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Voetbal Vereniging Beesd  
   1 januari t/m 30 juni 2020 

     
 

 

 

 

 

 
 
Januari 2020 

 

Aankondiging; Nieuwjaarsreceptie zaterdag 11 januari 
 
Graag willen we alle leden en belangstellenden uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie van v.v. Beesd welke zal 
worden gehouden op zaterdag 11 januari 2020. Volgens traditie zijn er vanaf ca. 13.00 uur 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. 
 
Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een gratis drankje. Zorg dat de Voetbal.nl app is geïnstalleerd en dat deze 
werkt op je telefoon 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 
 

Jaarverslag: juli t/m december 2019 
 
In het vorige jaarverslag was te lezen wat er in het laatste half jaar van 2019 gebeurde binnen onze vereniging.  
Met o.a. informatie over Speelweek Beesd (jubileum), WKC naar Thueyts (Frankrijk), WKC Dames Bubbel toernooi, 
nieuwe website VVBeesd, nieuwe hoofdsponsor De Jong Zuurmond, Algemene Ledenvergadering 30 september, 
Walking Football: Betuwse Bikkel bokaal 2019, Beesd pakt zege in eerste zaterdag derby tegen Rhelico 1-3, 
overlijden Gert Jan van Zanten, Businessclub bezoekt het nieuwe Experience Center van HSB te Haaften, 
Sinterklaasfeest voor de jeugd, Run Rondje Rhenoy, VVBeesd JO15 kampioen, overlijden Arno Piek, Robert Mars 
Appelbeignets, jaaroverzicht en slotwoord van de voorzitter Max Kroeze en nog veel meer. 
 

 
Namens VVBeesd 
 
Goof Dokman 
secretaris 
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Nu het 2020 is heeft Goof Dokman het 2e gedeelte van 2019 weer in een  
mooi overzicht samengesteld. 
 
Hierbij kunt u lezen wat er het laatste half jaar van 2019 gebeurde binnen  
onze vereniging met o.a. informatie over; 
 
WKC naar Thueyts (Frankrijk)  
WKC Dames Bubbel toernooi 
Nieuwe hoofdsponsor De Jong Zuurmond 
Walking Football: Betuwse Bikkel bokaal 2019 
Beesd pakt zege in eerste in zaterdag derby tegen Rhelico 1-3 
Sinterklaasfeest voor de jeugd 
Run Rondje Rhenoy 
Jaaroverzicht en slotwoord van de voorzitter Max Kroeze 
 
En nog veel meer…. 

 

 

 

 

 

Voetbal.nl app 
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Op de site verscheen het vernieuwde Vrijwilligersreglement v.v. Beesd   Januari 2020 – Versie 3 

 

Onder het motto ‘voor en door leden’ draagt elk actief lid bij aan de club en zijn activiteiten door minimaal 

2 bardiensten (8 punten) per jaar bardienst voor v.v. Beesd te doen. Een actief lid is iemand die als spelend lid 

betrokken is bij één van onze sporten (WKC, Trainen, Jeu de Boules, Voetbal). Steunende leden die hun steentje 

willen bijdragen zijn uiteraard welkom, maar hiervoor geldt geen verplichting. 

De vrijwilligerscommissie bestaat uit: 

• Tiny van Veen (Coördinator bardienst) 

• Mirjam de Keijzer (Coördinator bestuursdienst) 

• Ruud Smits (Coördinator barcoaches) 

De vrijwilligerscommissie zorgt voor: 

• Aansturen van barcoaches. 

• Jaarlijks opstellen en actueel houden van een overzicht van diensten en taken. 

• Bepalen van vrijstellingen voor bardiensten in overleg met overige commissies. 

• Consulteert (i.s.m. het bestuur) tegen het einde van het verenigingsjaar leden die niet hebben voldaan 

aan verenigingswerk en neemt daar een individueel besluit over 

De vrijwilliger is zélf verantwoordelijk; 

• voor het behalen van (minimaal) 8 punten per jaar door zich tijdig in te schrijven voor bardiensten. 

• voor het ruilen van een bardienst met behulp van de Voetbal.nl app. 

• Tijdig aanwezig zijn en opvolgen van de instructies van de barcoach. 

• Wil je samen met iemand bardienst doen? Dan moet je zelf zorgen dat je tijdig samen inschrijft op 

dezelfde bardienst tijdens de inschrijfweken. 

 

Planning 

Het inplannen van de bardiensten verloopt via inschrijfweken. Inschrijfweken zijn 2 keer per seizoen en vinden 

plaats gedurende de start van het seizoen en richting het einde van de winterstop 

Urenregistratie 

Het inplannen en registreren van de uren wordt gedaan via de Voetbal.nl app en automatisch bijgehouden in de 

administratie van v.v. Beesd (Sportlink). Voor de juiste registratie van de uren ben jezelf verantwoordelijk. Zorg 

er dus voor dat de Voetbal.nl app gekoppeld is met het e-mailadres wat bij ons bekend is in Sportlink. 

Jeugdleden 

Het doen van vrijwilligerswerk wordt gedaan door leden vanaf 16 jaar. Indien een lid jonger is dan 16 jaar 

(jeugdlid), worden bardiensten door de ouder(s)/verzorger(s) gedaan. Bij meerdere jeugdleden per gezin, hoeft 

maar voor 1 jeugdlid vrijwilligerswerk te worden gedaan. 

De leeftijdselectie wordt toegepast per peildatum aan het begin van het seizoen. 

Vrijstelling 

Niet ieder lid hoeft bardienst te draaien. Vrijstelling kan worden aangevraagd bij de vrijwilligerscommissie. Deze 

zal een besluit nemen over de vrijstelling. De beslissing van de vrijwilligerscommissie is bindend. 

Vrijstelling is mogelijk voor leden die: 

door (aantoonbare) dringende redenen niet in staat zijn bardiensten te voldoen, b.v. door langdurige ziekte, 

buitenlandse stage. 

aantoonbaar andere werkzaamheden voor de vereniging verrichten. 

vooraf aangeven te kiezen voor afkoop welke door middel van automatische incasso geïnd zal worden. Zij krijgen 

voor dat jaar vrijstelling van verenigingswerk. De afkoopsom komt ten gunste aan het inzetten van betaald 

personeel. 

Consultatie en besluit 

De vrijwilligerscommissie consulteert (i.s.m. het bestuur) tegen het einde van het verenigingsjaar leden die niet 

hebben voldaan aan verenigingswerk en neemt daar een individueel besluit over. Niet voldaan betekent een boete 

van €50,- per bardienst voor vrijwilligerswerk dat niet gedaan is. Niet tijdig betalen van de individueel 

verschuldigde boete leidt tot ontzegging van alle verenigingsactiviteiten. 
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Voor de 1ste keer verscheen het real-time Bardienst rooster op de site: 
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VANAF NU ZELF INSCHRIJVEN VOOR JE BARDIENST 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaaaaa!  

Vanaf vandaag 8 januari 2020 kan je zelf inschrijven voor bardienst  

wanneer het JOU uitkomt. 

  

Hoe handig is dat?  

 

Als jou voetbal.nl app gekoppeld is aan Sportlink dan is het vanaf nu mogelijk om jezelf in te schrijven voor een 

bardienst. Eventueel samen met een ploeggenootje. Hiermee kan je dus zelf bepalen wanneer jij bardienst doet 

voor de vereniging. 

 

Ga in de app naar menu -> programma en hier staan alle voor jou beschikbare bardiensten. Klik op een voor jou 

gewenste datum en kies klik om in te schrijven. Als je hierna bevestigd kun je daarna ook niet meer terug. 

 

Lukt het niet om in te schrijven. Controleer dan hier of je account goed is gekoppeld en dat je de juiste 

voorkeurstaken hebt geselecteerd. 

 

Inschrijven kan tot 20 januari! Hierna worden leden ingeroosterd door de commissie. 

