor Christoph en ook zijn moeder, zoon, dochter, familie en vrienden
waren daarbij aanwezig. Namens de WKC kreeg hij en shirt en bal van zijn favoriete club Olympique Lyon.
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Het werd een gezellige avond met voor sommigen een heerlijk glaasje rode wijn i.p.v. bier

Een der WKC-heren had wel héél véél stapjes
op de dansvloer gemaakt… achter de dames aan.

Een toespraak van Michael
in zijn beste ‘Frans’
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Op zondagmorgen werd er zoals gebruikelijk bij ieder WKC tripje een wedstrijd gespeeld op het plaatselijke
voetbalveld.

Op zondagmiddag werd er een partijtje jeu de boules gespeeld op het dorpsplein want dat mag bij een bezoek aan
Frankrijk natuurlijk niet ontbreken

Jeu de boules
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Zondagavond werd dit prachtige weekend afgesloten met een diner in het dorpje Thueyts.

Op maandagmorgen ging men weer huiswaarts en zagen we de toren van ons dorpje weer.
Christophe: Ik heb een super weekend gehad voor mijn 50e verjaardag
Groetjes van Fabienne en Aline
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Zaterdag 7 september: Beesd 1 verliest ook tweede bekerduel
Beesd 1 verloor ook zijn 2de wedstrijd in het bekertoernooi.
Na de nederlaag tegen SC Everstein thuis was ook vijfdeklasser DSS'14 te sterk: 3-2.
De slecht spelende ploeg van Dick Wammes maakte via Nick van Gameren en Arjan van
den Bosch twee keer een achterstand goed. De derde treffer van de thuisploeg bleek
beslissend. Door de nederlaag is Beesd uitgeschakeld.

Vrijdag 20 september organiseren de WKC-dames het eerst Bubbel toernooi op Sportpark Molenzicht.
Op dit evenement komen verschillende damesteams uit de regio naar Beesd toe om dit toernooi te spelen.
Aanmelden voor dit toernooi kan om 19.00, om 19.15 wordt iedereen verwelkomt.
Nieuwsgierig geworden? Komt gerust kijken, tot de 20ste!
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Dit zijn de nieuwe spelregels voor het seizoen 2019/'20
De eerste officiële (beker)wedstrijden staan op het programma. Sinds dit seizoen geldt er een aantal nieuwe
spelregels bij zowel de profs als amateurs. Hieronder de 6 meest in het oog springende wijzigingen:
Strafschoppenserie
Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een beslissing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen
weer om-en-om. Team A begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. De ABBAprocedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat niet meer.
Plek van wisselen
Als een speler gewisseld wordt, kan de scheidsrechter bepalen dat dit bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet
gebeuren. De scheidsrechter kan dit bijvoorbeeld beslissen om tijdrekken te voorkomen, of in het geval van een
blessure.
Doeltrap
Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied voordat
een andere speler de bal mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze is getrapt en duidelijk
beweegt. Tegenstanders dienen buiten het strafschopgebied (en op 9.15 meter van de bal) te blijven tot de bal in
het spel is (deze regel geldt vanaf Onder 13 t/m senioren).

Scheidsrechterbal
Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler in de buurt staan van de scheidsrechter, als hij/zij de
bal laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De rest van de
spelers moet op minimaal vier meter afstand staan. Als er een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied is, is
deze altijd voor de keeper.
Kaarten voor teamofficials
Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn alle stafleden die
langs het veld zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is hier al mee
geëxperimenteerd in het betaald voetbal, vanaf komend seizoen geldt het ook voor het amateurvoetbal.
Muurtje
Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers
minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich hier niet aan houden, volgt er een
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
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Nieuwe schitterende website vvbeesd.nl
Woensdag 11-9-2019 namen we afscheid van de ‘oude’ site van v.v. Beesd en verscheen de site in een
geheel nieuw jasje:

OUD
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NIEUW
Lancering nieuwe website v.v. Beesd
Heel veel werk verricht door de commissie
Communicatie, maar het resultaat mocht er zijn.
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11 september: Voorrondes Panna in Beesd
Let op. De locatie is vanwege het weer veranderd. De voorrondes zijn vanmiddag niet op Sportpark Molenzicht
maar om 15.00 uur in Het Klokhuis - het Trotse Hart van Beesd in Beesd

Wie kent de zo markante geel blauw oranje auto’s van De Jong Zuurmond niet. Of je nu in Limburg bent of
Friesland. Je komt ze overal tegen. Infrabeheer, Onderhoud & Services, de Jong Zuurmond wil graag dat
iedereen veilig en met plezier onderweg kan zijn, op de weg en over water. De medewerkers van de Jong
Zuurmond werken daarom met passie en energie aan de veiligheid van de (water)weg en het onderhoud en
beheer van de openbare ruimte. Dat doen ze met betrokken vakmensen en het beste en meest uitgebreide
materieel.
Ze werken proactief én integraal en hebben een continue focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Zo zijn
onze (water)wegen altijd in optimale conditie.

De v.v. Beesd is verguld met het hoofd sponsorschap voor de komende 3 jaren. Erica, Henk en Gerrit Zuurmond
heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning. Als vereniging gaan wij met ons elftal, op sportief en kwalitatief
niveau, de firma de Jong Zuurmond promoten en scoren op prestige.
Het bestuur van de v.v. Beesd
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Aankondigingen
Algemene Ledenvergadering
Datum: Maandag 30 september 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine v.v. Beesd

Agenda
Opening
Mededelingen en ingekomen stukken.
Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 24 september 2018.
Verkort jaarverslag door de secretaris.
Bestuursverkiezing
Naam
Functie
benoemd
Max Kroeze
voorzitter
2015
Jan Kroeze
penningmeester 2015
Goof Dokman
secretaris
2006
Cees Brouwer
senioren
2015
Richard Aalten algemeen
2019
N.B.: Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan

herkiesbaar
2021
2021
2021
2021
2022
voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar

Financiën
Financieel overzicht 2018-2019 door penningmeester Jan Kroeze
Bevindingen kascommissie door Jeroen van Breemen en Renske van Soelen
Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Renske van Soelen
Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2018-2019, begroting 2019-2020)
Afscheid/bedanken vrijwilligers.
Rondvraag
Afsluiting
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Zaterdag 21 september speelt Beesd 1 zijn eerste competitiewedstrijd in het
zaterdagvoetbal. Om 14.30 zal er thuis afgetrapt worden tegen ASH. Bovendien
spelen ook Beesd 2, Beesd 3 en Beesd VR1 thuis op Sportpark Molenzicht.
De weersvooruitzichten zijn uitstekend en er is van 15.00 tot 21.00 muziek van
Tunebased. Dus tot volgende week op Sportpark Molenzicht!
Uiteraard zien we jullie ook graag op vrijdagavond bij het 'Bubbeltoernooi' van
de WKC-dames en ook speelt 7x7 Dames in toernooivorm,
De afterparty hiervan met muziek van Tunebased en Jurri & Tony!

VOLOP FEEST OP SPORTPARK MOLENZICHT
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Zaterdag 14 september:

Carl Kroeze en Wim Bronk mogen blijven dromen van de dubbel!

🏁 Beesd 2 - Well 2 4-0
⚽ Thomas Brouwer (2x), Dyon van Bremen & Jens Kroeze, Jari Meijvogel stopt penalty...
BEESD – Na een hectische zomerstop hebben Kroeze en Bronk het elftal aardig om de rit. In de zomerse
transferperiode werd er afscheid genomen van een aantal spelers, dragende spelers zoals Choco, Tinus, Alf, Co en
Jos werden verkocht aan tinderkoning Patrick Koenhein. Met dat geld is flink geïnvesteerd, uit Beesd 3 zijn Thomas
Brouwer en Lucas de Bruin gestrikt, uit de jeugd komen Koen Vissenberg, Jens Kroeze en Jeroen Beelen over, en
uit het grote Beesd 1 werd Igor Bassa aangekocht. Of dat nog niet genoeg is, hebben ook Rogier Tuithof en Jordan
Meegdes de schoenen weer van zolder gehaald om zich in te zetten voor het team van Kroeze en Bronk. In de
laatste 24 uur van de transferwindow kwam hoofdcoach Kroeze met nog een konijn uit de hogehoed. Uit Asperen
werd doelman Jari Meijvogel aangetrokken om het onmogelijke gemis van de geblesseerde doelman Jelle van
Soelen op te vangen.
Door al deze randzaken vergeten we bijna dat er vandaag ook gewoon
gevoetbald wordt. Vorige week werd er uitstekend begonnen in
Hellouw, waar met 0-5 gewonnen werd. Grote man van die dag Jan
Kroeze, goed voor 3 doelpunten ontbrak vandaag in de selectie tegen
Well 2, de tegenstander van vandaag.
Het voetbal was niet groots, maar ondanks dat had Beesd in het begin
het overwicht in de wedstijd. Na 9 minuten spelen brak Thomas
Brouwer door in de verdediging van Well, met enige precisie schoof hij
de bal langs de keeper, en zette hij Beesd op een 1-0 voorsprong. Na
dit doelpunt werd Well sterker, en dit resulteerde in kansen. Jari
Meijvogel liet zich 2 keer goed zien, vooral het tweede schot van zeer
dichtbij pareerde hij prachtig. Na een ongelukkige handsbal van Mathé
Nab kreeg Well de kans om gelijk te maken vanuit een strafschop. In
het roze gehulde keeper Jari Meijvogel pakte deze penalty uitstekend,
zo bleven de mannen van Kroeze en Bronk op voorsprong staan. Net
voor rust maakte Thomas Brouwer zijn tweede van de wedstrijd, weer
liet hij de keeper kansloos met een uitstekend geplaatst schot.

In de tweede helft was Beesd ook iets sterker dan Well. Een keihard schot van Hans Kroeze, een wippertje van
Lucas de Bruin, en een kans voor open doel van Jeroen van Gameren werden niet tot doelpunt getransformeerd.
Via de mooiste aanval van Beesd in de tweede helft via onder andere een hakje van Jasper van Bremen, maakte
Dyon van Bremen er wel 3-0 van. Niet veel later mocht Jens Kroeze aanleggen voor de 4-0, een afgemeten voorzet
maakte hij koelbloedig af. Het laatste moment van opwinding kwam van Jasper van Bremen, zijn perfect
uitgevoerde lobje werd knap gekeerd door de keeper van Well.
2
2
9
0

wedstrijden in de beker,
keer winst,
doelpunten voor
tegen,

geen slecht begin voor
Kroeze en Bronk.
Zelf bleef het trainersduo
koel bij de overwinning,
“Het voetbal kan nog vele
malen beter, maar
ontevreden kunnen we
niet zijn met zo’n start”.
Volgende week begint de
competitie, HSSC’61 komt
op bezoek op Sportpark
Molenzicht.
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Beesd Dames 1
Zaterdag 14 september waren de laatste punten te verdelen in de poule fase van
de bekercompetitie. Voor Beesd stond er weinig op het spel, omdat er eerder
al 2 wedstrijden waren verloren. Haaften was de tegenstander en ook zij hadden
eerdere wedstrijden verloren waardoor er toch werd gestreden voor een derde
plek. Beesd begon de wedstrijd gelijk al met wat gevaarlijke acties in de buurt
van het doel. Tot afronden kwam het echter niet, maar we bleven vechten.
Door een herovering van de bal werd uiteindelijk de 0-1 ingeschoten door onze
spits Anouk. Na de rust werd er veel op de helft van de tegenstander gespeeld,
maar dit leidde niet tot heel veel kansen. Toen Kim met de bal in de 16 liep
werd er een overtreding op haar gemaakt welke tot een penalty leidde.
Anouk legde de bal op de stip en schoot de bal over de grond rustig het doel in.
Beesd neemt de laatste punten van de beker samen met een dosis zelfvertrouwen mee naar Molenzicht!
Aanstaande vrijdag mag ons 7-tal weer voetballen! Dit zal plaatsvinden bij Sportpark Molenzicht te Beesd tezamen
met het Bubbeltoernooi. Kom gerust kijken! 🤗
28 september zullen wij onze eerste competitiewedstrijd spelen tegen BZC’14 te Brakel. ⚽

We want you.
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Arjan van den Bosch kijkt uit naar zaterdagvoetbal in Beesd
BEESD • De vrije zondagmiddagen zullen in Beesd even wennen worden na de overstap naar het zaterdagvoetbal.
Eén van de spelers die daar niet aan hoeft te wennen is Arjan van den Bosch. Hij is na anderhalf jaar blessureleed
weer helemaal terug.
De overstap van de zondag naar zaterdag ging bij Beesd niet gepaard met een grote uitloop van spelers.
Doelman Niels Jonker stopte en Rens Bronk en Igor Bassa deden een stapje terug. De gaten worden opgevuld door
jeugdspelers en dus ook Arjan van den Bosch, die door trainer Dick Wammes als zijn belangrijkste 'aanwinst' van
afgelopen zomer wordt gezien.
Wammes roemt Van den Bosch om zijn spelinzicht en wedstrijdinstelling. Hij brengt de balans op het middenveld.
"Ik ben zelf ook blij dat ik er weer bij ben", zegt Van den Bosch. "Afgelopen weekend heb ik voor het eerst weer
negentig minuten gespeeld. Dat was het laatste stapje."
Derby
Nu wacht Beesd een seizoen in de 4e klasse D, met allemaal nieuwe tegenstanders. "Ik vind het een mooie
competitie met leuke tegenstanders uit de buurt. Iedereen is hier dik tevreden mee", zegt Van den Bosch.
Wat er voor Beesd in het vat zit, is nog even afwachten. "Dat kan ik echt niet inschatten. Ik hoor dat SVS'65 en
Asperen waarschijnlijk hoge ogen gaan gooien, maar ik ben niet echt bezig met tegenstanders. Ik weet dat we
zaterdag tegen ASH moeten, omdat ik dat dit weekend gehoord heb, haha. En natuurlijk weten we allemaal wel
wanneer we de derby tegen Rhelico spelen."
Middenmoter
Van den Bosch hoopt in ieder geval op een wat positiever seizoen dan de laatste jaren. "We hebben vooral onderin
gedraaid, nu willen we graag wat verder omhoog eindigen. Maar ik sta er heel open in. We moeten eerst maar eens
een goede middenmoter worden. Dan zien we wel of we verder omhoog kunnen kijken."
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BOS-bus
Dinsdag 17 september - letten jullie vanavond op de brievenbus - De jongens onder 13 (JO13) van Voetbal
Vereniging Beesd doen een flyer van de BOS-bus (Beesd op Stap bus) in de brievenbus

Vrijwilligersregeling
Bij v.v. Beesd is er al enkele jaren een vrijwilligersregeling actief, deze kunt u teruglezen via de
link: https://vvbeesd.nl/vrijwilligers/. Onder het motto ‘voor en door leden’ draagt elk actief lid bij
aan de club en zijn activiteiten door minimaal 2 dagdelen (2x 4 uur) per jaar bardiensten voor
v.v. Beesd te doen. Op dit moment wordt er druk geïnventariseerd welke voorkeuren eenieder heeft voor
de bardiensten. Vandaar dat ook u deze mail ontvangt. Er is bij ons geen voorkeur bekend van u voor het
bardienstrooster.
Mogelijk heeft u uw voorkeur al een keer doorgegeven, maar is deze niet goed doorgekomen in het systeem.
Wij vragen u om via onderstaande link uw voorkeuren aan te geven via het formulier op de website.
https://vvbeesd.nl/voorkeur-bardienst/.
Als u dit heeft gedaan, krijgt u binnenkort bericht
wanneer u bent ingeroosterd voor de bardienst.
Dit schema zal ook tijdig op de website worden gepubliceerd.
Vult u dit formulier niet in, dan wordt u op een willekeurig
Moment ingeroosterd. Voor vragen of onduidelijkheden kunt
u ons altijd mailen op communicatie@vvbeesd.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
v.v. Beesd
nb. Het wijzigingsformulier staat online op de website.
Hier kunt u uw wijzigingen doorgeven :
https://vvbeesd.nl/wijziging/
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VVB Dames 1
Vrijdagavond 20 september stonden er 3 wedstrijden
van 20 minuten op het programma.
De eerste was tegen GVV Geldermalsen.
Door een prachtig goal van Brigitte wonnen we met 1-0.
De tweede wedstrijd speelden we tegen GJS 1.
Na veel mooie reddingen van Lynn en weinig kansen hebben wij deze met 1-0 verloren.
De laatste wedstrijd was tegen GJS 2 waar we weer door een mooie goal van Brigitte met 1-0 wonnen.
Hierna was er een gezellige avond tijdens het bubbeltoernooi! 🥂🍾 (gelukkig zijn we morgen vrij)
Volgende week voetbalt ons zaterdagteam om 12 uur uit bij BZC’14 ⚽
Wij drinken er nog een op deze gezellige avond! 🍾🍾🍾🍾🍾🍾
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Eerste driepunter voor Beesd 2 tegen HSSC
Zaterdag 21 september de eerste wedstrijd voor de competitie thuis tegen HSSC’61 4 leverde Beesd 2 zaterdag
direct 3 punten op. uitslag 5-2. Doelpunten: Jeroen van Gameren ⚽ Buik 3x, Hans Kroeze & Koen Vissenberg