 

Succes!  
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Ardy Huigen had de taak van wedstrijdsecretaris bij de jeugd 

op zich genomen en voor de 1ste keer stond oefenprogramma  

voor januari 2020 op de website van vvBeesd. 
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Drukbezochte Nieuwjaarsinstuif op zaterdag 11 januari 
 
De Nieuwjaarsinstuif begon zoals gebruikelijk met onderlinge wedstrijden.  
Om 13.00 uur kon je je hiervoor opgeven bij aankomst in de kantine en hierna  
werd een teamindeling gemaakt. Bij de jeugd waren er ca. 35 deelnemers en  
bij de senioren ca. 25. Daarnaast speelde Beesd 1 een oefenwedstrijd tegen 
v.v. Beuningen O23. 
 
Even na 16.00 uur begon het officiële gedeelte waar voorzitter Max Kroeze 
twee leden van verdienste en twee jubilarissen mocht huldigen en aansluitend 
werd er door de aanwezigen gezamenlijk een proost uitgebracht op het nieuwe  
jaar. 
 
Hierna kon men genieten van heerlijke erwtensoep en broodjes worst en  
verzorgde DJ Leander tot ca. 20.00 uur de muziek en kon er gedanst worden…. 
 
Tussendoor werden loten verkocht voor mooie prijzen welke werden geschonken  
door sponsoren en plaatselijke ondernemers uit het dorp. 
 
Kortom een gezellig begin van het jaar 2020 voor de vereniging. 
Hulde aan de Activiteiten Commissie voor het perfect organiseren van deze dag. 
 
 

 

 

 

 

Toespraak 

Voorzitter Max Kroeze begon zijn toespraak met een terugblik over 2019. 

Zo refereerde hij aan het 60-jarig jubileumfeest op 2 juni, de overgang naar de zaterdagcompetitie, het 

Robert Mars Toernooi, de Vakantie spelweek, Business club met haar activiteiten, jaarverslag met 259 pagina’s, 

Run Rondje Rhenoy, de nieuwe hoofdsponsor De Jong Zuurmond, het Kernteam met de 3 kernwaarden Verbinding – 

Verdere ontwikkeling – Betrokkenheid (dit team blijft het bestuur adviseren in deze visie de komende tijd), 

de onderhoudsploeg Evert van Zelst – Piet den Hartog en Arie Zuurmond, de kwaliteitsimpuls binnen de 

jeugdcommissie en TC en in memorie twee overleden leden. Gertjan van Zanten, lid van onze businessclub en  

Arno Piek, meer dan 60 jaar lid van onze vereniging. 

Hierna volgde een vooruitblik: Nieuwbouw, er ligt een verzoek bij de gemeente West Betuwe voor onze plannen. 

De bouwcommissie is aan het inventariseren wat voor accommodatie past bij onze vereniging. Zodra we verder 

kunnen zullen we jullie informeren met een algemene ledenvergadering. 

Business club met binnenkort een avond met Foppe de Haan. 

 

Barcoaches 
Max deelde vanuit het bestuur mee dat er was ingezet op een nieuwe structuur voor de barbezetting met het 

inzetten van een aantal barcoaches. Per week begeleid de barcoach de barvrijwilligers en is de barcoach 

verantwoordelijk voor alles wat er rondom de bar moet plaatsvinden qua uitstraling en uitoefening van een 

sportieve gastheer of gastvrouw. Via de Voetbal.nl app kunnen alle barvrijwilligers bardiensten inplannen of ruilen 

met elkaar. Met de invoering van dit systeem gaat het bestuur ervanuit dat iedere barvrijwilliger in samenwerking 

met de barcoach er een goede uitstraling en bediening aan geeft. Informatie hierover was al op de site te lezen 

en meer informatie volgt binnenkort. 

De barcoaches zijn: Marius Hol, Miriam de Keijzer, Ruud Smits, Annemieke Puts, Madelon Verschoor, Natasja van 

Bremen en Doortje de Snoo. Tiny van Veen is als vrijwilligerscoördinator verantwoordelijk voor het inroosteren van 

de bardiensten.  
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Voetbal.nl app 
De Voetbal.nl app geeft informatie over de vereniging en het indelen van de bar c.q. gemaakte vrijwilligersuren. 

Dit is ook real-time te zien op de beide tv schermen in de kantine boven de muntenautomaat en boven de 

sokkenautomaat. Wisselen mag via deze Voetbal.nl app.  

Ieder lid is verantwoordelijk voor de juiste persoonsgegevens in Sportlink en de Voetbal.nl app. 

Het is van groot belang dat we ons allemaal registreren via de Voetbal.nl app in combinatie met ons 

bondsnummer. Volg de instructies op de website en help elkaar hierbij. Je hebt eerst ca. 1,5 week de tijd om je 

bardienst te kiezen in de Voetbal.nl app, hierna schrijft de vrijwilligerscommissie je in en wordt afwezigheid niet 

meer getolereerd. 

 

Het bestuur spreekt voor de laatst maal haar wens uit dat de bar vanaf nu goed, compleet, maar bovenal gezellig 

wordt beheerd als een goed gastheer- vrouw voor onze leden, vrienden en gastelftallen. 

Via de website kunnen jullie hier meer over lezen. 

Iedere eerste krat bier per elftal senioren zal vanaf januari 2020 voor 48 munten verkocht worden aan de bar,  

de korting op deze eerste krat wordt d.m.v. consumptiemunten eenmalig aan de elftalleiders te gemoed gekomen. 

De penningmeester zal binnenkort de elftalleiders voorzien van deze fictieve korting. Met deze stap creëren we 

meer eenduidigheid voor onze barvrijwilligers. 

 

Huldiging 
 
Hierna volgde de huldiging. 
 

Frans de Weijer, lid van verdienste 
 

In maart 2012 informeerde Arie den Hartog het bestuur over ‘voorlopige’ kandidaten voor het jeugdbestuur. 

Afgesproken werd dat er niets naar buiten zou worden gecommuniceerd voordat e.e.a. definitief was. 

 

De bezetting zou er als volgt uitzien: 

- Frans de Weijer: Voorzitter + afgevaardigde naar het hoofdbestuur 

- Francis vd Heuvel: Wedstrijdsecretariaat 

- Michael Schooneveld: Contactpersoon activiteiten commissie, ziekenbezoek 

- Bas van den Bosch: Straf en tuchtzaken 

- Ardy Huigen: Regelen scheidsrechters, TC-jeugd 

- Henk van den Burg: Regelen scheidsrechters, TC- jeugd 

NB: De coördinatie en verdeling verschillende jeugdteams zal nog worden besproken 
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In mei 2012 nam Frans namens de jeugd plaats in het hoofdbestuur met Henk van Bremen, Goof Dokman, Arie den 

Hartog, Maarten van der Hulst en Gerry Uelderink 

 

In februari 2016 gaf Frans aan dat al geruime tijd op zijn tenen liep en zijn taak als voorzitter niet goed meer kon 

combineren met zijn privé situatie. Max deed Frans het voorstel om tijdelijk een stapje terug te doen en zijn 

taken werden waargenomen door Patrick Kemker. Patrick gaf daarbij wel aan dat het belangrijk was dat Frans 

hem van de noodzakelijke informatie zou voorzien. Frans was bijzonder blij dat hij hulp kreeg.  

De eerste taak van Patrick was structuur aan te brengen in het jeugdbestuur en taken te verdelen en te bewaken. 

 

In 2019 deed Frans nog zoveel voor de vereniging dat bij navraag niemand precies wist wat hij allemaal deed, wat 

we inmiddels wel weten is dat dit nu verdeeld is over bijna 5 mensen in de jeugdcommissie…. 

Ook had Frans zich bijzonder ingezet voor het samenspelen van de jeugd van vvBeesd met de jeugd van vv Rhelico. 

Na het afblazen van de fusie door Rhelico was er helaas geen andere keuze dan de jeugd weer te scheiden. 

‘Rood bloed met zwarte pigmenten’ gaf Max aan en een groot hart voor de club. 

Daarom kreeg hij de verdiende titel: lid van verdienste 

Max vroeg zijn vrouw Marielle om de speld voor lid van verdienste bij haar man op te spelden. 

  

Andre Kroeze, lid van verdienste 
 

Na een glansrijke voetbalcarrière ten tijde van Jan Wim Stals die eindigde met een paar klutsknieën is Andre veel 

energie gaan steken in de vereniging. Aan het onderhoud aan de accommodatie en velden heeft hij naast de 

bedrijfsmatige inzet ook jarenlang veel energie en tijd besteed als vrijwilliger en heeft dit uiteindelijk geleid tot 

de onderhoudsploeg die maandelijks op zaterdagmorgen bij elkaar komt voor het periodieke onderhoud.  

Door zijn coördinatie wordt er veel werk verzet en is er nog net tijd voor een kop koffie.  

Voor al deze klussen kon de vereniging gebruik maken van gereedschappen en machines.  

Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat we een schitterend en onderhouden accommodatie hebben. 

 

Ook herinnerde Max aan een roerige periode van de vereniging waarin Andre de barbezetting weer geordend en 

geregeld heeft samen met Annie Waasdorp. Tijdens deze periode zette hij menigmaal om 18u zijn warme eten aan 

de kant om in de telefoon te klimmen om een niet opkomende barmedewerker na te jagen.  

Uiteindelijk heeft hij toch maar weer voor de andere kant van de bar gekozen. 
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Mede dankzij zijn inzet heeft de vereniging een bloeiende en actieve businessclub met meer dan 100 leden en nog 

tal van andere sponsormogelijkheden. Je zoon Jan vroeg ten tijde van de fusie-periode wel eens af of je eerst een 

bordsponsor of businessclub erbij wilde hebben dan een project voor Kroeze Hoveniers.  

Zoveel energie stak je in de vereniging. Door deze sponsorinkomsten is de financiële positie sterk verbeterd en 

worden deze gelden op termijn hopelijk voor de nieuwbouw aangewend. We zijn als bestuur enorm trots op de 

commissie sponsoring. We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten bij het Walking Football. 

Max vroeg zijn vrouw Mariska om de speld voor lid van verdienste bij haar man op te spelden. 

 

Jubilarissen > 50 jaar 
 

Mart van Lith 
Speelde in de jeugd en later bij de senioren, maar is al op zijn 24

ste
 gestopt met voetballen (omdat hij steeds 

geblesseerd was aan zijn knieën (supporters langs de lijn riepen dan naar Mart klikklak, klikklak, klikklak) als hij 

naar voren sprintte 
 

Mart is daarna gaan zwemmen en fietsen en heeft uiteindelijk gekozen voor meedoen aan de triatlon 
Wie vond jij de beste voetballers in de jeugd? Hoeft hij niet lang over na te denken: Bert Zuurmond en Frank Hoos 
Welke trainers zijn je bijgebleven? Vooral Jacob van de Berg is bijgebleven, maar ook Jan Vrouwerf 
Mart is daarna uit Beesd vertrokken naar de Beemdstraat in Deil.  

Daar kwam zijn vrouw Elly en haar en de verdere familie van Beurden vandaan. 
Of Mart, ben je verhuist omdat je dan korting kreeg van je schoonvader, die had een cafetaria in Deil? 
 

Sinds kort woont hij weer in zijn dorpje Beesd 
Is regelmatig aanwezig bij de klusploeg op de laatste zaterdag van de maand en dat waarderen we zeer 
Ik wil je vrouw Elly vragen het speldje op te doen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Henk Koenhein 
Voetbalde in de jeugd bij vvBeesd en was ook bij de senioren een veel scorende spits. Henk was eigenlijk vorig 

jaar al 50 jaar  
jubilaris, maar was toen helaas verhinderd. 
Maar kan er ook vandaag helaas ook niet bij zijn, is met Wilma mee naar een beurs in het buitenland. 
  
René Beelen 
Vader Piet Beelen is jarenlang voorzitter geweest van vvBeesd 
Fa. Beelen Eierhandel is lid van de BusinessClub 
Zoon Jeroen speelt bij Beesd zaterdag 3. Rene zei: Ik blijft lid, maar bedankt voor de uitnodiging, geef de bloemen 

maar iemand die heel veel doet voor de vereniging 
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Jan van Alphen 
Jan speelde bij Beesd in de jeugd en daarna bij de senioren. Hij heeft een paar keer meegedaan met het eerste, 

maar speelde de langste tijd in het tweede. 
Is daarna elftalleider bij de jeugd geworden en heeft dit vele jaren met plezier gedaan samen met Marius Hol. 

 

Jan is op een gegeven moment gestopt, maar na een half jaar toch weer elftalleider geworden bij de senioren 

omdat de overgang van de jeugdspelers naar de senioren niet lekker liep. Jeugdspelers vielen tussen wal en schip, 

gingen zwerven tussen de elftallen. Jan wilde graag bijgedragen om dit te verbeteren. 

 

Ook is hij nog enkele jaren leider geweest van Beesd 1 en 2. 

Bij elkaar opgeteld spreken we dan over 23 jaar elftalleider geweest!! 

 

Jan is ca. 20 jaar consul en verzorgd samen met Evert, Hans en Arie het onderhoud aan de velden 

Jan is sinds kort weer gaan voetballen bij de Walking Football, wat is er zo leuk aan? 

Jan geeft aan dat het erg leuk is om samen met de mannen op een gezellige en sportieve manier onder leiding van 

Sjors Wakkermans een balletje te trappen. Hij hoopt nog lang aan Walking Football deel te mogen nemen.  

 

Jan staat hier vandaag om gehuldigd te worden omdat het toevallig ter sprake kwam met Goof Dokman. 

Jan is een echte clubman en heeft zijn speldje daarom ook dik verdient, 

Zijn vrouw Betty vragen het speldje op te doen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben het al eerder aangegeven, dat in het verleden een deel van de registratie verloren is gegaan 

We vinden het vervelend als we mensen vergeten 

Dus als er nog mensen zijn of als u mensen kent die 50 jaar of langer lid zijn dan dit aub graag doorgeven aan Goof 

of een ander bestuurslid. 

 

Om af te mogen sluiten willen we als bestuur van VVB iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor de 

vereniging. We zijn trots op jullie allen en willen zo de toekomst in. 

 

Proost op een gezond en sportief nieuwjaar! 
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Yes! De eerste inschrijvingen via de voetbal.nl app zijn binnengekomen. 

Er kan nog één week worden ingeschreven voor de bardiensten van dit seizoen,  

doe het dus snel! 

Hierna worden leden ingeroosterd door de commissie. 

    

Beste vrijwilliger, 

   De komende week tot 20 januari kun je – wanneer het JOU uitkomt – je nog  

inschrijven voor bardiensten.  

Hoe handig is dat? Als jouw voetbal.nl app is gekoppeld aan Sportlink dan is het vanaf nu mogelijk om je in  

te schrijven. Eventueel samen met een ploeggenoot. Hiermee kun je dus zelf bepalen wanneer jij bardienst  

doet voor de vereniging. 

Ga in de voetbal.nl app naar menu -> programma. Hier staan alle voor jou beschikbare bardiensten.  

Klik op een door jou gewenste datum en kies “klik om in te schrijven”.  

Als je hierna bevestigt, kun je daarna ook niet meer terug. 

Lukt het niet om in te schrijven. Controleer dan of je account goed is gekoppeld en dat je de juiste 

voorkeurstaken hebt geselecteerd. 

Inschrijven kan tot 20 januari. Daarna zal de Commissie de leden inroosteren. 