Staande v.l.n.r.: Rik Spronk, Igor Bassa, Hans Kroeze, Tim Kruissen, Jens Kroeze, Mathé Nab, Rick Bambacht,
Jordan Meegdes, Elmar Dokman, Lucas de Bruin, Marc de Keijzer, Wim Bronk (Leider) en Carl Kroeze (Coach)
Zittend v.l.n.r. Jan Kroeze, Jelle van Soelen, Thomas Brouwer, Rik van Zandwijk, Ricardo den Hartog, Jari
Meijvogel, Jeroen van Gameren, Leroy Bronk, Dyon van Bremen, Koen Vissenberg, Jeroen Beelen.
Niet op foto: Jasper van Bremen.
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Buik snoert critici de mond met hattrick tegen HSSC.
Beesd – Ongeslagen door in de beker, het zegt veel over de fantastische start van Beesd 2 dit seizoen. Het is al
jaren geleden dat het tweede elftal van Beesd zo’n fantastisch uit de startblokken schoot. Het is niet alleen maar
hosanna bij Beesd 2, supporters uiten hun frustratie tegenover Jeroen van Gameren, de spits die dit seizoen nog
niet wist te scoren. Ook Bronk maakt zich grote zorgen over de goaltjesdief, “9 doelpunten in de beker, als spits
moet je dan wel een doelpunt kunnen maken.”. Hij vervolgt, “Jan Kroeze heeft er al 3 inliggen, dan moet een
spits met het kaliber van Jeroen van Gameren a.k.a. Buik er minstens één kunnen maken.”.
Op een zonnig Sportpark Molenzicht trapte Beesd het seizoen af tegen HSSC’61 4. Natuurlijk een onbekende
tegenstander, maar dit is logisch aangezien Beesd nieuw is in de zaterdag competitie. Om half 3 floot
scheidrechter R. Bos af voor het begin van de wedstrijd, met geplaagde spits Jeroen van Gameren in de basis.
Net als vorige week begon Beesd niet erg sterk aan de wedstrijd, maar dit resulteerde ook niet in grote kansen
voor de gasten uit Hei- en Boeicop. Na ongeveer 18 minuten brak Beesd door in de verdediging van HSSC, en een
wonder volbracht zich op Sportpark Molenzicht. De score werd geopend door spits Jeroen van Gameren, met een
schot in de hoek liet hij de keeper kansloos. Enkele minuten later was het weer raak, Jeroen van Gameren danste
dit keer zelf door de verdediging, en maakte zijn tweede van de middag.
Jan Kroeze kreeg daarna
de kans om er 3-0 van te
maken, echter stond hij
zo ver buitenspel dat onze
eigen grensrechter Elmar
Dokman er oor moest
vlaggen. Op het einde van
de eerste helft begon
HSSC ook wat beter te
voetballen, dit
resulteerde in wat
kansjes, doelman Jari
Meijvogel bracht een
aantal keer redding.
Ongeveer 5 minuten voor
rust moest hij toch een
doelpunt toestaan. In de
laatste minuut van de
eerste helft zette Hans
Kroeze de ruststand van 31 op het scoreboard via
een strafschop.
In de tweede helft sloeg Beesd razendsnel weer toe. Via de mooiste aanval van de middag maakte Jeroen van
Gameren zijn hattrick compleet. De spits lijkt weer helemaal terug te zijn, ook de kritische supporters klapten de
handen stuk voor de man van de wedstrijd. Koen Vissenberg en Jens Kroeze kregen daarna de kans om de score te
vergroten, beide werden gepakt door de keeper van HSSC. 10 minuten voor tijd wist diezelfde Koen Vissenberg wel
te scoren, met een scherp schot liet hij de keeper kansloos. Via een handsbal van Mathé Nab kreeg HSSC een
strafschop, hiermee loopt de verdediger 1 op 1 met het weggeven van penalty’s, ook een zeer knappe prestatie.
Doelman Meijvogel, vandaag niet gehuld in het roze, was kansloos op de penalty. Echter denken veel supporters
dat als de doelman het roze pak aan had gehad, dat hij de strafschop gestopt had.
Hoofcoach Kroeze is tevreden met de overwinning, maar het veldspel kan beter, “Erg blij met de drie punten, ook
zeer tevreden dat Buik zijn vorm heeft teruggevonden, dat heeft toch meer dan één jaar geduurd.”. Zelf was de
spits ook erg blij, met de pers praatte doet van Gameren nog niet, met een vinger op zijn mond liep hij de
journalisten voorbij.
Door deze overwinning klimt Beesd naar de eerste plaats in de competitie. Echter zijn de 3 Leerdamse clubs en
Everstein nog niet in actie gekomen. Volgende week is Everstein de tegenstander, in Everdingen wordt er om 3 uur
afgetrapt.
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Beesd 3 – Meerkerk 4, Uitslag 8-1, Doelpunten: Davey 3x, Leon 2x, Parf 1x, Jimmie 2x, Toeschouwers: 37

Staand v.l.n.r.: Michel van der Gun, Sander van Keulen, Jeffrey Hanegraaf, Davey Verploeg, Leon Wibbeke,
Jimmy Parfjanowicz, Marc de Keijzer, Patrick van de Hurk, John Kuil, Sven van Heesewijk. Zittend v.l.n.r.: Patrick
Verwolf, Mark Tuller, Marcel Schenkhof, Nick Kruissen, Julian van Bruggen, Raimond van de Burg, Jimmy Hermann,
Jeroen Beelen, René de Ruiter. Leider/Coach: Mark Tuller
De éérste competitiewedstrijd stond op het programma, als torenhoge favoriet voor opnieuw de titel floot de
scheidsrechter Henk v Burg 10 minuten later dan gebruikelijk voor de start van de wedstrijd
We waren een kleine 25 seconden bezig toen onze
nieuwe aanwinst Jimmie uit Culemborg hem
koelbloedig binnenschoot 1-0 Beesd, een kleine
2 minuten later schoot Beesd opnieuw met scherp
2-0 voor Beesd. Beesd zakte wat in en Meerkerk
deed naar een klein slippertje achterin wat terug 2-1
een kleine 3 minuten voor rust vergrote Beesd de
voorsprong weer naar 2 goals 3-1 voor Beesd.
Na een beker drinken en een sigaretje voor de halve
selectie begonnen we weer aan de 2e helft.
In de 2e helft liep de score hard op waarvan we één
goal uitlichten van Davey, zelfs Luuk de jong zal
hiervoor hebben geklapt een ongekende klasse hoe
deze werd ingekopt. De mannen van Meerkerk waren
moegestreden tegen de afgetrainde mannen uit
Beesd en naar meermaals smekend bij de
scheidsrechter om af te fluiten besloot de scheids
dat het wel welletjes was na 72 minuten….
Volgende week staat de wedstrijd tegen Noordeloos
om 12:30 op het programma tot dan!
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ASH scoort en wint wel in Beesd
Zaterdag 21 september was het ook de eerste competitiewedstrijd voor Beesd 1. Na een doelpuntloze
bekercampagne scoorde ASH op bezoek bij 'zaterdagdebutant' Beesd in de competitie meteen vier keer.
Beesd kon daar te weinig tegenover stellen.
ASH-trainer Ron Laros was niet tevreden over het spel van zijn ploeg. "Maar wel met het resultaat. Voor rust
hadden we moeite met de opvatting van Beesd. Ze speelden heel onbevangen. Na rust hadden we ook verder
kunnen uitlopen."
Beesd-trainer Dick Wammes was niet te spreken over het spel van zijn ploeg, ondanks het compliment van Laros.
"Ik weet dat we best kwaliteit hebben, maar onze instelling was vandaag bedroevend. Zwaar onvoldoende.
We moeten onszelf niet overschatten en zeker niet arrogant worden.
Als we doen waar we goed in zijn, kunnen we best wat, maar zo gaan we geen punten pakken."
Grote kansen
Via Hans van Kranenburg kwamen de gasten aan de leiding, maar Nick van Gameren maakte al snel de 1-1. Edwin
van Noord kopte de 1-2 ruststand binnen. Kort na de thee kwam Beesd opnieuw langszij en weer scoorde Nick van
Gameren. "Daarna lieten we twee grote kansen op de 3-2 liggen", zag Wammes. ASH ging een stuk beter met de
geboden mogelijkheden om. William van Woerkum maakte de 2-3. Van Noord bepaalde met zijn tweede van de
middag de eindstand.

Staande v.l.n.r.: Bertus Bronk, Ed Tuller (leider), Arjan van den Bosch, Stefan van den Bosch, Timo Warrens,
Edwin Tuller, Jarno van de Water, Jorn van de Broek, Bo van Bremen, Dick Wammes (hoofdtrainer), Michael
Verwolf (grensrechter).
Zittend v.l.n.r.: Nick van Gameren, Nick van de Burg, Joery Pippel, Bram Wakker, Coen Verwolf, Julian van
Bruggen, Dion Hol, Kevin Kruissen, Ferdy van de Werken, Randy den Hartog.
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BusinessClub VVBeesd

Met ’Stal Lingehorst’, gevestigd aan de Katijdeweg 11 in Beesd en herkenbaar aan de vele pony’s die er lopen,
hetgeen een hobby is van eigenaar Gerard van de Biesebos,

en Brasserie ‘Meat the Butcher’ van Lisa Versteegh, gevestigd aan de Voorstraat in Beesd heet de Business Club
van v.v. Beesd de twee nieuwe leden van harte welkom.
Beiden heel hartelijk welkom!
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Klussen op vrijdag 27 en zaterdag 28 september
We gaan weer klussen bij Voetbal Vereniging Beesd en kunnen uw hulp goed gebruiken.
Vrijdag 27 september zal een deel van de buitengevel opnieuw van een grijs
kleurtje worden voorzien. Bent u handig met de kwast of roller dan bent u van
harte welkom vanaf 08.00 uur.
Zaterdag 28 september is de maandelijkse klusochtend.
Vanaf 07.30 uur staat de koffie klaar.
Graag tot ziens, want vele handen maken licht werk!
de klusploeg

Kroeze Hoveniers steekt Beesd 2 in het nieuw
Op de foto worden André Kroeze en Jan Kroeze, eigenaren van Kroeze Hoveniers, bedankt door het tweede elftal.
Gedurende een periode van 5 jaren heeft Kroeze Hoveniers haar naam verbonden aan het 2e elftal.
De nieuwe shirts werden meteen goed ingeluid, er werd met 5-2 gewonnen van HSSC.
Namens v.v. Beesd en Beesd 2 heel erg bedankt!
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GEEF UW BARDIENST VOORKEUREN NU OP VIA DE SITE!
Maandag 23 september is er een e-mail verstuurd naar de leden welke nog
geen bardienstvoorkeur hebben opgegeven. In deze e-mail werd verwezen
naar een formulier op de website waar ieder zijn voorkeuren kan ingeven.
Er is gemerkt dat bij sommige leden niet het juiste e-mailadres in Sportlink
staat, en dat zij dus dit mailtje niet hebben ontvangen.
Via de volgende link kunt u uw voorkeuren doorgeven:
http://vvbeesd.nl/voorkeur-bardienst/.
Vult u hier ook het juiste e-mailadres en telefoonnummer in, deze wordt
dan aangepast in het Sportlink systeem.
Als u ander vrijwilligerswerk doet voor
v.v. Beesd, hoeft u natuurlijk uw voorkeur
niet door te geven via de website.
U kunt adreswijzigingen ook doorgeven
via het wijzigingsformulier op de website.
Deze pagina is:
rechtsonderin de website te vinden, of via:
https://vvbeesd.nl/wijziging/
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De Jong Zuurmond hoofdsponsor VVBeesd
Infrabeheer, Onderhoud & Services, de Jong Zuurmond wil graag dat iedereen veilig
en met plezier onderweg kan zijn, op de weg en over water. De medewerkers van
de Jong Zuurmond werken daarom met passie en energie aan de veiligheid van de
weg en het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Dat doen ze met betrokken
vakmensen en het beste en meest uitgebreide materieel. Ze werken proactief én integraal en hebben een continue
focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie.
De VVBeesd is verguld met het hoofd sponsorschap voor de komende drie jaren.

Boon’s Markt Beesd & Van der Plaat Schilderwerken Beesd, BEDANKT!
v.v. Beesd bedankt de beide sponsoren voor het sponsoren van de prijzen van de verloting van afgelopen zaterdag.
Van der Plaat Schilderwerken Beesd sponsorde de wedstrijdbal

Boon’s Markt Beesd sponsorde de boodschappentas.
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Beesd 2 zondag
‘Beesd 2 zondag’ speelde op 22 september de eerste competitiewedstrijd en vernederde G.V.V. met 16-0!!
Peter Uijen ontpopte zich (wel) tot succescoach bij afwezigheid van Patrick Koenhein. Pascal (Sergio Ramos)
Middelkoop ontpopte zich tot ware leider en stond aan de basis van de grootste overwinning in jaren.
Doelpuntenmakers:
Henk Cunen 3x
Jordi van de Water 3x
Marco Kroeze 2x
Edwin van Ewijk 2x
Hans Kroeze 2x
Hans Bats 1x
Lex van Dijk 1x
Otto van Verschuer 1x
Hans van Panwijk 1x (penalty)

Vrijdag 27 en zaterdag 28 september werd er geklust bij vvBeesd. De buitenmuren van het gebouw, het
tassenrek en het entreehokje werden voorzien van een nieuw grijs verfje. Tevens werd een extra koelkast en een
nieuw keukenblok achter de bar geplaatst. Er werd gesnoeid en nog tal van andere klusjes door 15 vrijwilligers!!!
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Vrijdag 27 september was vvBeesd gastheer voor een hardloop clinic georganiseerd door Run Rondje Rhenoy en
Alice Franje (B-Fit coach). De kinderen van groep 4 t/m 8 van de beide basisscholen in Beesd stuurden ieder ca.
80 kinderen. Tijdens het sporten was er water en na afloop een gezonde appel.
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Walking Football

BETUWSE BIKKELS BOKAAL 2019 VOOR GEINOORD

Geinoord is de winnaar geworden van de Betuwse Bikkels Bokaal 2019, het walking football
toernooi dat ditmaal gespeeld werd bij Vriendenschaar. Op het nieuwe kunstgras van het
hoofdveld waren twee speelvelden voor de walking footballers uitgezet.
Vriendenschaar had de editie 2018 gewonnen en iedereen was toen van mening dat de winnaar maar het toernooi
2019 moest organiseren. Dat is geen Wet van Meden en Perzen, want het toernooi 2020 zal worden georganiseerd
door VV Beesd, dat met twee teams aan het toernooi deelnam. Tien teams streden om de hoogste eer. Ze waren
verdeeld in twee poules van vijf. In elke poule werd een halve competitie afgewikkeld. Na de lunch in de kantine
werden de kruisfinales gespeeld. De gelijk geëindigde in de poule kwamen tegen elkaar uit.
Op het laatste moment was BZS verhinderd. Er werd een gemengd team samengesteld onder de naam Geinoord 2.
In dit mixteam namen van Vriendenschaar onder meer Kees Sanderse, Dick van Haaften, Lody Ansems en Kees
Beijer deel. De ene keer liepen ze in het paarse tenue van Geinoord 2 en de andere keer weer in het blauwzwart
van Vriendenschaar. Een beetje verwarrend wellicht, maar deren deed het niet.
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Hoewel er regen voorspeld was, bleef die tot en met het einde van het toernooi weg. Toen viel pas een enkele
spetter. Prima weersomstandigheden dus en verder een heel gezellig toernooi. Het tegen elkaar spelen
prevaleerde boven enige uitslag, Ook al viel die soms in de dubbele cijfer met slechts een kwartier speeltijd per
wedstrijd. Bij walking football zijn er geen keepers en de doeltjes van 2 meter x 1 meter mogen alleen door de
veldspelers worden verdedigd. Het was dus in enkele wedstrijden prijsschieten.
De finale tussen Geinoord en Theole was nogal fel. Enkele spelers van rond de zeventig jaar dachten dat ze vijftig
jaar jonger waren en in een promotie-degradatiewedstrijd waren verwikkeld. Een paar keer boze gezichten.
Gelukkig was dat ook alles in een verder vlekkeloos toernooi. Opwinding was ook niet nodig want Geinoord won de
finale probleemloos met 5-0.

De prijsuitreiking werd verricht door voorzitter Huub van Oorschot, die tijdens het toernooi een van de
scheidsrechters was. Bij de laatste wedstrijd van Vriendenschaar speelde Huub mee al moest hij erkennen dat hij
eigenlijk niet opgesteld had mogen worden. Hij was namelijk één maand te jong en had eigenlijk nog een maandje
moeten wachten.
Oud-eerste elftalspeler Gerrit Huiskamp kwam een kijkje nemen. Hij overweegt zich bij de walking footballers aan
te sluiten. Huub van Oorschot dankte bij de prijsuitreiking degenen die de toernooiorganisatie op deze dag voor
hun rekening hadden genomen (Ellen Sanderse en Rob Kamp). De lunch en de natjes en droogjes werden verzorgd
door een aantal partners van het walking footballteam van Vriendenschaar.
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Zaterdag 28 september:
Beesd 2 geen koploper meer na gelijkspel in Everdingen, Everstein 3 (2-2) Beesd 2

Jeu de Boules, Slotdag Zomercompetitie
Zondag 29 september vond de slotdag van de zomercompetitie van de jeu de boules afdeling Molenzicht plaats.
De jeu de boules oefenen het hele jaar door op dinsdagavond, van 1 april tot 1 oktober in de open lucht op het
complex Molenzicht en van 1 oktober tot 1 april op overdekte banen bij Arno Versteegh.
Daarnaast worden nog een zomercompetitie van 7 speeldagen en een wintercompetitie van 4 speeldagen
gehouden.
Aan de zomercompetitie hebben dit jaar ruim 25 spelers meegedaan en wel op 6 banen. Met 7 speeldagen zijn er
21 speelrondes afgewerkt. De 29e september kende de slotdag en afronding. De prijs voorde beste
speler/speelster is dit jaar gegaan naar Mieke Liebregts uit Leerdam. Met 15 overwinningen uit 20 rondes en een
boules saldo van 31 was zij de beste.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen trotseerden bijna 30 mensen de omstandigheden en dankzij getroffen
voorzieningen als partytent en verwarming was het allemaal goed te doen. Een snackwagen zorgde voor de rest.
Een heel geslaagd toernooi met
een heel gezellige en sportieve
afronding.
De wintercompetitie wordt komend
hal jaar ook gehouden op het
complex Molenzicht en wel op de
zondagen 27 oktober en
24 november 2019, 16 februari en
15 maart 2020 en reservedatum
29 maart.
Leden van de Jeu de boules kunnen
zich voor deze competitie opgeven
bij hmavandenberg@gmail.com
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Maandag 30 september 2019 - Algemene Ledenvergadering

Aanwezig: Max Kroeze (voorzitter), Cees Brouwer (senioren), Goof Dokman (secretaris),
Jan Kroeze (penningmeester), Richard Aalten (algemeen)
Locatie: Kantine Sportpark Molenzicht, aanvang: 20:00 uur
Er zijn 50 leden aanwezig.

1. Opening.
Voorzitter Max Kroeze opent de vergadering.
De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
 Opening (door Max Kroeze)
 Mededelingen/ingekomen stukken (door Max Kroeze)
 Toekomstvisie (door Max Kroeze)
 Nieuwe commissieleden jeugd = inzet bestuur verbetering kwaliteit jeugd/toekomst
 Resultaat toekomstvisie Kernteam Verbinding – Verdere ontwikkeling - Betrokkenheid
 Subsidie nieuwbouw
 Zaterdagcompetitie
 Barbezetting/vrijwilligers/coaches
 Wensenlijst investeringen: Beregening kunstgrasveld, verlichting veld 4, nieuwe doeltjes
beveiligd tegen kantelen, pinautomaten bar en muziekinstallatie
 Goedkeuren notulen Algemene ledenvergadering 24-9-2018 (door Goof Dokman)
 Verkort jaarverslag 2018-2019 (door Goof Dokman)
 Bestuursverkiezing en commissies (door Goof Dokman)
 Ledenontwikkeling (door Cees Brouwer)
 Financieel overzicht (door Jan Kroeze)
 Bedanken vrijwilligers (door Cees Brouwer)
 Rondvraag (door Max Kroeze)
 Afsluiting (door Max Kroeze)

Mededelingen en ingekomen stukken (door Max Kroeze).
Er zijn geen ingekomen stukkern.
Toekomstvisie.
 Nieuwe commissieleden jeugd = inzet bestuur verbetering kwaliteit jeugd/toekomst
 Resultaat toekomstvisie kernteam, Verbinding, Verdere ontwikkeling, Betrokkenheid
Hierover meer bij agendapunt 3. Verkort jaarverslag.
 Subsidie nieuwbouw
Eerdere toezegging aan de leden was eerst aanleg kunstgrasveld en daarna nieuwbouw accommodatie.
Er is een substantieel bedrag aan subsidie verkregen (looptijd 2 jaar). Er loopt nog onderzoek naar
teruggaaf B.T.W. en er volgen gesprekken met de gemeente. Als het financiële plaatje duidelijk is
worden de volgende stappen genomen (onderzoek, bouwtekeningen etc.).
 Zaterdagcompetitie
Op wat kleine bijsturingen na is de overgang naar het zaterdagvoetbal goed verlopen.
Het plannen van de velden en kleedkamers op zaterdag blijft een uitdaging.
 Barbezetting/vrijwilligers/coaches
Het inzetten van vrijwilligers voor bar- bestuursdiensten is nog steeds een probleem. Het bestuur pakt
dit nu zelf op. Dit moet beter. Eerst de vrijwilligers in kaart brengen, goed registreren, indelen en
nabellen. Als het op orde is zullen barcoaches worden ingezet. Opbrengst kantine zijn belangrijke
inkomsten voor de vereniging. We hopen dat dit vanaf nu goed gaat.
 Wensenlijst investeringen:
Beregening kunstgrasveld (ca. €25.000), verlichting veld 4 (ca. €25.000), nieuwe doeltjes beveiligd
tegen kantelen (ca. €5000), pinautomaten bar en muziekinstallatie is in onderzoek.
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2.

Goedkeuren notulen Ledenvergadering 24 september 2018 (door Goof Dokman).
De notulen stonden gepubliceerd op de site en in het jaarverslag.
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.

3.

Verkort jaarverslag 2018-2019 (door Goof Dokman).
Een kalenderjaar loopt van januari t/m december. Een voetbaljaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Bijna alle gebeurtenissen binnen de vereniging worden vastgelegd in het jaarverslag dat u kunt vinden op
de website, ik geef hiervan een korte samenvatting: In de periode juli-dec 2018 waren we gastheer voor de
Spelweek Beesd en de Voorrondes Pannavoetbal, Walking Football deed mee aan de Betuwse Bikkel Bokaal,
24 september was de Algemene Ledenvergadering, er was een grootouder-kind toernooi met 115 leerlingen
en 30 Walking Football opa's, in november waren we gastheer voor de hardloopwedstrijd Run Rondje Rhenoy,
vvBeesd was duurzaam bezig door alle lampen van de veldverlichting te vervangen door LED verlichting,
14 December was het Walking Football Kerstdiner.
In de eerste helft van dit jaar was op 13 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie, 22 februari was er een
bijeenkomst over de Voetbal Toekomst van vvBeesd. Een enquête die werd gehouden onder de spelende leden
van vvbeesd, werd geëvalueerd en het bestuur bracht advies uit aan de leden nl: zaterdagvoetbal heeft de
toekomst. In maart bracht John van Zweden een bezoek aan de Business Club van v.v. Beesd en werd Rick
Smits winnaar van het eerste FIFA-kampioenschap.
In april was er een open training en informatieavond over een herstart van vrouwenvoetbal bij vvbeesd
en er werd een bron geboord voor het verkrijgen van water om de velden te besproeien, 18 mei was er een
gezellig feest bij de vereniging want Beesd 2 zaterdag werd kampioen
Zaterdag 1 juni was het 8ste Robert Mars Toernooi en de dag erna op zondag 2 juni was het 60-jarig jubileum
vvBeesd. Het werd een warme, maar ook zeer geslaagde en gezellige dag.
Tevens werd die dag de nieuwe hoofsponsor bekend gemaakt nl. Aannemingsbedrijf De Jong Zuurmond Beesd
en er werd afscheid genomen van hoofsponsor Drukkerij Kemker
Er waren bijeenkomsten over de Toekomstvisie bij vvBeesd. Een kernteam samengesteld uit leden dacht mee
en beslist uiteindelijk mee over de toekomst van vvBeesd. Er zijn kernwaarden vastgesteld nl. VVB
en die letters staan voor: Verbinding, Verdere ontwikkeling en Betrokkenheid.
Binnen deze kernwaarden zijn een aantal ambities vastgelegd. Het bestuur kreeg advies van het kernteam
welke ambities prioriteit hebben en als eerste moeten worden opgepakt.
Het kernteam blijft in de toekomst fungeren als klankbord en ondersteuning van het bestuur en daar zijn we
als bestuur erg blij mee en we danken het kernteam voor het zijn/haar inzet tot nu toe.
Tot slot vraag ik u aandacht voor mensen die overleden zijn in onze
vereniging: In de tweede helft van 2018 overleden Rinus Zuurmond,
Henk Gordijn, Cor van Panwijk, Paul Korner en Rien de Vries en 7 mei
j.l. overleed Gerard van den Heuvel. Dank voor uw aandacht.
Ik vraag u te gaan staan voor een moment van stilte om de
overledenen te gedenken.

4.

Bestuursverkiezing en commissies (door Goof Dokman).
v
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Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar.
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Goof Dokman had zelf in de vorige jaarvergadering aangegeven te
stoppen als secretaris, maar is op zijn besluit teruggekomen. Richard Aalten is het bestuur komen versterken.
Commissies.
Ik noem de commissies met op dit moment een tekort aan mensen:
Jeugdcommissie/senioren.
Senioren en jeugd spelen hun wedstrijden op zaterdag. Er is een tekort aan mensen bij bestuursdiensten
’s morgens (jeugd) en ’s middags (senioren). Cees Brouwer zoekt hulp bij het vinden van scheidrechters.
Commissie Activiteiten & Communicatie
Activiteiten staan op een laag pitje of eigenlijk die zijn er niet. Vorige Dames 1 gestopt, te weinig mensen
overgebleven. Dus geen openingsdag of slotdag, Sinterklaas, kinderbingo. Een dame wilde dit oppakken, ze
heeft een aantal dames benaderd en ook al enkele toezeggingen, afgelopen zaterdag reageerde ze
enthousiast: ik heb er weer twee dames bij. Dus dat komt goed, daar heb ik vertrouwen in.
Commissie Communicatie. Geen mensen te kort, maar wel een prachtige nieuwe website gerealiseerd
Commissie Thuiswedstrijden. Met de overgang naar de zaterdag zijn er mensen gestopt. Annemieke van
Meeuwen, Yvonne Versteegh en Eddie Kroeze zijn nu nog beschikbaar voor entree en lotenverkoop.
Commissie Kantinebeheer.
Bardienst gaat niet goed en moet veel beter. We zijn hier als bestuur al jaren mee bezig en pakken dit
Nu zelf op. Eerst alle vrijwilligers in kaart brengen, indelen en nabellen, Als het op orde is binnenkort
barcoaches inzetten. Meer uitstraling, plezier, 2x4 uur per seizoen, waar hebben we het over.
Er moet een omslag komen bij de leden, doe er alles aan om er te zijn, samen zijn we de club.
Bovenstaande vacatures komen op de site om rustig na te lezen.
5.

Ledenontwikkeling (door Cees Brouwer)
Mede door het achterblijven van huizenbouw in Beesd is er weinig aanwas van jeugdleden. Wel is een
verhoging van het aantal seniorenleden waarneembaar van 377 naar 438 (mede door het Walking Football).
Het totale aantal leden is gestegen van 598 naar 622. De BusinessClub VVBeesd telt 98 leden.
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Onderzoek contributie (door Max Kroeze).
De laatste 4 jaar is er geen contributieverhoging doorgevoerd.
Dit zijn de contributiebedragen van verenigingen in de regio:

333

Voorstel is om nu de contributie met ca. 8% te verhogen. Er zijn geen bezwaren vanuit de leden.
Voorstel om de contributie te verhogen naar onderstaande bedragen is akkoord.
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6.

Financiën (door Jan Kroeze).
a. Financieel overzicht 2018-2019.
b. Bevindingen kascommissie door Eric de Greef
(namens Jeroen van Breemen) en Renske van Soelen.
De boekhouding is gehele seizoen onder controle van accountant
Léon van Dun geweest.
Namens de kascommissie doet Erick het woord. Er werden steekproefsgewijs controles gedaan in een keurig
verzorgde administratie. Erick vraagt de aanwezigen decharge te verlenen aan de administratie.
c. Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Renske van Soelen
Jan vraagt wie de taak van Renske wil overnemen bij een volgende kascontrole. Erick Magis is bereid een
volgende kascontrole uit te voeren samen met Jeroen van Breemen of Erick de Greef.
d. Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2018-2019, begroting 2019-2020)
Er volgen overzichten van de financiële baten en lasten (werkelijk en begroot).
De lasten (kosten) zijn afgenomen. Jan geeft alleen uitleg over de cijfers die hierin duidelijk afwijken zoals
personeelskosten, wedstrijdkosten en afschrijvingen.
Dit boekjaar is het bedrag aan inkomsten contributie iets hoger, de entree en sponsorgelden zijn iets lager,
de inkoopkosten kantine zijn lager, de kantineomzet is lager, maar het uiteindelijke resultaat dit boekjaar
is beter dan vorig jaar. Jan geeft hierover uitleg.
Hierna volgt een uitleg over de inzet van barcoaches.
Hiervoor is ook een bedrag opgenomen in de begroting voor 2019-2020.
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7.

Afscheid/bedanken vrijwilligers (door Cees Brouwer).
Ben Frehe en Natasja van Bremen worden door Cees Brouwer bedankt
met een bloemetje als dank voor hun inzet voor de vereniging.
Peter Boskaljon was niet aanwezig wegens andere verplichtingen.

8.

Rondvraag (door de voorzitter)
Doortje de Snoo: De WKC-dames staan niet vermeld op de website.
Graag dit in orde maken.

9.

Afsluiting (door de voorzitter).
Max sluit de vergadering en zoals gebruikelijk krijgt iedere aanwezige een consumptie aangeboden.