Succes! Met sportieve groet, 

De vrijwilligerscommissie 

 

 

Zaterdag 18 januari:  
Beesd Dames 1:  
Op zoek naar de eerste punten… 

 
Kom naar Sportpark  
Molenzicht en moedig  
die meiden aan. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar helaas……  
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Zaterdag 18 januari Beesd 2 zaterdag: We zijn weer begonnen 
Morgen Heukelum uit! 👊  #aftrap12uur #ishetalafgelast? #wiespotJanKroeze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondje Notenboom stopt Beesd 2 trein niet in Heukelum, wel bijna! 

🏁 Heukelum 3 - Beesd 2: 4 - 6 

⚽ Buik (2x), Jens, Trukas, Elmo en Hockey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/aftrap12uur?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAw0OpngyRR9Uu5ww8Mu4brLXIK95AdxLwYU-FPjWJkQap46qvKovir-fDY2YhF2NGL_Zkyrl3_m3PHPPOjuHT8afb1pEpyAULYXHw3d5dRJE9fSLZYw3Zi-TzW1DpGLZjOu2GB6OlUfDBLAwOw2vj08jWGlQpUFP3F7WZa-f-AgJxiX5EBbwvxxRFRbbS5w57oY6RgtBAWQArmjQx20ei8o5kfHZwbdcblWx0MXg0pEPvyoUVfoOnQQac9oqJD6FBiKEoK3O8XYImPCdFxJ7Vpug0f9C6TwYK3SbSTnSWuTdLMkiKHpp1jQkeoE8m3vyE5nK2Jd6q4GtNQpsAKgGpThw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ishetalafgelast?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAw0OpngyRR9Uu5ww8Mu4brLXIK95AdxLwYU-FPjWJkQap46qvKovir-fDY2YhF2NGL_Zkyrl3_m3PHPPOjuHT8afb1pEpyAULYXHw3d5dRJE9fSLZYw3Zi-TzW1DpGLZjOu2GB6OlUfDBLAwOw2vj08jWGlQpUFP3F7WZa-f-AgJxiX5EBbwvxxRFRbbS5w57oY6RgtBAWQArmjQx20ei8o5kfHZwbdcblWx0MXg0pEPvyoUVfoOnQQac9oqJD6FBiKEoK3O8XYImPCdFxJ7Vpug0f9C6TwYK3SbSTnSWuTdLMkiKHpp1jQkeoE8m3vyE5nK2Jd6q4GtNQpsAKgGpThw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wiespotjankroeze?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAw0OpngyRR9Uu5ww8Mu4brLXIK95AdxLwYU-FPjWJkQap46qvKovir-fDY2YhF2NGL_Zkyrl3_m3PHPPOjuHT8afb1pEpyAULYXHw3d5dRJE9fSLZYw3Zi-TzW1DpGLZjOu2GB6OlUfDBLAwOw2vj08jWGlQpUFP3F7WZa-f-AgJxiX5EBbwvxxRFRbbS5w57oY6RgtBAWQArmjQx20ei8o5kfHZwbdcblWx0MXg0pEPvyoUVfoOnQQac9oqJD6FBiKEoK3O8XYImPCdFxJ7Vpug0f9C6TwYK3SbSTnSWuTdLMkiKHpp1jQkeoE8m3vyE5nK2Jd6q4GtNQpsAKgGpThw&__tn__=%2ANK-R
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Heukelum – 4 oktober ’19, in de groepsapp van ’t tweede stuurt Hans Kroeze of het niet leuk is om met z’n allen 

naar den Bosch te gaan op vrijdagavond 17 januari, de dag daarna zijn we toch vrij. Dit kwam toch iets anders uit, 

de laatste wedstrijd van 2019 tegen Heukelum werd afgelast, nieuwe datum, zaterdag 18 januari 12:15. 

Er werd geprobeerd om te verzetten, maar helaas lukte dit niet, vreemd was dat het echte Heukelum 3 een 

weekend weg was, en we dus helemaal niet tegen dit team moesten, dit werd een combinatie van Heukelum 2  

en Heukelum 4, ook leuk! 

Den Bosch werd geschrapt, en een 
rustig avondje noot werd ingepland 
voor de 17de. Jakob zorgde voor 
de hamburgers naar ieder wens, 
geen ui voor Jelle, geen ui, sla, 
komkommer, augurk, ei, tomaat en 
brood zonder pitjes voor Mathé. 
Het werd een zeer gezellige avond, 
waar de meeste de volgende 
morgen pas achter kwamen. 

 

Om iets over 12 werd er afgetrapt, op een drassig hobbelig veld in Heukelum.  Het eerste half uur speelde Beesd 

vooral tegen zichzelf. Ook al waren 

de eerste kansjes voor Beesd, 

kopballen van Leroy en Koen, was 

het veldspel niet al te best.  

Dat uitgerekend de ene nuchtere op het veld een foutje beging, had ook niemand verwacht, een uittrap van 

doelman Meijvogel kwam in de voeten bij de Spits van Heukelum, die er 1-0 van maakte. Daarna leek Beesd 

wakker, en begon het beter te voetballen. Jens Kroeze kopte een voorzet van Lucas de Bruin net over.  

Even later was het Lucas de Bruin zelf die Beesd naast Heukelum kopte, hij knikte een voorzet van Hans Kroeze 

netjes binnen. Net voor rust kwam Beesd zelfs nog op voorsprong, na een slim steekpassje van Koen Vissenberg 

was het Jens Kroeze die met een vernietigend schot de keeper kansloos liet. 

 

Net na rust kwam Beesd beter uit de startblokken. Koen Vissenberg raakte al snel de paal. 10 minuutjes later was 

het Igor Bassa die uit een hoekschop scoorde, en Beesd op een 1-3 voorsprong schoot. De merkwaardigste goal 

kwam dit weekend van Hans of Elmar, de discussie is nog steeds gaande. Een vrije trap van Hans Kroeze werd op 

komische wijze gelost door de keeper van Heukelum, waarna Elmar Dokman het meest attent was, om de bal over 

de doellijn te glijden. Of de bal over de lijn is zullen we nooit weten, de filmrol van de VAR liep vast, dus de 

beelden zijn verloren gegaan. 5 minuutjes later slalomde Jeroen van Gameren door de verdediging, toen hij ook 

de keeper voorbij was gedribbeld, maakte hij er 1-5 van.  

 

Met nog 20 minuutjes te spelen lijkt er geen vijltje aan de lucht voor de mannen van Kroeze en Bronk, maar schijn 

bedriegt. Nog geen minuut later na het doelpunt van Buik, maakte Heukelum er 2-5 van. Vanuit een vrije trap 

werd het ook razendsnel 3-5, en nog geen 5 minuten later stond het 4-5. Met nog ongeveer 5 minuten te spelen 

werd het toch billen knijpen voor Beesd. Vanuit een vrije trap gooide Jeroen van Gameren voor de tweede keer de 

wedstrijd op slot, 6-4. Hierna vond de scheidsrechter het wel welletjes en floot af. 

Hoofdcoach Kroeze was blij en opgelucht met de overwinning, “Je weet nooit hoe het elftal zo’n avond verwerkt, 

ze werden flink op de proef gesteld, maar hebben het stuk voor stuk goed gedaan.”. Hoofdcoach Bronk was vooral 

te spreken over een invaller, “Na zo’n moeilijke eerste helft zie je dat Mathé Nab in de tweede helft de kar trekt, 

het verbaast mij niks als Nab nog dit seizoen een stapje hoger gaat.”. 

 

Na een klein biertje in de kantine van Heukelum keerde het 2de huiswaarts. Volgende week mag Beesd naar 

Dalem, hier wordt er om 15.15 gespeeld tegen GJS 5. 
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X 

 

 

 

 

Al vele hebben zich ingeschreven via de voetbal.nl app, maar sommige nog niet!  

De inschrijvingsweek is met één week verlengd, dus doe het voordat je te laat bent.  

Op 27 januari kan er niet meer ingeschreven worden, en word je ingeroosterd door de vrijwilligers commissie. 

Problemen met inschrijven? Meld je snel bij de vrijwilligers commissie. 

Onduidelijkheden? Lees hier het vrijwilligers regelement terug. 