************************************************************************************************************

Oktober 2019
Beesd 3 verliest na 377 dagen weer een wedstrijd.
Noordeloos 3 - Beesd 3
Toeschouwers: 2
Scoreverloop: 0-1 Marcel 2-2 Leon 4-3 Jimmie
De 2e wedstrijd van het seizoen stond vandaag op het programma in het verre Noordeloos. Er waren vandaag maar
liefst 7 spelers afwezig door diverse redenen.
Vanaf minuut 1 zette Beesd de tegenstander met de rug tegen het goal aan wat in minuut 9 resulteerde in de 0-1
Marcel van Schenkhof schoot hem fraai binnen, in de volgende minuten werden er meerdere grote kansen gemist
die normaal gesproken altijd er in hadden gevlogen.... na een half uur werd Beesd wat slordig en maakte het in
3 minuten tijd 2 persoonlijke fouten zodoende dacht Beesd met een achterstand de rust in te gaan, gelukkig werd
op slag van rust de 2-2 toch nog binnen geschoten.
Met een paar wijzigingen gingen we vol goede moed op jacht naar de 2-3 , want er was immers al meer dan een
jaar niet verloren, al bleek dit toch een andere wedstrijd te worden dan normaal de een naar de andere kans werd
er niet ingeschoten niemand leek het te begrijpen totdat er aan de kant van Beesd een fout werd gemaakt 3-2 , de
laatste 10 minuten gingen we 1 op 1 spelen achterin om toch nog maar genoegen met een punt te nemen helaas
leverde dit niet het gewenste resultaat op en Noordeloos scoorde de 4-2, 1 minuut voor tijd schoot topscoorder
Jimmie de 4-3 nog wel binnen.
Helaas een keer wat anders dan normaal en geen 3 punten maar een teleurstellende 0 punten wedstrijd.
Tot Zaterdag 14:30 dan nemen we het op tegen Heukelum
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Walking Football: Betuwse Bikkel bokaal 2019
door Henk van den Berg
Vrijdag 27 september 2019 is het 2e toernooi om de
Betuwse Bikkels Bokaal gehouden op het sportcomplex
van Vriendenschaar In Culemborg.
Tien ploegen streden om de eer. Geinoord, Theole, Dodewaard, Tricht, Rhelico, Vriendenschaar, Chac Maluku en
2 teams van onze eigen vereniging v.v. Beesd.
De Betuwse Bikkels van vv Beesd zijn op initiatief en onder de inspirerende leiding van Sjors Wakkermans in 2018
gestart met Walking Football, inmiddels een aparte afdeling van de voetbalvereniging.
Elke woensdagochtend, ongeacht de weersomstandigheden, wordt er geoefend en gespeeld op het kunstgrasveld
van Sportpark Molenzicht. Er zijn potentieel ruim 25 leden, waarvan er wekelijks tussen de 15 en 20 spelers
aanwezig zijn.
De leeftijden variëren van 59 tot 89 jaar. Met dit aantal is het mogelijk om meerdere teams van 6 spelers te
formeren. De kwaliteiten variëren van ervaren en technisch bekwame seniorenspelers tot fysiek sterke
schoffelaars. Er heerst veel speelplezier en lol. Bewegen en plezier dus.

Op bovenstaande foto probeert Sjors Wakkermans zijn doel schoon te houden. 👍⚽⚽⚽👍👍👍
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Het toernooi kende 2 poules van 5 teams en eindrondes. Geinoord heeft uiteindelijk gewonnen en de teams van
Beesd zijn op de 7e en 8e plaats geëindigd.

Met veel oefenen hopen we in komende toernooien beter te scoren.
In 2020 wordt het toernooi door Beesd
georganiseerd.
De trofee wordt dan voor de 3e keer
uitgereikt. We zien ernaar uit.
Prachtige acties Hans en Martin.
Meer foto's op website van
Vriendenschaar.
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Op de vernieuwde website verschenen de foto’s van de jeugdelftallen:

Beesd O19 - Staande v.l.n.r.: Willem Wibbeke, Edgar Brouwer, Rick Bertels, Mitchel van Arkel, Joeri Hol,
Colin van den Broek, Sven de Goei, Dick Hol, Jan Nieuwenbroek. Zittend v.l.n.r.: Djamé de Jong, Jordy Hijman,
Robbie van der Haar, Niels Nieuwenbroek, Noel Wibbeke, Daan Pellicaan, Mels van den Broek.
Leider/Coach: Edgar Brouwer, Jan Nieuwenbroek, Willem Wibbeke. Trainers: Edgar Brouwer en Dick Hol

Beesd O17 - Staande v.l.n.r.: Jens van Bremen, Koen Vissenberg, Guus van der Leije, Indy Marcus,
Robin van de Water, Senna Huigen, Daan van Leeuwen, Jesse van Lith, Sebastiaan van Zanten,
Peter Peek. Zittend v.l.n.r.: Bas van Roden, Vincent Peek, Martijn Blitz, Hidde Schooneveld, Jelle Oomens,
Hessel de Vries, Rick Smits, Sven van de Broek. Leider/Coach: Peter Peek, Trainers: Peter Peek

65

Beesd O15 – Staande v.l.n.r.: Kevin Kruissen, Jayden den Braber, Jan Diks, Boyd van de Bosch, Wouter Hendriks,
Duncan Molenaar, Jurre Wakkermans, Ruben van Lent, Bas van den Bosch.
Onder v.l.n.r.: Aree Krikor, Stijn Boerma, Jasper van de Water, Timon Versteegh, Deacon Kemker, Luke van den
Broek, Thijs van Lith. Leider/Coach/Trainer: Bas van den Bosch, Jan Diks, Kevin Kruissen

Beesd MO15 - Brechje van Zuilen, Lotte Groot, Fenne van Zelst, Romy Krul, Sanne Biesheuvel, Carlijn Grieser,
Fleur Stijsiger, Fleur van Breemen, Renske Zwambag, Joani Huigen, Tara van Lith, Ivy Kielestein, Esri Dekker.
Leider/Coach: Ingrid Stijsiger, Trainers: Pascal Stijsiger en Jos van Zelst
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Beesd O14 - Staande v.l.n.r.: Biko van Mook, Nick van Dijk, Lars van den Broek, Ivan Wilmerink, Bas van Schip,
Juul Labadie, Owen van Rijswijk, Marco van den Broek. Zittend v.l.n.r.: Micha in den Eng, Ciro van den Bosch,
Cas Jansen, Wessel van Zanten, Julian van Kranenburg, Timo Torsy, Raemon van Brakel en Gidion van der Haar.
Niet op foto: Milan Versteegh. Leider/Coach: Marco van de Broek

Beesd O13 – Staande v.l.n.r.: Jan van Lith, Coen van den Berg, Lars van Lith, Luke de Boer, Sam Zu, Daan van
Breemen, Jaimy Versteegh, Luka Rijnbeek, Peter Versteegh. Onder v.l.n.r.: Art-Jan Mulder, Nils Labadie, Pepijn
Versteegh, Luuk Bertels, Reinier Lugthart, Rens Kool, Rick Aalten, Niek van Teterode. Leider/Coach: Jeroen van
Breemen, Peter Versteegh, Trainers: Jan van Lith, Michael Verwolf, Dyon van Bremen.
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Beesd O11 - Staand v.l.n.r.: David de Lang, Ellen in den Eng, Joeri Hol, Jeroen van Breemen.
Midden v.l.n.r.: Hendrik van den Heuvel, Matthijs van der Padt, Lars van Breemen, Casper Leurink,
Kyano in den Eng, Bram Dokman. Onder v.l.n.r.: Collin van Wijk, Daan Smid, Sem van der Burg,
Brent Dekker, Jamie Coenmans. Leider/Coach: Ellen in den Eng, Trainers: Joeri Hol

Beesd MO11 - Boven v.l.n.r.: Evy de Bruin, Lisa van Brakel, Rosalie Kaldenberg, Amber de Bruin, Felicia Bron,
Lieke van Haarlem, Marcel van Haarlem. Onder v.l.n.r.: Kyra den Hartog, Tessa Kuil, Faith van den Bosch,
Amy Aalten, Rosanne Arjaans, Jaylin Wellner. Leider/Coach: Marcel van Haarlem, Peter van Brakel, René Kuil.
Trainers: Marcel van Haarlem, Peter van Brakel, René Kuil, Maud Frehe, Fleur Bolenius.
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Beesd MO10 - Boven v.l.n.r.: Daphnin Spronk, André Kielenstein, Midden v.l.n.r.: Carmen Scheper,
Lynn Brouwer, Lexie Kielestein, Sophie van Doorn. Onder v.l.n.r.: Eva Kroeze, Imke Spronk, Julia Piek,
Noa Otte, Kris Waltjen. Leider/Coach: Mark Kroeze, Daphnin Spronk. Trainer: Marcel van Haarlem

Boven v.l.n.r.: Tess Rijnbeek, Thom Dokman, Bram van Niejenhuis. Onder v.l.n.r.: Dyon de Heus,
Levi-Jay Vink, Senne Coenmans. Leider/Coach: Bert van Niejenhuis. Coördinator/Trainer: Desirée Lieverst.
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Boven v.l.n.r.: Dee Waltjen, Joshua Gietbergen. Onder v.l.n.r.: Dirk Cunen, Thijn Coenmans,
Jamie Nuij. Niet op foto: Bram Broekx. Leider/Coach: Henk Cunen. Coördinator/Trainer: Desirée Lieverst

Boven v.l.n.r.: Willem Kroeze, Sam Boensma, Maas Kroeze. Onder v.l.n.r.: Noud Spronk,
Joel Gremie, Renzo van Mourik. Leider/Coach: Desirée Lieverst, Mark Boensma
Coördinator/Trainer: Desirée Lieverst
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Staande v.l.n.r.: Bertus Bronk, Ed Tuller (leider), Arjan van den Bosch, Stefan van den Bosch, Timo Warrens,
Edwin Tuller, Jarno van de Water, Jorn van de Broek, Bo van Bremen, Dick Wammes (hoofdtrainer), Michael
Verwolf (grensrechter). Zittend v.l.n.r.: Nick van Gameren, Nick van de Burg, Joery Pippel, Bram Wakker,
Coen Verwolf, Julian van Bruggen, Dion Hol, Kevin Kruissen, Ferdy van de Werken, Randy den Hartog.

Staande v.l.n.r.: Rik Spronk, Igor Bassa, Hans Kroeze, Tim Kruissen, Jens Kroeze, Mathé Nab, Rick Bambacht,
Jordan Meegdes, Elmar Dokman, Lucas de Bruin, Marc de Keijzer, Wim Bronk (Leider) en Carl Kroeze (Coach)
Zittend v.l.n.r. Jan Kroeze, Jelle van Soelen, Thomas Brouwer, Rik van Zandwijk, Ricardo den Hartog,
Jari Meijvogel, Jeroen van Gameren, Leroy Bronk, Dyon van Bremen, Koen Vissenberg, Jeroen Beelen.
Niet op foto: Jasper van Bremen.
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Staand v.l.n.r.: Michel van der Gun, Sander van Keulen, Jeffrey Hanegraaf, Davey Verploeg,
Leon Wibbeke, Jimmy Parfjanowicz, Marc de Keijzer, Patrick van de Hurk, John Kuil, Sven van Heesewijk.
Zittend v.l.n.r.: Patrick Verwolf, Mark Tuller, Marcel Schenkhof, Nick Kruissen, Julian van Bruggen,
Raimond van de Burg, Jimmy Hermann, Jeroen Beelen, René de Ruiter. Leider/Coach: Mark Tuller.

Boven v.l.n.r.: Patrick Koenhein, Jos van den Hoog, Michael van Alphen, Tim Geerlings, Pascal Middelkoop,
Jordi van de Water, Marco Kroeze, Jurgen Gremie, Iwan Bender, Bertus Bronk, Edwin van Ewijk, Peter Uyen.
Onder v.l.n.r.: Johan Bronk, Ron van Leerdam, Ronald van Mourik, Gijsbert Spronk, Jurgen Gordijn, Hans van
Panwijk, Rens Bronk, Michael Verwolf, Niels Jonker, Joost de Bruijn, Martijn Kroeze. Leider/Coach: Patrick
Koenhein en Peter Uyen.
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Boven v.l.n.r.: Ivonne de Bruijn, Coos van Lith, Femke van de Hevel, Isa Kroeze, Mandy de Ruiter,
Fleur Bolenius, Denise van Heesewijk, Fleur van Kilsdonk, Nancy van Dijk, Kim Bullee, Madelon Verschoor,
Sam Grieser, Demi van Zoelen, Noa Jansen, Jan-Kees de Groot, Jeroen van Stappershoef. Onder v.l.n.r.:
Anouk van Eggelen, Renske van Soelen, Tessie van Lith, Anne Smits, Daisy Kemker, Lynn van der Giessen,
Nienke van Loon, Esmee de Groot, Melanie van Stappershoef, Maud den Hartog, Brigitte Bakker.
Leider/Coach: Ivonne de Bruijn, Jan-Kees Groot. Trainers: Coos van Lith, Jeroen van Stappershoef

WKC-dames: Staande v.l.n.r.: Marieke van Haarlem, Lisette Keijzer- van Eijk, Yvonne Pellicaan,
Jolanda Voet, Doortje de Snoo, Erica van Kilsdonk, Hester Kemker, Bas Vos (trainer), Nettie van Eijk,
Astrid van Dijk. Onderste rij v.l.n.r.: Anita de Bijl, Yvonne Smits, Geraldine v/d Heuvel, Monique van
Stappershoef, Ilona van Lith, Francis van den Heuvel, José Brouwer, Anke van den Bosch.
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WKC-heren: Staande v.l.n.r.: Henry van Bremen, Michael Schooneveld, Coos van Lith, Waldrik Mars, Martien van
den Broek, Berry van Lith, Jan van Lith, Pieter van der Wijk, André Post, Johan Rijneveld. Onderste rij v.l.n.r.:
Marcel van Haarlem, Richard Frehe, Christopher Mougeole, Corné in den Eng, Jan Diks, Bjorn Janssen, Peter van
Brakel, Anjo van Gameren, Richard Polder.

Walking Football: Trainingstijden op Woensdagochtend 09:30 – 11:15 uur
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Zaterdag 5 oktober:

Historische overwinning voor Beesd
BEESD – Beesd heeft zijn eerste zege als zaterdagclub geboekt. Thuis tegen Lekvogels werd het 3-1. Trainer Dick
Wammes zag dat het moeizaam ging: "We speelden wat minder dan vorige week, maar het is wel een terechte
uitslag. We hebben ontzettend veel kansen gemist. "Uit een corner kwamen de gasten uit Lexmond op voorsprong.
"Toen liepen we weer achter de feiten aan, maar we kregen daarna wel een heel aantal kansen", zag Wammes.
"Gelukkig maken we hem vlak voor rust op een goed moment."

Stefan van den Bosch tekende voor de 1-1 ruststand. Na de thee maakte Jarno van de Water er 2-1 van.
Kort voor tijd besliste invaller Jens Kroeze de wedstrijd met de 3-1.
⚽ Stefan van den Bosch "44, Jarno van de Water "73 en Jens Kroeze "90
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"Run Rondje Rhenoy"
ZATERDAG 30 november organiseert Stichting Run Rondje Rhenoy een hardloopwedstrijd over 5 en 10 kilometer.
Tijdens Run Rondje Rhenoy is er tevens een sponsorloop door kinderen waarbij geld wordt opgehaald voor de
Roparun.

Ook leden van v.v. Beesd (jong en oud) kunnen aan deze hardloopwedstrijd meedoen want alle
elftallen (behalve Beesd 1) hebben die dag géén competitieverplichtingen. Dus loop mee en steun
het goede doel: Stichting Roparun
U kunt u opgeven via inschrijven.nl, scroll naar beneden naar de datum 30 november 2019 en selecteer ‘Run
rondje Rhenoy’ en de rest volgt vanzelf.
Het parcours is als volgt: Beesd, Rumpt, Rhenoy, Beesd
Start en finish: Sportstraat 7 te Beesd.
Inschrijfbureau open: 13:30 - 14:40 uur
14:40 uur: "Briefing"
15:00 uur: Start 5km
15:05 uur: Start 10km wedstrijd
16:30 uur: Prijsuitreiking en Verloting
18:30 uur: sluiting van het evenement
Deelname 5 km af 12 jaar
Deelname 10 km af 16 jaar.
Er bestaat de mogelijkheid een extra donatie te doen aan het team RopaRun Boys Beesd.
Deze donatie komt geheel ten goede aan de ROPARUN
Je donatie wordt zéér gewaardeerd.

Wat is Roparun?
Door Marjon de Lange

Roparun: Bike Boys Beesd are back

Vele enthousiaste leden van Team 2017 doen dit keer ook weer mee.
Ze proberen natuurlijk nog meer geld bijeen te brengen dan de vorige keer.
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In 2017 deden ze al een keer mee. In juni 2020 gaan ze opnieuw het avontuur aan: de Roparun één van de grootste
estafettelopen van Europa. Het team is weer samengesteld, er is een nieuwe coach en de voorbereidingen zijn
begonnen.
Beesd - De Bike Boys Beesd vormen al meer dan 30 jaar een hechte sportieve vriendengroep. Ze gaan iedere
zaterdag fietsen en iedere zondag hardlopen. Elk jaar doen de Bike Boys Beesd mee met verschillende
hardloopwedstrijden, marathons en fietstochten verspreid over het land. Voor de Roparun noemen zij zich speciaal
de RopaRun Boys Beesd.
Goede doel
De Roparun werd voor het eerst gehouden in 1991. Het is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer met als
eindpunt Rotterdam. Ropa staat voor Rotterdam-Parijs, door grote toename in het aantal deelnemende teams is in
2012 een nieuw traject vanaf Hamburg gestart, in 2020 is die vertrekstad verplaatst naar de stad Bremen. De
bedoeling van de Roparun is dat de verschillende teams een sportieve bijdrage leveren om geld op te halen voor
het goede doel, te weten mensen met kanker. De organisaties steunt allerlei projecten die het leven van deze
mensen aangenamer maken.
Pinksterweekend
Het motto van de Roparun is al jaren: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven". Het sportieve evenement is jaarlijks in het pinksterweekend. Volgend jaar is de start
op zaterdag 30 mei 2020. Het team weet nog niet of ze in Bremen of in Parijs ingedeeld worden. Alle deelnemers
finishen op maandag 1 juni 2020 op de Binnenrotte in Rotterdam. Vervolgens loopt het hele team over de
Coolsingel voor een feestelijk ontvangst. Niet alleen de lopers maar ook de chauffeurs, fietsers, verzorgers en
fysiotherapeuten. In 2018 is er door de teams maar liefst 5.626.988,79 euro opgehaald.
Inzamelingsacties
De RopaRun Boys Beesd hopen natuurlijk weer een grote bijdrage te kunnen leveren met hun deelname. Op
zaterdag 30 november vindt voor de vijftiende keer Run Rondje Rhenoy plaats waar zij ook aan mee doen. De
inschrijving is al geopend.
Men kan kiezen uit 5 of 10 kilometer en bij de inschrijving kan een donatie worden gedaan aan het Roparun team.
Tijdens Run Rondje Rhenoy is er tevens een sponsorloop door kinderen waarbij geld wordt opgehaald voor de
Roparun.
Hardloopclinic
Vrijdag 27 september werd op het voetbalveld van Beesd een hardloopclinic gegeven voor de kinderen van groep
4 tot en met 8 van de basisscholen, onder leiding van een hardloopexpert. Degene die enthousiast geworden
kunnen nog meedoen aan een speciaal trainingsprogramma voor de sponsorloop.
De komende maanden zal het team Roparun Boys Beesd nog veel meer acties organiseren.
Informatie via: P. Kemker, tel. 06-57326043.
******************************************************************************************************************************************

Vacature: bestuursdienst op zaterdag of zondag
Doordat de senioren én de jeugd hun wedstrijden nu op zaterdag spelen is
er dringend behoefte aan vrijwilligers die de bestuursdienst op zich willen
nemen op zaterdagmorgen of op zaterdagmiddag.
Op zondagmorgen om 10.00 uur speelt Beesd 2 zondag, ook daar is om de
week behoefte aan iemand die de bestuurdienst op zich wil nemen.
Wie helpt ons uit de brand? Het Bestuur
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Zaterdag 5 oktober: Beesd 2 weer nummer één na winst op Leerdam Sport
Beesd – Eerst maar even kort over vorige week, de razende reporter was helaas maar even aanwezig in Everdingen, dus geen
volledig verslag. Tegen Everstein kwam Beesd op een 0-2 voorsprong, maar gaf deze toch uit handen, eindstand 2-2. Door het
gelijke spel is Meerkerk de nieuwe koploper in de competitie. Vandaag met goede moed tegen Leerdam Sport thuis op het veld
bij de Molen. De gasten hadden pas één wedstrijd gespeeld, en daarin Everstein verslagen. De tegenstander peilen was dus
lastig. Hoofdcoach Bronk werd net als vorige week gemist, de winstpremies liegen er blijkbaar niet om bij Beesd 2, want Bronk
geniet van een welverdiende vakantie. Hoofdcoach Kroeze stond er dus alleen voor. Door het maken van een elftal foto voor
Dames 1 arriveerde ik een kleine tien minuten later op het veld. In deze 10 minuten had de bal al 2 keer het net gebold, één
keer bij doelman Jari Meijvogel, de andere keer bij de keeper van Leerdam Sport, doelpunt aan Beesdse kant werd gemaakt door
Lucas de Bruin. Diezelfde Lucas gaf daarna na een goede actie de assist op Koen Vissenberg, die Beesd op een 2-1 voorsprong
schoot. Beesd had het overwicht in de wedstrijd, en bij vlagen werd er ook goed gespeeld. Het mooiste doelpunt van de middag
schreef Jeroen van Gameren op zijn naam, uit een corner volleerde hij de bal spijkerhard via de lat in het doel. Koen Vissenberg
kreeg de grootste kans om Beesd op 4-1 te schieten voor de rust, maar 1 op 1 stuitte hij op de keeper.
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In de tweede helft ging Beesd door waar het gebleven was, het creëren van kansen. Jeroen van Gameren speelde zich fantastisch
vrij door een briljante aanname, maar de afwerking was niet om over naar huis te schrijven. Een kwartier na rust leek Hans
Kroeze de wedstrijd te beslissen, met een uitgemeten afstandsschot verraste hij de sterk keepende doelman van Leerdam Sport.
In het restant van de wedstrijd kreeg Beesd nog wat kansen, waarin Marc de Keijzer de grootste miste. Leerdam Sport raakte net
voor tijd nog de paal.

Beesd pakt dus de volle drie punten tegen Leerdam Sport 4, en klimt weer naar de eerste positie op de ranglijst. Dit komt
mede doordat Meerkerk deze week niet in actie kwam. Volgende week staat Theole op het programma, om één uur wordt
er afgetrapt in Tiel.
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AUTORIJSCHOOL MELS BOS STEEKT BEESD VR1 IN HET NIEUW 🚗🚕🚙🚗🚕🚙
Op de foto staan de dames van Beesd VR1 rondom de lesauto van autorijschool Mels Bos. Dankzij Mels Bos speelt
Dames 1 dit jaar in prachtige nieuwe shirts. Gedurende een periode van 5 jaren heeft Mels Bos haar naam
verbonden aan het dames elftal. Door de nieuwe shirts zullen de resultaten vast snel komen.
Namens v.v. Beesd en Beesd VR1 heel erg bedankt!

ONDER-23 COMPETITIE
8-10-2019: MVV'58, RKTVC en HRC'14 zijn dinsdagavond winnend aan de nieuwe regionale O23-competitie
begonnen. MVV'58 was Roda Boys met 4-1 in de baas. In dezelfde poule won RKTVC met 2-1 van Herovina.
HRC'14 opende poule B met een doelpuntrijke 6-3 zege op SVS'65.
Dinsdag 15 oktober staan de wedstrijden Haaften-Beesd en Rhelico-Teisterbanders op het programma,
Buren-Theole is verzet naar 26 november.
Deze, veelal talentvolle, spelers vinden moeilijk
direct aansluiting bij het eerste elftal, omdat die
stap zowel technisch als fysiek vaak te groot is.
Het gevolg is dat er spelers uitstromen en stoppen
met voetbal of ervoor kiezen om bij een andere club
op een lager niveau te gaan voetballen.
Hierdoor ondervinden steeds meer clubs in het hogere
amateurvoetbal problemen met het samenstellen van
een kwalitatief goed tweede elftal.
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12 oktober 2019 • Beesd maakte een einde aan de zegereeks van koploper Herovina.
Op sportpark Molenzicht pakte de thuisploeg een verdiende overwinning: 3-1.
Het was na drie zeges het eerste (punten)verlies voor Herovina dit seizoen. De ploeg van Glenn Calor maakte
weinig aanspraak op meer dan dat. "Het viel tegen", constateerde ook Calor. "De spelopvatting was nog wel goed,
maar we geven de goals te makkelijk weg en winnen onze duels niet. Na rust was het gewoon niet goed."
Dick Wammes kon uiteraard meer tevreden zijn. "We waren al in goeden doen en bevestigen dat nu. We hebben
gewoon een goede pot gespeeld, gescoord op de juiste momenten en af en toe wat geluk gehad."
Frustrerend
Herovina beleefde een uitermate frustrerende
middag. De ploeg wond zich nogal op over vrijwel
alle beslissingen van scheidsrechter Nico Hardenbol,
waarbij dat bij twee niet gegeven gele kaarten aan
de thuisploeg nog enigszins begrijpelijk was. Het
werkte echter averechts, want met het vele balbezit
wisten de gasten zich geen raad.
Het veel feller en scherper spelende Beesd kreeg de
beste kansen. Na een kwartier was het raak. Nick
van Gameren bezorgde Herovina zijn eerste
tegentreffer van het seizoen. Na rust had de ploeg
uit Herwijnen geluk dat het niet al eerder dan een
kwartier voor tijd 2-0 werd. Toen mocht Stefan van
den Bosch opstomen en hij haalde zelf de trekker
over: 2-0.
Rode kaart
Herovina stond toen inmiddels met tien man, nadat
Frank Clements rood had gegeven toen hij een
tegenstander een beuk verkocht.
Met die man minder kwam de ploeg nog wel terug in de wedstrijd. Een van richting veranderde vrije trap van
Kevin Steenbruggen liet de prima keepende Damian van Asch kansloos. De zege van Beesd kwam echter niet meer
in gevaar. Diep in blessuretijd kon Beesd zelfs nog een keer juichen, toen Jarno van de Water de 3-1 maakte.
"Ik zeg niet dat we van Herovina moeten winnen, maar onze zes punten
uit deze vier wedstrijden zijn denk ik wel waar we horen te staan",
zei Dick Wammes. Calor: "Als we bovenin mee willen
doen, zullen dit soort wedstrijden gewonnen moeten worden.
We hadden vandaag wat pech met blessures en andere afwezigen,
maar we waren niet doortastend genoeg."

Maarten van Hoogevest
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Boon’s Markt & Drukkerij Kemker BEDANKT!
Voetbalvereniging Beesd bedankt de sponsoren,

Boon’s Supermarkt en Drukkerij Kemker.
Beiden worden bedankt voor het sponsoren van de
prijzen van de verloting van zaterdag 12 oktober.
Drukkerij Kemker sponsorde de wedstrijdbal,
en Boon’s Supermarkt de boodschappentas.
Zaterdag 19 oktober

⚽ Asperen - Beesd
🏆 Competitie
📅 19 okt - 15.00 uur
📌 Sportpark Asperen
Asperen pas na rode kaart te sterk voor Beesd
ASPEREN – Asperen is de nieuwe koploper in de 4e klasse D.
Beesd werd met 5-1 verslagen. Zo makkelijk als de uitslag
doet vermoeden, ging het niet voor Asperen. "Voor rust
waren we wel beter, maar komen we niet verder dan 1-0",
zag Asperen-trainer Jaap van Hattem. "In de tweede helft
konden we pas het verschil maken toen zij met tien man
stonden." Beesd-trainer Dick Wammes was niet te spreken
over het grootste deel van de wedstrijd.
Onze eerste helft was gewoon niet goed.
Na rust hadden we een sterke fase, maar we laten het in
vijf minuten helemaal lopen.
En daarna pakken we veel te veel kaarten."
Tareq Ibrahim opende in de eerste helft de score.
Kort na rust kwam Beesd via Arjan van den Bosch langszij en kreeg het kansen op meer. Een tweede gele kaart
voor Van den Bosch gooide echter roet in het eten. Binnen enkele minuten maakte Gerard Breider er met twee
treffers 3-1 van. Carlo van Santen en Ruben de Pender deden daarna nog een duit in het zakje. Na afloop kreeg
ook Beesd-aanvoerder Coen Verwolf nog zijn tweede gele kaart.
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Klussen bij vvBeesd
Zaterdag 26 oktober werd er weer geklust op Sportpark Molenzicht. De koffie ☕️☕️ stond om 07.30 uur klaar.
De vrijwilligers stuurden een 👍 naar de groepsapp als ze erbij waren en een 😩 als ze verhinderd waren.
En zoals altijd: vele handen maakten licht werk 👍👍👍👍

CONTRIBUTIE FACTURERING EIND OKTOBER
De contributie facturering komt er weer aan. Aan het einde van deze maand (oktober) zullen de contributies van
dit seizoen weer geïnd worden via automatisch incasso.
Hiervoor zijn de nieuwe tarieven van toepassing die tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn vastgesteld.

Wist u dat?
Een jaarlijkse afschrijving minder kost dan per half jaar?
Dit komt door de administratiekosten die moeten worden gemaakt.
Op de factuur die u per e-mail ontvangt het adres uit onze
administratie staat. Klopt dit niet?
Geef dit dan door aan leden@vvbeesd.nl
Is er wel geld afgeschreven maar heeft u geen e-mail gehad?
Geef dan het juiste e-mailadres door aan leden@vvbeesd.nl
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BOON’S MARKT & AVANTIZORG HEEL ERG BEDANKT!
Voetbalvereniging Beesd bedankt de volgende sponsoren: Boon’s Supermarkt en
AvantiZorg. Beiden worden bedankt voor het sponsoren van de prijzen van de
verloting van afgelopen zaterdag.
AvantiZorg sponsorde de wedstrijdbal, en Boon’s Supermarkt de boodschappentas

Zondag 27 oktober Beesd 2 zondag
Weekendje van sommige spelers bij Tranmere Rovers betaald zich uit in punten.
Leerdam Sport 2 - Beesd 2 ... 3-4
Doelpuntenmakers: Jordi van de Water 1x Edwin van Ewijk 1x
Marco Kroeze 1x
Rens Bronk 1x
Bijzonderheid:
Geel: Tim Geerlings
Rood: Gijsbert Spronk
Eigen doelpunt: Jurgen Gordijn
Dus eigenlijk geen bijzonderheden… 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🙈 🙈 🙈

********************************************************************************************************************************************

Wordt Hoofcoach Kroeze de opvolger van Jaap Stam?
Beesd - Bange gezichten op Sportpark Molenzicht, houdt Beesd succestrainer Kroeze binnen boord? Na het
opstappen van Jaap Stam bij Feyenoord, lijkt de voornaamste kandidaat voor deze positie uit Asperen te komen.
Kroeze heeft naast een rood/zwart, natuurlijk ook een rood/wit hart. Is hij de verlosser van de club uit
Rotterdam-Zuid?
Penningmeester Jan Kroeze is niet bang voor een overstap, in zijn contract staan zulke grote clausules, dat enkel
met oliegelden betaald kan worden.
Wij kregen Hoofdcoach Kroeze niet
te pakken voor commentaar.
Collega Bronk troffen wij wel
terwijl hij de lekkerste kaas van de
omgeving aan het verkopen was.
Hij verklaarde, "Natuurlijk is de
belangstelling te verklaren voor
Kroeze, maar het succes van Beesd
2 is voor een groot deel aan mijzelf
te danken.".
We houden u op de hoogte
mochten er nieuwe ontwikkelingen
zijn...
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Evert van Zelst
Donderdag 24 oktober - de komende weken stellen wij de inwoners van Beesd de volgende vraag: Wat betekent
Beesd voor elkaar voor jou? Deze week Evert van Zelst - “Ik voel mij betrokken bij Beesd, deze betrokkenheid is
wederzijds. Ik draag bij waar nodig. Ik zou voor geen prijs weg willen, ik hoor erbij. Dat is voor mij Beesd voor
elkaar”
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November 2019
Zondag 3 november: Beesd 2 - Rhelico 2 11.00 uur, De enige derby op zondag!
Dit beloofd 'n dagje te worden! 🔥
⚔️ Beesd 2 - Rhelico 2
⏱ 11:00 - zondag 3 november
🎤 DJ Leander, Zanger Patrick van den Hurk

😁

Beesd 2 zondag gaf het goede voorbeeld! 🔥
Een 0-3 achterstand tegen Rhelico werd weggewerkt, eindstand 4-3!