Oorspronkelijke bericht:  
 

 

 

 

 

Beste vrijwilliger, 

 

De komende week tot 20 januari kun je – wanneer het JOU uitkomt – je nog inschrijven voor bardiensten.  

Hoe handig is dat? Als jouw voetbal.nl app is gekoppeld aan Sportlink dan is het vanaf nu mogelijk om je in te 

schrijven. Eventueel samen met een ploeggenoot.  

Hiermee kun je dus zelf bepalen wanneer jij bardienst doet voor de vereniging.  

Ga in de voetbal.nl app naar menu -> programma. Hier staan alle voor jou beschikbare bardiensten.  

Klik op een door jou gewenste datum en kies “klik om in te schrijven”.  

Als je hierna bevestigt, kun je daarna ook niet meer terug. Lukt het niet om in te schrijven.  

Controleer dan of je account goed is gekoppeld en dat je de juiste voorkeurstaken hebt geselecteerd.  

Inschrijven kan tot 20 januari. Daarna zal de Commissie de leden inroosteren. Succes! 

Met sportieve groet, 

De vrijwilligerscommissie 

 

 

 

16 seconden….  
Dat hadden we even niet in de gaten 
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v.v. Beesd 2 zaterdag 
 
Drie hoeraatjes voor onze Rik! 🎉 

📸: Rik op z'n best, hangend, sleurend, schoppend en rollebollend met z'n directe tegenstander. 

Gefeliciteerd, en we kijken uit naar de lauwe blikken bier morgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREAKING! Doelpunt van Elmar Dokman toch gefilmd!  

Maar scoort Elmar Dokman hier wel? Of was de vrije trap van Hans Kroeze al over de lijn? 

En.  Had de keeper de bal kunnen hebben? 
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Spromo, Versteegh Catering en Peter Liefhebber vertegenwoordigd door resp. Henk Spronk, Roland Versteegh en 

Peter Liefhebber zijn lid geworden van de Business Club v.v. Beesd. Allen van harte welkom. 

Hierdoor stijgt het aantal weer bijna op 100 leden bij de Business Club.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 25 januari 

Beesd 1 binnen mum van tijd kansloos 
BEESD – Beesd-trainer Dick Wammes had na de winterstop met veel scenario's rekening gehouden, maar niet met 

dat scenario waarin zijn ploeg na een kwart wedstrijd al kansloos zou zijn tegen Unitas. En juist dát scenario 

ontrolde zich. Na 22 minuten stond het in Beesd 0-4. 

"Het was een heel bedroevend begin", vond Wammes. "Beschamend ook. We verdedigden slecht en iedere pass 

naar voren ging naar de verkeerde kleur. En bij Unitas ging alles erin." 

Na ruim een halfuur kreeg Beesd met de 1-4 van Jarno van de Water nog een beetje hoop. "Maar dan moeten wel 

alle kansen die je krijgt erin gaan", besefte Wammes. "En het geluk dat je kunt afdwingen met een goede instelling 

hadden we in het begin al verschoten. Het moet echt beter, want als we op deze voet verder gaan, pakken we 

geen punt meer." 
 

 

 

Ook 12 GJS'ers winnen niet van 
Beesd 2…. 

 

🏁 GJS 5 (2-4) Beesd 2 

⚽ Buik (2x), Hans en Chimpy 
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De afgelopen periode kon je niet aan de nieuwsberichten ontsnappen om jezelf in te schrijven voor de bardienst 

via de Voetbal.nl app. Hiermee hebben leden zelf kunnen kiezen voor hun voorkeurstaak en datum voor het 

draaien van bardiensten. Hierdoor hebben jullie 97 diensten zelf gevuld. 

 

Afgelopen week zijn de resterende diensten voor dit seizoen ingevuld door de  

commissie vrijwilligers. Leden die nog niet voldoen aan de minimale inzet zijn 

ingepland op de taak die in het systeem als voorkeur aangegeven staat.  

Dit betekent dat het barrooster tot aan de zomerstop gevuld is! 

 

Uiteraard zijn er ook dingen die wij graag willen verbeteren. Zo bleek het lastig  

in te schrijven voor de zaterdagmiddag doordat diensten uit het verleden zichtbaar  

waren in de Voetbal.nl app, zijn de bardiensten op de TV’s in de kantine niet altijd  

goed zichtbaar en hebben sommige leden nog problemen met het koppelen van  

de app voor vrijwilligerstaken. 

 

Alle verbeterpunten nemen wij weer mee en lossen deze zo snel mogelijk op of verbeteren we richting de 

inschrijfweken voor het nieuwe seizoen. Wij werken nu aan het actualiseren van Sportlink en leden met een tekort 

aan uren informeren wij zo snel mogelijk over alternatieven. 

 

 

 

Mocht je onverhoopt toch niet kunnen,  

lees dan op de website hoe je een dienst kan ruilen. 

 

Een mooi sportief seizoen gewenst. 

 

Commissie Vrijwilligers 
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BEESD VERLENGT MET DICK WAMMES EN CARL KROEZE 

Deze week hebben de hoofdtrainer Dick Wammes en de trainer van 

het tweede Carl Kroeze hun contract met 1 jaar verlengd. 

De selecties zijn gisterenavond geïnformeerd. Er is veel draagvlak voor 

beide trainer binnen de vereniging. We zijn dan ook zeer gelukkig dat 

ze blijven. Voor Dick Wammes wordt het zijn vierde seizoen in Beesd. 

Alleen icoon Wim Bender is langer trainer geweest in Beesd. En dat 

zegt wel iets over het vertrouwen wat iedereen heeft in Dick. Hij 

heeft er mede voor gezorgd dat de overstap van zondag naar zaterdag 

soepel is verlopen en draait redelijk mee in de vierde klasse zaterdag.  

 

 

 

 
 
Februari 2020 
 

Zaterdag 1 februari 

 

Vandaag herstarten we de competitie weer tegen Meerkerk  

We zijn benieuwd welke borrelnoten Mevrouw Uijen vandaag weer uit de hoge hoed haalt!  

14:30 Meerkerk – Beesd 

 

 

 

Helaas…. 
 

De nadruk zal de dag ervoor wel op ‘borrel’ 

en niet op ‘nootjes’ gelegen hebben want 

de wedstrijd ging verloren… 
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Beesd 2  

 

Eenvoudige middag voor Beesd in  
Hei en Boeicop 

 

🏁 HSSC'61 4 (0-6) Beesd 2 
 

⚽ Koen, Rik, Tosti, Lucas, Olijf en ED 

 

 

 

Hei en Boeicop – Na de zwaarbevochten overwinning van vorige week in Dalem, lijkt het vandaag een makkelijker 

karwei te worden. HSSC is de tegenstander, hier begon Beesd ook het zaterdagavontuur mee dit seizoen. Destijds 

werd er eenvoudig gewonnen met 5-2. HSSC is het niet veel beter gaan doen, de promovendus van dit seizoen 

heeft nog geen punt behaald. 

Om het heerlijke tijdstip van 4 uur werd er afgetrapt op een winderig kunstgrasveld in Hei en Boeicop. HSSC begon 

niet slecht aan de wedstrijd, eerlijk gezegd verdienden HSSC misschien in deze fase meer één doelpunt dan Beesd. 

Jari Meijvogel moest een keer optreden op een afstandsschot, en een panenka vrije trap misten ook het doel.  

Na een klein half uurtje kwam Beesd per ongeluk op voorspong, een voorzet van Koen Vissenberg belandde 

verassend in de rechterbovenhoek. De wind had een grote rol in dit doelpunt, en unaniem is ook besloten dat de 

wind dit doelpunt op haar naam krijgt, jammer Koen, volgende keer beter. Hierna kwamen er wat meer kansjes, 

de keeper van HSSC lag telkens goed in de weg. Opmerkelijk moment was dat Jasper van Bremen eindelijk een 

goede actie had aan de zijlijn, twee keer werd hij deskundig neer gewerkt door 2 HSSC’ers. Uiteindelijk bleek  

het eigenlijk de schuld van Olijf zelf, hij moet zich kapot schamen dat hij op dit niveau wil voetballen, aldus de 

stopper uit Hei en Boeicop die vertrok naar de bank omdat hij een gele kaart had ontvangen. Net voor rust 

verdubbelde Beesd de score, Rik van Zandwijk was het meest attent op een vrije trap van Dyon van Bremen. 