Beesd deed het
onmogelijke!!
Na een 0-3
achterstand wonnen
de mannen van
Koenhein en Uijen
met 4-3 van de
aartsrivaal.
Doelpuntenmakers:
Rens Bronk 2x
Jurgen Gordijn 1x
(penalty)
Marco Kroeze 1x
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HC-VLEES, BERCON & SUSI-CARE Steken Beesd O7 in het nieuw.

Op de foto pronken de spelertjes van de O7-1 en O7-2 van Beesd in gloednieuwe tenues. Dankzij Henk Cunen
Vlees, Metaalrecycling Bercon B.V. en Kapsalon Susi-Care spelen Beesd O7-1 en O7-2 dit jaar in prachtige nieuwe
tenues. Gedurende een periode van 5 jaren hebben deze sponsoren zich verbonden aan de elftallen.
De teams kunnen niet wachten om in deze tenues wedstrijden te gaan spelen
Namens v.v. Beesd en de O7 teams heel erg bedankt!

Zaterdag 2 november: Beesd heeft
zaterdag met 0-2 gewonnen van v.v. Well.
Beide doelpunten vielen pas in de tweede
helft. In het eerste kwartier waren de
bezoekers erg sterk en het was een wonder
dat het nog 0-0 stond want Beesd had een
paar zeer goede kansen. Na het eerste
kwartier zwakte het offensief van Beesd af
en zo kreeg Well tijd om zich te herpakken.
Bij het rustsignaal stond het nog steeds 0-0.
In de tweede helft was Beesd, ondanks de
sterke tegenwind, wederom de betere
partij. In de 60ste minuut maakte Nick van
der Burg de bevrijdende en terechte 0-1.
Toen vervolgens Hans Kroeze in de 68ste
minuut ook de 0-2 maakte was het gedaan
met het verzet van Well en bloedde de
wedstrijd langzaam dood.
Volgende week speelt Beesd uit tegen Rhelico.
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ACTIE!!! AANBIEDING KAARTJES FC UTRECHT – RKC
Beste spelers, ouders en vrijwilligers van v.v. Beesd.
Vanuit FC Utrecht kunnen wij jullie een aanbieding doen voor de
wedstrijd FC Utrecht – RKC op 1 december.
Door op onderstaande link te klikken kunnen kaarten worden besteld.
Prijzen voor deze wedstrijd: 7,50 en 12,50: www.fcutrecht.nl/beesd
De wedstrijd kan dan op eigen gelegenheid bezocht worden.

Politie oefening dinsdag 5 november
Op 5 november oefende een speciale eenheid van de politie voor Conflict- en Crisisbeheersing (ME in opleiding van
Rotterdam) op Sportpark Molenzicht. De oefening startte om 08.30 uur vanaf de parkeerplaats van de v.v. Beesd.
Op maandag waren er al benodigdheden zoals balken enz. t.b.v. deze oefening klaargelegd op het terrein.
Men maakte gebruik van de toiletvoorzieningen en de kantine.
Geen foto’s gepubliceerd vanwege privacy
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Woensdag 6 november was er een bijzonder leerzame morgen bij de Walking Football.
Er werd een reanimatiecursus met uitleg van de AED (Automatische Externe Defibrillator) gegeven.
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Zaterdag 30 november RRR – Run rondje Rhenoy
Zaterdag 30 november zal er tijdens Run Rondje Rhenoy een sponsorloop worden gehouden voor de kinderen van
de basisscholen! Het opgehaalde geld zal naar de Roparun gaan! Ken je iemand die mee doet?
Vergeet dan niet te sponseren!
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Zaterdag 9 november: Guess who is back? Derbyday
⚽ Rhelico - Beesd
🏆 Competitie
📅 9 november 15.00 uur
📌 Sportpark Boutenstein

Rhelico-Beesd op zaterdag 9-11 moet een happening worden
Coen Verwolf, aanvoerder van Beesd, verloor nog nooit van de buren. "In de tijd dat ik in het
eerste speel, heeft Beesd één keer verloren, maar toen was ik geschorst", zegt Verwolf.
De verdediger kijkt uit naar de wedstrijd, maar denkt dat het voor hem persoonlijk net wat anders wordt. "Ik ben
één van de oudere spelers en beide ploegen hebben veel jonge gasten in het team. Die kennen elkaar allemaal,
dus het leeft wel enorm. Maar de meeste spelers van mijn generatie zijn inmiddels gestopt." Het voetballen op
zaterdag bevalt Verwolf tot nu toe prima. "We hebben een leuke competitie. Die wedstrijden in Den Bosch was ik
intussen wel zat. En die vrije zondagen zijn toch ook wel fijn."
Happening
Ook Rhelico-trainer Adrie van Steijn kijkt, als echte clubman, uit naar het treffen. "Dat leeft altijd enorm hier",
zegt Van Steijn. "Ik heb hem zelf een paar keer gespeeld en dat was fantastisch. Toen kwamen er nog zo'n 2000
toeschouwers op af. Dat is tegenwoordig niet meer, maar de club doet er alles aan om er een prachtige happening
van te maken. Dat gaat het ook zeker worden."
*********************************************************************************************************************************************
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Beesd pakt de eerste zaterdag derby tegen Rhelico.
Op Sportpark Boutenstein wordt het 1-3!
Doelpuntenmakers, Jorn van den Broek, Nick van Gameren en Jarno van de Water

Rhelico gaat na jááááááren de banner van hun site aanpassen!!

OUD

NIEUW
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Ook op zaterdag is Beesd te sterk voor Rhelico
RUMPT • De derby Rhelico-Beesd is dit jaar voor het eerst op zaterdag gespeeld. De laatste jaren trok Beesd vaak
aan het langste eind en dat was dit keer niet anders. Lang leek het een makkelijke middag te worden voor de
gasten, maar na rust kreeg Beesd het nog moeilijk. De 1-3 uitslag was uiteindelijk echter wel verdiend.
Niet alleen de winnaar, maar ook het traditioneel matige spel was niet anders dan het op zondag altijd was.
Dat het nog een echte wedstrijd werd, kwam vooral omdat de thuisploeg na de 0-2 in de tweede helft toch nog
alle schroom van zich afgooide en zich in de wedstrijd wist te knokken. Zeker na de 1-2 van Akram Chahyd was er
weinig meer over van het overwicht dat Beesd tot dat moment had.
Beesd kon zichzelf alleen verwijten dat het niet verder dan 0-2 was weg gelopen. Na een halfuur schoot verdediger
Jorn van den Broek de 0-1 in de hoek. Kort na rust kregen de gasten de verdiende 0-2 in de schoot geworpen.
Na een voorzet van Kevin Kruissen zat Rhelico-routinier Sjoerd Dragstra helemaal mis. Nick van Gameren lette op
en tikte de 0-2 binnen. “Voor rust was er een moment dat ik de bal niet meer verwachtte, maar toch kreeg en
over knalde”, zei Van Gameren na afloop. “Nu bleef ik hem wel verwachten en dan sta je op de goede plek.”
Hoewel de 1-2 van Chahyd nog uit de lucht kwam vallen, waren de verhoudingen daarna een stuk anders. Rhelico
ging op zoek naar de gelijkmaker, maar raakte daarbij wel verdediger Bas van Rijnsbergen met een tweede gele
kaart kwijt. Omdat de thuisploeg daarna niet defensiever ging spelen, kreeg Beesd wel heel veel ruimte om de
wedstrijd te beslissen. Dat liet het lange tijd na, waardoor het tot de allerlaatste seconde spannend bleef.
Toen maakte Jarno van de Water de bevrijdende 1-3.

“Over negentig minuten is deze zege voor Beesd wel verdiend”, erkende Rhelico-trainer Adrie van Steijn. “Zij zijn
net wat verder en hadden ook zomaar met 1-5 kunnen winnen vandaag. Ik ben echter wel trots op hoe we
gevoetbald hebben in de tweede helft.”
Beesd-trainer Dick Wammes zag dat zijn ploeg het zichzelf lastig maakte. “En dan kun je in de slotfase ook nog
zomaar de 2-2 om je oren krijgen. Dat hadden we ons niet mogen laten gebeuren. We hadden de wedstrijd al veel
eerder moeten beslissen. Neemt niet weg dat de winst in deze derby wel telt. Daar kunnen we mee thuiskomen.
Nu moeten we zorgen dat we dit doortrekken. Wie weet kunnen we dan bovenin aanhaken.”
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Vuurwerk, honderden mensen langs de lijn en veel bier: Betuwse derby is terug
Dat was het recept voor de voetbalderby in de gemeente West-Betuwe, zaterdagmiddag.
Na drie jaar zonder derby, was het nu eindelijk weer een ouderwetse burenruzie tussen
Voetbalverenigingen Rhelico en VV Beesd. En dat zorgde voor verschillende emoties in
de buurdorpen Rumpt en Beesd. Met vuurwerk en applaus kwamen de spelers van Rhelico
en Beesd het veld op. Buiten het veld stonden honderden fans uit beide buurdorpen toe te kijken en te
schreeuwen. Omdat VV Beesd de laatste jaren op zondag speelde, was er lange tijd geen mogelijkheid voor een
derby tussen Rhelico en Beesd. Dat hij er nu wel weer is, zorgde voor een bijzondere dag op sportpark
Boutenstein.

'Als je dit verliest, gaan we dat nog een tijdje horen'
'Hij is bijna drie jaar weggeweest en nu weer terug. Je ziet aan het publiek dat veel mensen daarnaar uit hebben
gekeken, het is een fantastische dag', zo schetst Rhelico-bestuurslid Jeffrey van Oostrum.
'Onze dorpen worden alleen gescheiden door de Linge, de rest van de week hebben we wel veel met elkaar te
maken. Er worden dus veel grappen en grollen gemaakt. Als we dit verliezen, gaan we dat nog wel een tijdje
horen.' Veel doelpunten en een rode kaart
De wedstrijd tussen Rhelico en Beesd ging er fanatiek aan toe. Vier goals, meerdere gele kaarten en zelfs een rode
kaart voor de thuisploeg. Alles wat een derby eigenlijk moet hebben. 'Het is dan ook fantastisch om te spelen, als
je alleen al ziet hoeveel mensen er staan', vertelt Rhelico-aanvoerder Kylian Heemskerk.
VV Beesd-aanvoerder Coen Verwolf sluit zich daarbij aan. 'De sfeer zat er geweldig in. Veel mensen en zelfs
vuurwerk, dit zijn de wedstrijden waar je voor op voetbal gaat.'
Winst voor...
Uiteindelijk ging de winst naar de ploeg uit Beesd, met 1-3. 'Dus mijn dag kan echt niet meer kapot', vertelt Coen
Verwolf. We gaan drie keer per dag een rondje rijden met de toeter hier', lacht hij.

Blije Beesd-supporters. Foto: Omroep Gelderland
Heemskerk was iets minder vrolijk. 'Dit wordt een
baalweek. Ik durf me nergens meer te vertonen ben
ik bang.'
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Beesd verslaat rivaal Rhelico in derby
Beesd heeft de derby gewonnen tegen Rhelico. Op Boutenstein werd met 1-3 gewonnen tegen de rivaal.
De uitploeg was het grootste deel van de wedstrijd beter, maar maakte het zichzelf toch moeilijk tegen het
tiental van Rhelico.
De honderden toeschouwers zagen een slordig begin van beide ploegen, waar het verder gelijk opging. Rhelico
kreeg in het begin wel de kansen. Aan het begin kopte Bas van Rijnsbergen uit een corner, maar de keeper van
Beesd redde uitstekend. De eerste echte grote kans gebeurde twee minuten later. Akram Chahyd passeerde goed
de doelman na een fout achterin bij Beesd, maar de spits schoot in het zijnet. Na een kwartier nam Beesd het
initiatief en werd dreigender, een schot van de rechtsback Kevin Kruissen was de eerste poging die Beesd
ondernam bij de goal. Daarna begon Beesd echt dominant te worden en ook zij kregen hun eerste grote kans.
Jarno van de Water schoot na een actie op goal, maar de keeper van Rhelico, Michel Kuipers, redde. Er ontstond
een rebound, waarbij Nick van Gameren over schoot. Daar had Beesd op voorsprong kunnen komen.

Na dertig minuten kwamen de Beesdenaren uit een vrije trap verdiend op een 0-1 voorsprong door verdediger
Jorn van den Broek.
Na de goal liet Beesd zich terugzakken. De thuisploeg kwam alleen weinig aan voetballen toe door het slordige
spel. Vlak voor rust zag Beesd een moment om te counteren, maar Van Rijnsbergen maakte een overtreding,
zodat de tegenaanval niet door kon gaan. Voor die overtreding kreeg hij overigens wel een gele kaart.
Na de rust kwam Beesd goed en fel uit de kleedkamer. Dat gold helaas niet voor Rhelico. In de 48e minuut was het
weer raak voor de ploeg van Dick Wammes. Na een voorzet van Kruissen lette Van Gameren goed op en tikte de
0-2 binnen. Hij maakte daarmee zijn gemiste kans in de eerste helft goed. Daarna ging de wedstrijd gelijk op,
waarbij beide ploegen geen kansen kregen. Uit het niets maakte Rhelico na tien minuten spelen de 1-2.
Na een goede voorzet van Floris Rademaker schoot Chahyd eerst op de keeper, maar maakte in de rebound de
goal. Rhelico probeerde wel aan te vallen, maar door de foutjes creëerden ze weinig. Twintig minuten voor tijd
kreeg Van Rijnsbergen zijn tweede gele kaart. Zonde voor hem en voor Rhelico, zeker omdat hij voor de rest een
uitstekende wedstrijd speelde. Door het tiental van Rhelico kwam er meer ruimte voor Beesd, een kwartier voor
tijd zette Kevin Spronk goed door, maar Bas van Zanten greep goed in. De rechtsback speelde een zeer goede
wedstrijd tegen zijn oude club. Voor de rest ging Beesd slecht met de ruimte om die ze kregen.
Rhelico kreeg in de slotfase nog een goede kans voor de gelijkmaker.
In de laatste minuten was het nog even spannend, maar aan de spanning maakte Van de Water een einde. Uit een
counter maakte hij de 1-3. De goal was ook een beloning voor hem, want hij was één van de beste van het veld.
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Nul - Zás…
Zaterdag 9 november
Op je verjaardag winnen van Rhelico…

Lexmond – Na 2 weken mochten de mannen van hoofdcoach Kroeze en Bronk weer de wei in.
Inmiddels staat Beesd 2 op een 3de plek, Ameide en Meerkerk hebben beide nog geen punt gemorst.
Vandaag trad Beesd aan tegen Lekvogels, zij bekleden de vierde plaats op de ranglijst.
In de eerste helft was het voetbal niet vrijstaand. Opmerkelijkste van het eerste bedrijf was dat Rick Bambacht de
spitspositie tot zich naam. Had hoofdcoach Kroeze een borreltje te veel op vrijdagavond, of was dit een bewuste
keuze? Veel potten wist Bambacht niet te breken op de positie, was het dan ook direct de laatste keer? Beesd wist
echter wel te scoren in de eerste helft, uit een hoekschop van Lucas de Bruin wist Dyon van Bremen te scoren.
In de tweede helft kwam Beesd razendsnel op 0-2, een lange bal van Dyon van Bremen werd door Hans Kroeze
keurig tot doelpunt verwerkt. Jan Kroeze wist niet veel later ook te scoren, helaas liep Kroeze meer buitenspel
dan in het spel, en werd ook dit doelpunt afgekeurd. Mathé Nab zette het derde doelpunt van de middag op zijn
naam, de doorgelopen back wist de bal eenvoudig tot doelpunt te transformeren. Daarna liep de score op, Jasper
van Bremen brak goed door in de verdediging en maakte zijn eerste competitiegoal van dit seizoen. Igor Bassa
schoot een rebound knap binnen voor de 0-5. Diezelfde Bassa maakte 5 minuten voor tijd de mooiste goal van de
middag, een corner volleerde hij snoeihard achter de doelman.

Zo wint Beesd met 0-6 in Lexmond. Volgende week staat de topper tegen
Ameide op het programma. De huidige nummer 2 van de competitie maakt de
meeste indruk op het seizoen. We trappen thuis om 14:30 af.
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Koen Vissenberg onder vuur na broodje frikandel gate

Lexmond – Enkel blije gezichten na de 0-6
overwinning tegen Lekvogels. Echter het gezicht van
hoofdcoach Kroeze staat op onweer.
De geruchtenmolen was al op volle toeren, was zijn
e-sigaret leeg, het bier niet koud of stopt collega
Bronk bij ‘t tweede? Het bleek toch uit een hele
andere hoek te komen, namelijk vleugelaanvaller
Vissenberg is de schuldige.
Dit begon allemaal vorige week donderdag,
hoofdcoach Kroeze was bijna klaar met zijn training,
een paar kleine sprintjes op het einde, en dan
mochten de mannen van Kroeze aan het bier.
Op dat moment schoot het bij Koen Vissenberg in
zijn lies. Hoogst opmerkelijk, maar dat kan
natuurlijk gebeuren.
Nog opmerkelijker was dat Vissenberg gewoon aan
het begin van de warming-up stond in Lexmond.
De rest van de selectie was perplex, deze jongen die
vrijdag bijna niet meer kon lopen stond nu heen en
weer te draven. Toch moest Vissenberg afhaken
tijdens de warming-up, en maakt dus geen
onderdeel van het strijdplan van hoofdcoach Kroeze.
Halverwege de tweede helft wordt Koen Vissenberg
opgemerkt door enkele wisselspelers aan Beesdse
kant. Stiekem staat hij langs de zijlijn te genieten
van 2 overheerlijke broodjes frikandel.
Een no-go voor een voetballer van zijn kaliber. De
echte topsport mentaliteit ontbreekt duidelijk bij de
Beesdse voetballer

Michiel Kramer werd destijds door het eten van een broodje
kroket beboet met een wedstrijd schorsing en een geldboete.
Wat hoofdcoaches Kroeze en Bronk voor sancties gaan treffen
is onduidelijk. Vanavond wordt de wedstrijdselectie bekend
voor de wedstrijd tegen Ameide, zal Vissenberg hier onderdeel
van zijn?
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Beesd 2 krijgt te weinig tegen Ameide
Beesd – Gespannen koppies in de kleedkamer bij de spelers van Beesd 2. Hoofdcoach Kroeze ijsbeert zenuwachtig
als Leonid Sloetski rond op Sportpark Molenzicht. Zijn compagnon Wim Bronk loopt er wel ontspannen bij, en
neemt vooral complimentjes aan over zijn nieuwe Willem-Alexander baard, welke hem erg goed staat.
Vandaag staat misschien wel de sterkste tegenstander van de competitie op papier, Ameide, met 5 overwinningen
uit 5 wedstrijden, nog foutloos deze competitie.
Doordat de goedheiligman vandaag aanmeerde in Beesd,
werden er wat spelers gemist. Gelukkig kregen we versterking
van de 2 Kevin’s.
Met genoeg aanvallers op de bank koos Hoofdcoach Kroeze
weer voor Bambacht in de spitspositie, had hij te veel
gedronken op de bingo bij de Toekomst dat hij de cijfertjes
nog steeds door elkaar haalde, of klopten dit cijfertje?
En is Rick Bambacht gewoon de nummer 1 keuze in de spits.
Beesd begon goed aan de wedstrijd, hierdoor volgde wat
kansen. Jens Kroeze liep bijna de 0-1 binnen, en Hans Kroeze
raakte de lat met een vernietigend schot. Beesd leek hierna
in een scrimmage op voorsprong te komen, de bal was over
de lijn gaf de keeper van Ameide eerlijk toe, maar de goed
leidende scheids kon het niet volledig waarnemen. Het waren
de gasten die op voorsprong kwamen, na 27 minuten kopte de
spits de bal snoeihard achter doelman Jari Meijvogel. Lucas
de Bruin was 5 minuten daarna dichtbij de gelijkmaker, zijn
vrije trap werd knap gekeerd door de keeper van Ameide.
Hierdoor ging Beesd met een 0-1 achterstand aan de thee.
In de tweede helft was het in het begin een richtingsverkeer
richting het doel van Ameide. De ingekomen Kevin Spronk
raakte de lat met een kopbal. Na 20 minuten spelen was het
diezelfde Kevin Spronk die de trekker overhaalde, een
snoeihard schot vloog de bovenhoek in, 1-1. Na de
gelijkmaker werd het spel van Beesd slordiger, en werd
veelal de lange bal gespeeld. Hierdoor kwam ook Ameide
weer aan aanvallen toe. De grootste kans voor Beesd kreeg
de witte Keniaan, Dion Hol rukte op via de zijkant, maar zijn
schot werd gekraakt door de keeper. Toch was het voor hem
een feestdag, sinds de C-pupillen speelde de Witte Keniaan
weer eens 90 minuten, het schijnt dat hij nog steeds aan het
rennen is. Het doelpunt viel uiteindelijk in het Beesdse doel,
een bal werd niet lekker verwerkt, en via de ongelukkige Igor
Bassa belande de bal uiteindelijk in het doel. Beesd
probeerde nog een gelijkmaker te forceren, maar het goede
spel van de eerste helft, en begin tweede helft was niet meer
aanwezig, en het lukte ook niet om alsnog de gelijkmaker te
maken. Een domper dus voor de mannen van het tweede.
Ameide heeft dus nog steeds geen punt gemorst.
Aanstaande zaterdag weer een belangrijke wedstrijd voor de boeg, wanneer het beroemde LRC 5 op bezoek komt
op Sportpark Molenzicht. De nummer 4 van de competitie staat achter Beesd, en zal er dus alles aan doen om
Kroeze en Bronk aan de tweede verliespartij te helpen.
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Even voorstellen: Wij zijn de nieuwe
Anke van den Bosch
Ellen in den Eng
Liesbeth Kaldenberg
Marieke van Haarlem
Madelon Verschoor
Noa Jansen
Renske van Soelen

De vorige commissie heeft na vele jaren van activiteiten organiseren het stokje aan ons doorgegeven.
We zijn begonnen met het uitnodigen van Sinterklaas en zijn zwarte pieten op vrijdag 29 november.
Alle pupillen tot en met O11 zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Kom gezellig met je hele team en vergeet je coach, leiders en je ouders niet!
Wat we precies gaan doen houden we nog even geheim, maar het belooft een hele gezellige avond te worden.
Zien we je dan?
Groetjes van de Activiteiten Commissie.

Sinterklaas kan dit jaar helaas geen sterke verhalen
komen vertellen over onze voetballende senioren.
Maar: we gaan wel een gezellige Sintavond houden.
Op donderdag 28 november zijn alle senioren na de
training van harte welkom voor een hapje en een
drankje in de kantine!
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VVBeesd Dames 1
Vrijdag 15 november zagen we de volgende oproep:
Morgen spelen we tegen ASH VR1. Allebei hebben we nog
geen punten weten te bemachtigen in de 4e klasse.
Het beloofd een spannende wedstrijd te worden.

Wij gaan voor de 3 punten! 💪🏼💪🏼
Komen jullie ons morgen om 12:30 aanmoedigen? ⚽
Helaas had de oproep niet het gewenste resultaat,
ook wedstrijd nummer 8 werd verloren.

Iwan Bender,

Beesd 2 deed goede zaken. LRC werd met 7-1 verslagen.

talent komt altijd boven drijven...

Ameide en Meerkerk speelden gelijk, en zo wordt het gat
kleiner en kleiner. Volgende week speelt Beesd thuis tegen
Meerkerk, een zeer belangrijke pot. 🔥 be there.

Roekoeoeoeoeoe…
Transfer alert!!!!! 🆘🆘🆘🆘🆘
Robert van Gameren maakt z’n comeback en tekent voor de rest van het seizoen bij Beesd 2 zondag

Ze komen altijd terug op het oude nest
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DE JONGERENADVIESRAAD ZOEKT JOU!
De Jongerenadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester, wethouders en raadsleden.
Dit doen ze over onderwerpen die vooral de jeugd aangaan. Met elkaar leveren ze een waardevolle en creatieve
bijdrage aan de lokale politiek en het beleid. Wat vind je van het openbaar vervoer in jouw dorp?
Welke activiteiten mis jij in jouw dorp/stad? Wat vind je van de jongerenhangplek om de hoek? Word lid van de
Jongerenadviesraad van de gemeente West Betuwe.
Kom meepraten en geef gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Over onderwerpen die jou en je
leeftijdsgenoten aangaan. Als lid van de Jongerenadviesraad krijg je ook een kijkje in de keuken van de politiek
van de gemeente. Word lid!
Wat je moet weten
De jongerenadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester, wethouders en raad
Het gaat over onderwerpen die jou en je leeftijdgenoten aangaan Met elkaar bepaal je de agenda
Je krijgt een kijkje in de keuken van de lokale politiek.
De startbijeenkomst is op vrijdag 29 november van 16.00 tot 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in
Geldermalsen. Voor wie? Jongeren die: Tussen de 12 en 18 jaar oud zijn, Wonen in de gemeente West Betuwe
Niet bang zijn om hun mening te geven, Creatief zijn in het meedenken in oplossingen
De startbijeenkomst
Voor alle leden houden we op
vrijdag 29 november een
startbijeenkomst in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Het begint om 16.00 uur en duurt
tot 18.00 uur.
Het programma bestaat uit een
welkomstwoord door de wethouder
en uit twee interactieve
workshoprondes.
In de workshops gaan we aan de
slag met onderwerpen die jullie
belangrijk vinden.
Word lid.
Aanmelden kan door te mailen
naar
jose.van.kooten@westbetuwe.nl
Vermeld je naam, leeftijd en telefoonnummer. Heb je vragen?
Bel dan naar 0345 72 88 01 en vraag naar José van Kooten.
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OVERLIJDENSBERICHT
GERT JAN VAN ZANTEN – 22-11-2019
Aan de leden Voetbal Vereniging Beesd en de Business Club,
Op 22 november 2019 bereikte ons het droevige bericht dat
ons businessclublid Gert Jan van Zanten is overleden.
Na een periode van ziekte, strijd en soms ook weer hoop
heeft hij helaas dit niet mogen overwinnen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit grote verlies.
Namens Voetbal Vereniging Beesd en businessclub.
Max Kroeze

Onderstaande foto zegt zóveel onzegbaars.
Dag, Gert Jan...

1960-2019

Ter nagedachtenis aan Gert Jan van Zanten stond molen De Vrijheid in rouwstand.
Als teken van respect en medeleven.
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Zaterdag 16 november bezocht de businessclub het nieuwe
Experience Center van HSB te Haaften.
Onder grote belangstelling werd ons een warm welkom
geheten, waarna er een inspirerende rondleiding volgde
door de nieuwbouw opslagruimte en het center.
Het was zeer indrukwekkend.
Het is een prachtig geheel geworden waar de heren van
den Heuvel bijzonder trots op kunnen zijn.
Hierna volgde een informeel samenzijn onder het genot
van een hapje en een drankje. We zijn Gerard, Willem
en Albert zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij deze
middag hebben georganiseerd en wensen hen heel veel
succes voor de toekomst.
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In de categorie ‘Opmerkelijk’ het volgende bericht:
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Vrijdag 29 november was er Sinterklaasfeest voor de jeugd.
Alle voetballertjes verzamelen voor Sinterklaas! Wat wist hij veel te vertellen over de teams
O11. ☺️🙈 Daarna nog even een dansje doen en tot volgend jaar maar weer! 👋🏻
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Zaterdag 30 november waren we gastheer van de 15de editie van de hardloopwedstrijd

‘Run Rondje Rhenoy’

Helaas ging de kidsrun niet door.

Maar er deden we jongeren mee van VVBeesd op de 5 km:

Tijdens de inschrijving van de 15de editie
van Rondje Rhenoy was de mogelijkheid om
een donatie te doen aan de Roparun.
Dit is een mooi bedrag geworden van maar
liefst € 682,50
Team 44 wil iedereen bedanken die een
donatie hebben gedaan en de organisatie
van Rondje Rhenoy om dit mogelijk te maken!