In de tweede helft leek de thuisploeg conditioneel te kort te komen, en speelde het spel zich voornamelijk af op 

de helft van HSSC. Invaller Lucas de Bruin zorgde al snel voor de 0-3 na rust, na een paar verdedigers te hebben 

uitgespeeld was scoren een koud kunstje. Rick Bambacht een keer niet in de spits maakte de 4de van de middag, 

een echte frommelgoal uit het boekje. Een opmerkelijk moment in de tweede helft was dat vlagger Emiel Kroeze 

de vlag neerlegde, net als Rik Spronk vorige week. Echter had Emiel wel een goede reden, omdat hij naar de 

mooiste club van Nederland mocht. Even later maakte HSSC ook een doelpunt, wel in het verkeerde doel, zo stond 

het 20 minuten voor tijd 0-5. Het laatste doelpunt van de middag was misschien wel de mooiste, na een mooie 

aanval via de rechterkant schoot Jasper van Bremen de bal snoeihard via de lat in het doel. Dat was ook alweer 

een tijdje geleden voor Jasper, de laatste keer dat de aanvaller prikte was op 9 november 2019. 

 

Op het eerste half uurtje na dus een 

eenvoudige middag voor Coach Kroeze en 

Bronk. Volgende week komen de Lekvogels 

naar Sportpark Molenzicht. Zij bekleden op 

dit moment de 5de plaats op de ranglijst. 

 

In Lexmond had Beesd geen grote 

problemen, maar of dat deze week weer  

zo is? Half 3 trappen we af. 
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Beesd 1 

Gert-Jan van Oort schiet ASH  
in slotminuut langs Beesd 
 
HELLOUW – ASH pakte tegen Beesd de overwinning. De gasten leken met de gelijkmaker vlak voor tijd nog een 

punt te pakken, maar in de slotminuut maakte Gert-Jan van Oort alsnog de winnende 2-1 de thuisploeg. 

 

"Zo laat winnen is lekker, dan ben je altijd blij", zei ASH-trainer Ron Laros.  

Beesd-trainer Dick Wammes baalde uiteraard. "We zitten in een mindere fase en hebben vandaag niet goed 

gevoetbald." 

Echt mogelijk was dat ook niet in Hellouw. "De wind en het slechte veld werkten niet mee", vond Laros. Wammes 

was wat directer in zijn beoordeling van de grasmat: "Echt een knollentuin. Ik houd er niet zo van om excuses te 

zoeken, maar op dit veld was niks te behalen. Neemt niet weg dat we daar beter mee om moeten gaan. ASH deed 

dat veel slimmer." 

De thuisploeg nam na rust de leiding toen Danny Bijl van een meter of twintig raak stiftte: 1-0. Na enkele gemiste 

kansen kwam Beesd vijf minuten voor tijd via Nick van Gameren op 1-1.  

Van Oort besliste met een droge schuiver de wedstrijd alsnog. 

 

Zondag 2 februari 
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Paniek in de tent… 

TAS TENUES BEESD 2 ZONDAG? 

De tenue tas van Beesd 2 zondag is vermist. 

Deze stond in de kast tegenover de pc in de 

bestuurskamer. 

 

De tas is sinds afgelopen zondag vermist, andere 

teams hebben de tas ook niet gezien of 

meegenomen. 

 

Op de tas staan de volgende sponsoren vermeld:  

H.J. Metaalbewerking B.V. & Weernekers Elektro 

 

Er is enige urgentie mee gemoeid, aangezien we de 

tenues zondag weer nodig hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als iemand de shirts heeft gezien,  

of opgeruimd heeft,  

horen we graag van diegene. 

Diegene kan zich melden bij  

Patrick Koenhein,  

0621435797 

 

 

 

 

 

Klussen 
 

Beste klusvrienden.  

Ook in 2020 gaat er weer geklust worden. 

Op zaterdag 22 februari staat om 07.30 uur de koffie klaar en 

vanaf 8.00 uur zullen Ruud en Andre ervoor zorgen dat we ons 

niet vervelen. 

 

Als er zich tijdig een sponsor meldt zijn er om 10.00 uur 

saucijzenbroodjes…. 

 

John Voet reageerde 2 minuten later in de app:  

 

Die komen van mij…. 
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BOEIENDE LEZING FOPPE DE HAAN VOOR LEDEN BUSINESS CLUB 

Woensdag 5 februari was Foppe de Haan te gast bij de VVBeesd om daar voor ongeveer 100 toeschouwers van de BC 

van v.v. Beesd over zijn loopbaan als voetballer, trainer en coach te vertellen. 

 

Foppe is geen onbekende in de voetbalwereld zijn krachten liggen op samenwerking, prestatiegericht bezig zijn, 

teambuilding en omgaan met verschillende culturen. Hij vertelde hier dan ook zeer enthousiast over.  

Met zijn presentatie, doorspekt met Friese anekdotes, wist Foppe de toeschouwers aan zijn zijde te krijgen. 
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De kracht van zijn verhaal schuilt in de ‘no nonsens’-aanpak, de herkenbaarheid en de eigenzinnige en 

humoristische wijze waarop Foppe een stukje van zichzelf liet zien. De als onderwijzer begonnen voetbaltrainer 

Foppe de Haan kreeg landelijke bekendheid als langstzittende trainer bij SC Heerenveen, waar hij zeer succesvol 

was en samen met voorzitter Riemer van der Velde de club wist uit te bouwen tot een subtopper in de Eredivisie. 

 

 

 

 

 

Natuurlijk wilde Foppe op de foto 

met ons oudste lid Evert van Zelst.  

 

 

 

 

 

En dan krijgt je twee échte 

clubmensen op één foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook als coach van Jong Oranje schreef hij geschiedenis door in 2006 het Europees kampioenschap te winnen. 

 

Nadat De Haan te kennen had gegeven te zullen stoppen als trainer kroop het bloed toch waar het niet gaan kan 

en tekende hij een één jarig contract bij Ajax Cape Town waar hij uiteindelijk twee jaar verbleef. Dat De Haan 

een bijzondere carrière had en altijd is gegaan voor verbetering en plezier in het voetbalspel blijkt ook wel uit zijn 

vier weken durende bondscoachschap van het eiland Tuvalu. Ook is hij in 2017 als adviseur van bondscoach Sarina 

Wiegman met het Nederlands vrouwenvoetbalelftal Europees kampioen in ons eigen land is geworden. 

 

Foppe kan terugkijken op een glasrijke loopbaan en bezorgde de Business Club van de v.v. Beesd een gezellige 

avond die besloten werd onder het genot van een hapje en drankje. 
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Beesd 3: Crisisberaad leidt tot nieuwe inzichten! 
 

Na een nederlaag bij Meerkerk uit lijkt Beesd 3 nog niet uit zijn vorm dip.  

Een select gezelschap heeft zich in de auto naar Molenzicht gebogen over de  

kwestie. ''Hij wat dieper, hij wat alerter en hij wat sterker aan de bal'' was de 

conclusie na een slechte pot voetbal op een winderig veld. Waren er dan helemaal  

geen goede ontwikkelingen vorige week zaterdagmiddag? 

Hier had het gezelschap zeker een antwoord op in de vorm van een absolute  

Ja! Mevrouw Uijen had namelijk voor de derde keer op rij borrelnootjes mee 

genomen. Dit viel bij de gehele selectie in goede aarde. Waar de discussie over  

het slechte voetbal kort maar krachtig was, werd er in detail getreden over  

iedereens favoriete snack.  Aanvoerder Schenkhof gaf aan dat hij meer fan was  

van Crocky dan van Lays. De voorkeur van de Ruiter lag bij de oven chips van Lays.  

Verwolf zijn favoriet was de Hamkaas en de Nibbits.  

Dit alles werd besproken terwijl Tuller in z'n gedachte al zat weg te kwijlen bij B 

Bungles met heksenkaas uit tube. Verwolf gaf aan dat hij dit thuis zal bespelen.  

Met dit vooruitzicht zal het zaterdag dringen worden voor een plekje op de bank. 

 

Zaterdag 14:30 Beesd – Lekvogels… 

 

Op een slecht veld hoort slecht voetbal. Beesd - Lekvogels 2-0.  
Wij willen Bea vriendelijk bedanken voor de lekkere chips!  

 

 

Zaterdag 8 februari 

 
 
 
 
Lekvogels hebben niks te vertellen op Sportpark Molenzicht 
 

🏁 Beesd 2 (9-0) Lekvogels 3 

⚽ Olijf (2x), Hans (2x), Jorden (2x), Hockey, Trucas en Chimpy 
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Belangrijk nieuws voor amateurclubs!  
maatregelen aangekondigd tegen racisme en discriminatie  

 

Zaterdag 8 februari 2020 

Een uur geleden hebben we samen met het kabinet  

maatregelen aangekondigd tegen racisme en discriminatie  

in het voetbal. Met de ministeries van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid zijn we in de afgelopen maanden tot  

een omvangrijk meerjarenprogramma gekomen, dat  

racisme en discriminatie uit het voetbal moet bannen.  

Dit doen we met een daadkrachtige aanpak, die zowel 

in het betaald- als het amateurvoetbal wordt ingevoerd. Het aanvalsplan heet: ‘Ons voetbal is voor iedereen’. 

 

Uniek 

Voetbal brengt miljoenen Nederlanders op de been met onvoorstelbaar veel verschillende achtergronden. Deze 

unieke verbindende kracht zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten op velden en in stadions, vriendschappen 

voor het leven ontstaan. Helaas is het voetbal ook kwetsbaar voor bepaalde denkbeelden die leven in de 

samenleving. Op 17 november jl. werd dit pijnlijk duidelijk door het racistische spreekkoor bij de wedstrijd  

FC Den Bosch – Excelsior. Ook in het amateurvoetbal is racisme en discriminatie al te lang een wijdverbreid 

probleem. Zelfs de kleintjes worden geconfronteerd met apengeluiden en hatelijke opmerkingen. 
  
Dit moet stoppen. 
 
Samen 

Daarom ligt er nu met ‘Ons voetbal is voor iedereen’ een gezamenlijk aanvalsplan van overheid en KNVB, waarmee 

we een positieve beweging op gang willen brengen om één front te vormen tegen racisme en discriminatie.  

Dat doen we met iedereen die het voetbal liefheeft. Want onze sport is te mooi om te laten verpesten door een 

paar idioten. Via deze link leest u alle ins en outs over het plan. 

 
 
Heb je nog meer tips en suggesties? Schroom dan niet om te mailen naar jandirk.vanderzee@KNVB.NL 
  
Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel! 
  
Met vriendelijk groet, 
  
Jan Dirk van der Zee (KNVB) 

http://knvb.m6.mailplus.nl/nct6435931/8pin6SLQSpKbsdd
http://knvb.m6.mailplus.nl/nct6435932/8pin6SLQSpKbsdd
mailto:jandirk.vanderzee@KNVB.NL
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VRIJKAARTEN VOOR RKC – FC UTRECHT 

 

 

Dankzij het amateurconvenant wat v.v. Beesd  

met RKC heeft afgesloten kunnen we gebruik  

maken van leuke acties.  

 

Waaronder 25 vrijkaarten voor de wedstrijd 

RKC -FC Utrecht op zondag 1 maart om  

12.15 uur. Er zijn op dit moment nog zo’n  

15 kaarten beschikbaar. 

 

Lijkt het je leuk om een wedstrijd van RKC te  

bezoeken, stuur dan Lars Donga een berichtje. 

 

 

 

 

Dinsdag 12-2-2020 

Bijna Lucas…. 
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Boze spits         na 9-0 overwinning tegen Lekvogels. 

 
 
Beesd – De mannen van Kroeze en Bronk zijn niet slecht bezig na winterstop, alle wedstrijden werden tot nu toe 
gewonnen. Vandaag komen de Lekvogels naar Sportpark Molenzicht, de nummer 5 van de competitie. 
 
Beesd speelde niet de beste eerste helft van het seizoen, toch domineerde de rood-zwarten volledig. Lekvogels 
had gekozen voor een parkeer de bus tactiek, ondanks de vele pogingen hielden ze dit erg lang vol.  
Pas in de 42ste minuut wist Igor Bassa het net te vinden, uit een hoekschop knikte de vrijstaande voorstopper 
binnen. Voor rust verdubbelde Hans Kroeze de score, na een mooi één tweetje met spits Jeroen van Gameren 
schoot hij onberispelijk binnen. Ondanks zijn assist was er geen glimlachje te ontdekken bij de spits, misschien 
omdat hij zijn concurrent een stapje dichter bij zijn topscorerspositie had gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tweede helft kwam Beesd een stuk beter uit de kleedkamer, al na 2 minuten spelen was het raak.  
Dit keer was het Jordan Meegdes die een hoekschop binnen knikte en er 3-0 van maakte. Nog geen drie  
minuten later brak Jasper van Bremen door in de verdediging. Het deed zichtbaar pijn bij de vleugelaanvaller, 
maar toch gaf hij de bal af aan de vrijstaande Lucas de Bruin, die er 4-0 van maakte. In de 51ste minuut  
pikte Dyon van Bremen een afvallende bal op, via een combinatie met Jeroen van Gameren kwam hij vrij  
voor de keeper, en schoot de 5-0 binnen. Het gezicht van Jeroen van Gameren werd steeds minder vrolijk,  
5 doelpunten, en nog geen doelpunt voor hem. Toch gaf diezelfde van Gameren de bal af op Jordan Meegdes,  
die met een hard schot de keeper wederom liet vissen. Daarna was de maat vol voor Coach Kroeze, een spits die 
geen goaltje meepikt bij een 6-0 voorsprong verdiend een wissel. Geïrriteerd en teleurgesteld zocht de spits  
een plaatsje op in de dug-out. Nog verdrietiger werd hij toen zijn concurrent Hans Kroeze weer een doelpuntje 
dichterbij kwam, hij tekende namelijk voor de 7-0.  
Het slottakkoord kwam van Jasper van Bremen, met 2 mooie acties zorgde hij voor de 8 en 9-0. 
 
Een makkelijke middag dus voor Coaches Kroeze en Bronk. 3 punten konden in het boekje van Carl, maar  
ook direct de zorgen over de niet scorende spits van Gameren. Hoofdcoach Bronk gaf hem de tip om eens  
met zijn kleine broertje te bellen, die scoorde namelijk wel in het 2-2 gelijkspel bij Kerkwijk. 
 
Haalt van Gameren volgende week zijn gram in de thuiswedstrijd tegen Theole?  
U bent van harte welkom om half 3 op Sportpark Molenzicht. 
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Beesd houdt koploper Asperen in bedwang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEESD – Het wil bij Asperen nog niet echt vlotten na de winterstop. Na de winst tegen Well die de periodetitel 
opleverde wist de ploeg van Jaap van Hattem niet meer te winnen. Ook bij Beesd bleef Asperen steken op een 
gelijkspel: 2-2. 
 
"Voor de winterstop viel het allemaal net onze kant op en nu gebeurt dat even niet", oordeelde Van Hattem. 
"Vandaag had het wel gekund. Op basis van de kansen is een gelijkspel overigens wel verdiend, maar na rust 
hadden we de wedstrijd moeten winnen." 
 