Patrick Kemker nam namens team 44 van Ropa Run
een cheque in ontvangst van Run Rondje Rhenoy.
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December 2019
Bedankt H.S.B. Haaften, Alcredis Finance en Kroeze VOF Cultuurtechniek
Deze bedrijven heel hartelijk dank. Nieuw tenues en sporttassen die beiden zeer welkom zijn.
Namens het hele team DA-1 vrijdag en v.v. Beesd bedankt. Wij zullen ze met trots hanteren.
Dames DA1-vrijdag

SVS’65 wil opmars in Beesd voortzetten
REGIO LEERDAM • SVS'65 won twee keer op rij royaal en wil zaterdag in Beesd die mooie opmars voortzetten.
De vierde plaats op de ranglijst biedt de Spijkse club in de vierde klasse D nog volop perspectieven.
Beesd doet in deze competitie kennelijk niet aan remises en staat na vier zeges en vijf nederlagen in de
middenmoot. SVS'65 scoort frequent want alleen koploper Asperen, dat over een week naar Spijk komt, is
productiever. Met die topper tegen Asperen in het verschiet zal SVS'65 in Beesd voor de derde maal in successie
willen zegevieren. Beesd zal op eigen veld aan SVS'65 echter meer verzet bieden dan Unitas en Well in de voorbije
weken. Gaat het onberekenbare Beesd zaterdag thuis voor een verrassing zorgen?
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EN DE KLOK LOOPT DOOR….
IN DIE TIJD
Beesd van zondag naar de zaterdag gegaan
Rogier Tuithof weer op de voetbal is gesignaleerd
Jelle van Soelen bijna weer fit is
Carl Kroeze nog niet is gestopt met roken
Wim Bronk zijn baard heeft laten groeien
Zal Lucas wel een vrije trap gescoord hebben
Igor Bassa is weggestuurd uit Beesd 1
Mathe Nab 12x van vriendin gewisseld heeft
Jens Kroeze eindelijk snapt dat hij z’n benen dicht moet houden
Rick Bambacht de nieuwe spits van Beesd 2 is
Rik Spronk zijn rentree weer heeft gemaakt
Rik van Zandwijk zijn debuut heeft gemaakt voor Beesd 1
Koen Vissenberg zijn eetprobleem nog niet onder controle heeft
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Wintertijd Beesd 2 zondag
De winst is binnen in Wadenoijen! Beesd wint met
3-7! We stijgen richting de top 3! 💪🏻💪🏻 Choco 1x
Rens Bronk 2x Marco Kroeze 3x Dennis van Bremen
1x Speciale vermelding voor Lex van Dijk, de meest
onberispelijke grensrechter van heel Beesd!
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Dames 1 VV Beesd
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Nagekomen bericht: Leidster Ivonne de Bruijn ligt zwaar onder vuur!
Tijdens de surprise avond heeft Ivonne een gepaste surprise gekregen.
Zullen wij GJS VR2 volgende week verslaan?
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Zaterdag 7 december: Beesd 2 bezorgt Meerkerk eerste nederlaag van het seizoen
🏁 Beesd 2 (3-1) Meerkerk 3

✏️

⚽ Trucas, Hans en Buik
Geel: Buik en Arie

Beesd – Vandaag mocht Beesd wederom op eigen veld aantreden, vorige week werd LRC hier eenvoudig verslagen
met 7-1. De tegenstander van vandaag is van een ander kaliber, Meerkerk heeft nog niet verloren in de competitie,
en staat 1 plaats boven Beesd. Een belangrijk potje dus.
Het was de eerste minuten wat aftasten voor beide ploegen, toch werd Beesd al snel wat sterker. Na iets meer
dan 20 minuten spelen, was het Lucas de Bruin die knap raak kopte. Zo stond Beesd op een verdiende voorsprong.
Jari Meijvogel stopte een uitbraak van de gasten uitstekend. Jeroen van Gameren had inmiddels de geblesseerde
Jasper van Bremen vervangen. Diezelfde van Gameren was belangrijk bij het tweede doelpunt, hij verlengde de
bal met het hoofd. Hans Kroeze kon doorlopen naar de keeper en liet de goalie kansloos met een snoeihard schot.
Na een half uur spelen vond er nog een wissel plaats, een hele bijzondere. Scheidsrechter Ruben Bos ging vol door
zijn knie, na 20 minuten zich knap maar kreupelend staande wetende te houden, werd hij afgelost door Martijn
Rijnbeek. Beesd maakte er voor rust nog 3-0 van, een doelpunt waar de assist van Ricardo den Hartog mooier was
dan het doelpunt, deze schitterende steekpass werd door Jeroen van Gameren bekroond.
De thee smaakte heerlijk op zo’n koude dag, na het fluitsignaal leek Beesd ook nog even met de gedachte bij de
thee, uit een vrije trap rommelde Meerkerk de 3-1 erin. Er kwamen wat kleine kansjes voor Beesd via Koen
Vissenberg en Jens Kroeze. Meerkerk drong iets meer aan, maar de verdediging van Beesd stond zijn mannetje.
De spaarzame keren dat Meerkerk erdoor kwam stond doelman Meijvogel in de weg. De laatste tien minuten
werden nog spannend toen Tim Kruissen (eerste kaart van het seizoen!!) en Jeroen van Gameren er beide vanaf
gingen met een tijdstraf, maar Meerkerk wist niet te profiteren.
Volgende week de laatste competitiewedstrijd van het seizoen uit tegen Heukelum. Veel elftallen hebben al
winterstop, dus dit kan zomaar een lastige horde zijn. Er wordt op 12.15 afgetrapt in Heukelum.

117

Zaterdag 7 december: Beesd 3 wint topper! En pakt net de koppositie niet!
Volgende week de laatste speel ronde van dit kalenderjaar weer een nieuwe kans voor de koppositie

Beesd en SVS'65 in evenwicht
Zaterdag 7 december: v.v. Beesd en SVS’65 hebben zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld. Door dit gelijkspel staat
Beesd nu 7e met 13 punten en SVS 5e met 18 punten. “Een terecht gelijkspel; beide ploegen hadden ongeveer vijf
kansen in de gehele wedstrijd dus 1-1 is terecht”, aldus Beesd-trainer Dick Wammes.
In de eerste helft was SVS de betere ploeg en speelde Beesd “met de handrem erop”. Dit resulteerde in een paar
goede kansen voor de bezoekers en ook de terechte 0-1 door Jeremy de Vries in de 24ste minuut. Na deze 0-1
kreeg SVS meerdere keren de mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden maar dit lukte verder niet. Tegen het
einde van de eerste helft kwam Beesd wat meer opzetten maar bleef SVS de betere.
In de tweede gedeelte van de “derby die niet als echte derby voelde” nam Beesd het initiatief over en drong het
SVS terug. In de 60ste minuut kreeg Beesd een penalty na een handsbal in het zestienmetergebied en deze werd
binnengeschoten door Kevin Kruissen. Na deze verdiende gelijkmaker bleef Beesd iets beter dan SVS maar echt
hele gevaarlijke kansen werden er niet meer gecreëerd en zo bleef het bij 1-1.
Volgende week speelt Beesd uit tegen nummer twee SV Noordeloos en SVS thuis tegen koploper Asperen.
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Beesd 2 - Medische staf zet streep door Nab, Kroeze komt met merkwaardige vervanger
Beesd – Met de handen in het haar, zo zitten Hoofcoaches Carl Kroeze
en Wim Bronk er donderdagavond bij in de bestuurskamer van v.v. Beesd.
De laatste competitiewedstrijd van het kalenderjaar komt eraan, en er
zijn grote problemen. De lappenmand is nog steeds flink gevuld, Jasper,
Elmar en Jelle. Hans en Jeroen laten de laatste wedstrijd ook schieten.
En dan lijkt ook nog Koen Vissenberg volledig fit te zijn voor zaterdag,
de problemen zijn dus groot.
Het goede nieuws leek te komen van Mathé Nab, zijn sparerib blessure
leek hersteld te zijn. Helaas werd dit ook een domper voor hoofdcoaches
Kroeze en Bronk. Van een niet te peilen locatie belde Nab trainer Kroeze
op met het slechte nieuws dat de medische staf het niet ziet zitten om
tegen Heukelum te voetballen morgen. Dat Beesd 2 geen medische staf heeft leek niet in beide mannen op te
komen.
Lijstjes werden afgebeld,
Jan Pabon, streep,
Lars Donga, streep,
Adri-jan Arissen, streep.
Niemand leek Kroeze en Bronk te
kunnen helpen. Uiteindelijk leek
de reddende engel nog op geen
10 meter afstand in de kantine te
staan.
Good-old Choco zal morgen ook
afreizen naar Heukelum, om te
proberen de laatste punten
van het seizoen naar Molenzicht
te brengen.
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Beesd met goed gevoel aan de kalkoen
NOORDELOOS – Beesd verraste door medekoploper Noordeloos met liefst 0-3 te verslaan. "En dat was niet
eens geflatteerd", vond Dick Wammes. "En zo'n overwinning is lekker, dan ga je toch beter richting de
kalkoen."

Vlak voor rust kwam Beesd via Nick van de Burg op voorsprong. Na de thee was Beesd beter, maar had het twee
miraculeuze treffers nodig om afstand te nemen. De 0-2 kwam van de voet van Jorn van de Broek, die van eigen
helft de bal weg roeide. Zijn lange haal stuitte ineens over de keeper het doel in. In de slotminuut raakte Nick van
Gameren een bal verkeerd en juist daardoor viel die binnen: 0-3.
"In de eerste helft voetbalden we prima mee en na rust waren we gewoon beter", zag Wammes. "De doelpunten
waren misschien wat bijzonder, maar tussen de 0-2 en 0-3 hebben we nog zeker vier prima kansen gehad."
Door de drie punten ziet Wammes nog perspectief voor de tweede seizoenshelft. "Als je vandaag verliest, wordt
het gat met de top-3 wel erg groot. Nu is het wat allemaal wat overzichtelijker. En dan hebben we gewoon nog
iets om voor te voetballen."

X
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BELANGRIJK NIEUWS

De voetbal.nl app is de manier om jouw team en voetbalvereniging in de gaten te houden. Als het e-mailadres
waarmee je inlogt hetzelfde is als geregistreerd staat bij de vereniging ontvang jij alle info van VVB in de app.
Ga in de app naar het menu en kies voor instellingen. Klik hierna op mijn persoonsgegevens. Als jouw account
gekoppeld is staat dat hier. Is dit niet het geval dan kun jij

Je e-mailadres waarmee je inlogt aanpassen naar
degene waarmee jij geregistreerd staat bij VVB
Je e-mailadres aan laten passen in Sportlink door te
mailen naar leden@vvbeesd.nl
Dus! Snel doen, en blijf op de hoogte!
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Hoofdcoach Mark Tuller verlaat Beesd
Wegens de aanhoudende goede resultaten van de laatste weken verlaat Tuller
per direct Beesd 3 en gaat aan de slag bij zijn liefde PSV.
Wij wensen Mark veel succes!

PSV ontslaat Mark van Bommel
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En ja hoor………
daar waren ze weer
de overheerlijke
Robert Mars Appelbeignets

En natuurlijk zou delen een groter succes betekenen!
Dus heel graag!
Op maandag 30 december bakken en verkopen wij weer die overheerlijke Robert Mars Appelbeignets.
De volledige winst komt natuurlijk weer in zijn geheel ten goede aan Het Robert Mars Toernooi.
Om 09:00 uur starten we met de verkoop aan de Prins Willem Alexandersingel 88 Beesd.
Ook dit jaar kosten onze appelbeignets € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,00
Wanneer je vooraf zou willen bestellen dan juichen wij dat van harte toe!
Per WhatsApp kun je je bestelling doorgeven aan:
Jolanda, 06-23533576 of Angélique 06-13441983
Maar het kan ook via de mail: robertvoorkika@gmail.com
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Op de valreep in 2019….
Zaterdag 21 december ging er weer een kar door het dorp.
VVBeesd JO15 werd kampioen.
Vandaag speelde Beesd JO15-1 voor het kampioenschap een uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten uit Tricht. Met
een klinkende 7-0 overwinning kroonde het team, onder leiding van Bas van den Bosch en Jan Diks, zich tot
kampioen. Van harte gefeliciteerd!

De site van vvbeesd.nl kreeg een feestelijke boodschap:
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VERLOTING SPONSOREN WEDEROM BEDANKT
Voetbalvereniging Beesd bedankt de volgende sponsoren, Autobedrijf Dick Dokman, Boon’s Supermarkt en
Gardenmaster Kroeze.
Deze 3 sponsoren worden bedankt voor het sponsoren van de prijzen van de verloting van afgelopen zaterdag.

Autobedrijf Dick Dokman sponsorde de wedstrijdbal

Boon’s Supermarkt de boodschappentas

en Gardenmaster Kroeze een vuurwerk bon.

Verdrietig nieuws….
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Op 30 december waren de vrijwilligers van het Robert Mars Toernooi
zoals ieder jaar al heel vroeg bezig met het bakken van die heerlijke
appelbeignets. De ‘fabriek’ draaide op volle toeren aan de Pr. Willem
Alexandersingel 88 in Beesd

Wat een kanjers, toppie 👍 👍 👍 👍 👍

126

127

128

Robert Mars Toernooi voelt zich

bofkont.

Na een dankwoord aan onze supervrijwilligers, natuurlijk ook degenen die al weg waren, is de
opbrengst van vandaag 30-12- 2019 bekend gemaakt.
De cheque met daarop een bedrag van €1.027,78 is aan Waldrik en Elize Mars overhandigd.
Dank aan iedereen die geholpen en gekocht heeft! We kinnen terugkijken op TOPDAG!
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Nieuwjaarsreceptie zaterdag 11 januari 2020

Graag willen we alle leden en belangstellenden uitnodigen voor de
Nieuwjaarsreceptie van v.v. Beesd welke zal worden gehouden op
zaterdag 11 januari 2020.

Jubilarissen
Volgens traditie zijn er vanaf ca. 13.00 uur onderlinge mixwedstrijden
om het jaar sportief te beginnen en is vanaf ca. 16.00 uur het officiële
gedeelte met o.a. het huldigen van jubilarissen en de toespraak van de
voorzitter waarna we gezamenlijk een toast uitbrengen op het nieuwe
jaar.

Voetbal.nl app
Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een gratis drankje.
Zorg dat de Voetbal.nl app op je telefoon is geïnstalleerd en dat deze werkt
want dan krijgt je nog een extra drankje. Als het e-mailadres waarmee je inlogt
hetzelfde is als geregistreerd staat bij de vereniging ontvang jij alle info over
vrijwilligerswerk en berichten van v.v. Beesd in deze app.

Hoe de middag er verder uit gaat zien maken we nog niet bekend, maar
de ‘nieuwe’ Activiteiten Commissie heeft een aantal leuke ideeën.
Wij wensen u alvast een fijne jaarwisseling en zien u graag op zaterdag
11 januari in de kantine van v.v. Beesd.
Het Bestuur
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En zoals gebruikelijk is het laatste woord aan de voorzitter Max Kroeze
Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,
We gaan ons opmaken voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar, een mooie tijd om met familie en vrienden zowel
terug als vooruit te blikken.
Wat onze vereniging betreft kunnen we terugkijken op een bewogen,
maar bovenal schitterend jaar. We beseffen ons terdege dat lang niet
alles goed gaat maar als we naar het 259 tellende jaarverslag van Goof
kijken, gaan we pas echt realiseren wat er allemaal heeft plaats
gevonden rondom de vereniging en mogen we enorm trots zijn op waar
de vereniging toe in staat is.

Het bestuur is dan ook meer dan trots en dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van iedereen die hieraan
bijdraagt!

Hoofdzaken
Enkele hoofdzaken van dit jaar waren zeker het 60-jarig jubileumfeest, de overgang naar de zaterdagcompetitie,
het Robert Mars toernooi, Run Rondje Rhenoy en een nieuwe hoofdsponsor aannemersbedrijf de Jong Zuurmond,
hiermee zijn we content.

Visie - Kernteam
Ook was er de oprichting van ‘het kernteam’. Dankzij de hulp van dit
Kernteam is er een gezonde en realiseerbare visie uitgerold met de
3 kernwaarden nl: Verbinding - Verdere ontwikkeling - Betrokkenheid.
Uit deze visie zijn al meerdere acties ontstaan waarbij met name de
jeugdcommissie veel werk heeft verzet zoals bijv. het samenstellen van
informatieboekjes voor trainers/leiders en nieuwe leden.

Website en onderhoudsploeg
De website is vernieuwd door de inzet van de commissie
communicatie en is er weer veel werk verzet door de
maandelijkse onderhoudsploeg en bijna dagelijkse inzet
van Evert, Piet en Arie.
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Barcoaches/barvrijwilligers
Vanuit het bestuur is er ingezet op een nieuwe structuur voor de barbezetting met het inzetten van barcoaches.
Per week is een barcoach verantwoordelijk voor alles wat er rondom de bar moet plaatsvinden. De barcoach
begeleid de barvrijwilligers en zorgt voor betere uitstraling en uitoefening van barvrijwilligers als een sportieve
gastheer of gastvrouw. Via de Voetbal.nl app module kunnen alle barvrijwilligers een bardienst inplannen of ruilen
met elkaar. Bardienstschema’s komen real-time op de website en zijn te zien via beeldschermen in de kantine.
Met de invoering van dit systeem gaat het bestuur ervan uit dat iedere barvrijwilliger in samenwerking met de
barcoach zorgt voor een goede uitstraling en bediening. Verdere informatie volgt hier nog over.

<->

Bouwcommissie
De Bouwcommissie is momenteel de wensen en
mogelijkheden aan het inventariseren voor een
nieuwe accommodatie. Over deze plannen is er al
een overleg geweest met de gemeente.
We streven ernaar om dit voorjaar meer
duidelijkheid te kunnen geven over wat er
mogelijk is.

Naast al deze zaken kunnen we ook trots zijn op de sportieve
gebeurtenissen en resultaten van onze elftallen. Alles samenvattend
willen we iedereen bedanken voor zijn/haar inzet voor de vereniging
op welk vlak dan ook. Inzet voor een vitale en sociaal betrokken
vereniging voor Beesd en omgeving.
Fijne Kersdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar.
Namens het bestuur
Max Kroeze
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