Beesd-trainer Dick Wammes zag twee verschillende helften. "Mede door de wind. Voor rust waren wij beter en 
moeten we eigenlijk met een voorsprong gaan rusten. In de tweede helft zijn zij beter en houdt onze keeper ons 
op de been." 
 
Uit een strafschop, na een handsbal van Kevin Kruissen, maakte Michiel den Hartog al vroeg de 0-1. 
Via Nick van Gameren en Kevin Spronk kwam Beesd terecht aan de leiding. Op slag van rust tekende Gerard 
Breider voor de 2-2. "Met die stand kwamen we na de eerste helft wel goed weg", erkende Van Hattem.  
Na rust was Asperen sterker, maar door sterk keeperswerk van Edwin Tuller bleef Beesd overeind. 
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Zaterdag 15 februari: Geconcentreerd Beesd 3 verliest 2 punten bij de koploper. 
 

VUREN - Om half 2 werd er koers gezet richting het sportpark van de koploper Vuren. Met een zwaargehavende 

selectie trapten de mannen van Tuller om half 3 af. Het doel was duidelijk: ouderwets punten stelen. Na een 

minuut spelen moest Nick de strijd al staken. Helaas voor hem moest hij de eerste helft toch uitvoetballen.  

Na 10 minuten was het raak. Een bal viel voor de voeten van Marc en scoorde uit de rebound.  

Een lastig karwei stond te wachten voor het grote derde, 80 minuten de bus parkeren….  

In het vervolg van de eerste helft werden de opdrachten goed opgevolgd. Alle ballen werden 'lekker' naar voren 

geschoten en Vuren kwam niet in hun spelletje.  

Met een tevreden gevoel ging Beesd aan de thee en borrelnootjes. 
De tweede helft begon Beesd opnieuw erg gefocust. Vuren kon de speelstijl van de uitploeg niet waarderen en  
ging steeds agressiever spelen. De pijntjes begonnen op te spelen en Beesd kwam er niet meer uit.  

Na een onschuldige vrije trap liet keeper Julian de bal los voor een alerte ‘Vurenees’ die hem via de lat afmaakte, 

1-1. De laatste tien minuten liepen uit op een klassiek potje hosteknots voetbal. Tevredenheid en teleurstelling 

heersten na het laatste fluitsignaal. De mannen van 'boefje' kunnen aan de gehaktballen. 

Volgende week wordt niet gevoetbald vanwege het verkleedfeest. Tot over 2 weken! 

 

 

Zaterdag 15 februari: Beesd recht rug in tweede helft tegen Theole 
 
🏁 Beesd 2 (4-1) Theole 3 
⚽ Hans (2x) en de Knuppel (2x)  
 
Buik gaat volgende week in Oeteldonk proberen drie keer te scoren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand  
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Moeilijke middag voor spits Buik en Beesd 2 tegen Theole 

 

Beesd – In de wandelgangen wordt erover niks anders meer gesproken. Zit spits Jeroen van Gameren in een dipje, 

of is er nog niks aan de hand. De spits heeft al bijna een maand het net niet kunnen vinden, en sommige 

supporters beginnen zich toch wat zorgen te maken over de doelpuntenmachine. Vele liefhebbers konden 

opgelucht ademhalen toen Jeroen van Gameren op social media liet weten dat hij er tegen Theole 3 in ging 

schieten, niks aan de hand dus. 

 

Om half 3 trapte 

Theole af op 

Sportpark 

Molenzicht voor 

het begin van de 

wedstrijd.  

 

Een hele beste 

eerste helft werd 

het helaas niet.  

 

Beesd had wat 

kleine kansjes, 

maar echte 

overtuiging was 

er niet,  

 

 

 

 

Mogelijkheden voor Theole waren er niet, toch kwamen zij net voor rust op voorsprong.  

De eerste poging van dichtbij werd nog knap gered door doelman Meijvogel, maar in de rebound wisten 

Tielenaren te scoren.  

Zo ging Beesd met een 0-1 achterstand de rust in, dat is lang geleden voor Coach Kroeze die er vandaag alleen 

voor stond. In de tweede helft ging Beesd op zoek naar doelpunten, iets waar spits Jeroen van Gameren ook 

ernstig naar op zoek is. Het spel van Beesd was vele malen beter, en domineerden de thuisploeg volledig.  

 

Na tien minuten spelen was het de grootste concurrent van spits van Gameren die Beesd op gelijke hoogte schoot. 

Vooral de assist van Rick Bambacht was magnifiek, hij legde de bal achter het standbeen pan klaar voor Hans 

Kroeze, die met een beetje hulp van de wind de bal achter de doelman van Theole schoot. Niet veel later legt 

diezelfde Hans Kroeze de bal klaar voor een vrije trap, een beetje schuin van het strafschopgebied.  

De bal vertrok van zijn schoen en krulde prachtig in de linkerbovenhoek, 2-1! Het gehele sportpark in extase, 

behalve één iemand, gezicht van spits van Gameren begon steeds meer te vertrekken. Beesd gaf gas, want nog 

geen drie minuten na het doelpunt van Hans Kroeze maakte de rood-zwarten weer een doelpunt. Lucas de Bruin 

behield het overzicht en gaf de bal mee aan Koen Vissenberg. Vissenberg nam de bal een aantal meter mee en 

schoot de bal knap in de rechterhoek, leuk voor Koen, die voornamelijk per ongeluk zijn doelpunten meepikt.  

 

Daarna was het voor Coach Kroeze genoeg, en bevrijdde spits van Gameren uit zijn lijden. De zichtbaar 

geïrriteerde spits kwam naar de kant, en zocht direct de kleedkamer op. Vrij geëmotioneerd liep van Gameren een 

koppeltje supporters voorbij die graag met hem op de foto wilden. Terug naar de wedstrijd, het slotakkoord kwam 

van Koen Vissenberg. Rik van Zandwijk tikte de bal nuttig door op het middenveld, en Vissenberg kon alleen door 

op de keeper. De vleugelaanvaller omspeelde de keeper kundig en schoot de 4-1 binnen. 

 

Zo was het even billenknijpen voor coach Kroeze, maar zijn de drie punten binnen. Zo gaat Beesd als koploper  

het carnavalsweekend in, mede omdat Ameide dit weekend niet heeft gespeeld. Beesd heeft 2 weekjes rust, op 7 

maart mag Beesd op bezoek bij Leerdam Sport. 
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Vrijdag 25 september toernooi  
Betuwse bikkel bokaal in Beesd.  
 

Zet dit in je agenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 22 februari werd er weer geklust. Er werden diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals onderhoud aan 

gebouwen en snoeiwerkzaamheden van bomen en heesters, onderhoud aan de reclameborden en netten van de 

doelen. Er was geen voetbalprogramma i.v.m. carnaval, maar wel volop activiteiten op onze accommodatie. 

Josje K en nog 15 andere trouwe vrijwilligers trotseerden de wind en de regen deden veel werk. Klasse mannen. 

Een dank aan John Voet van Voet Verhuur voor de sponsoring van de warme saucijzenbroodjes. Uiteraard een groot 

compliment aan de 16 klussers voor hun verrichte werkzaamheden! 
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Dus zaterdag 22 februari geen voetbalprogramma, maar werd er wel gescoord door de dames in Oeteldonk. En dat 

waren de eerste belangrijke punten van het seizoen…. 
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NIEUWE JASSEN VOOR MEIDEN VAN BEESD MO9-1 
 

De voetballertjes van Beesd MO9-1 lopen er dit jaar warmpjes bij op  

het voetbalveld. André Kielenstein Afbouw en Service en Brauer Food special,  

resp. vertegenwoordigd door Andrè Kielenstein en Mark Kroeze, hebben dit  

meisjesteam in nieuwe jassen gestoken. Namens de meisjes heel erg bedankt 

voor het sponsoren van deze mooie jassen!  
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Op de site stond de aankondiging; De activiteiten commissie heeft voor de maand Maart 2 activiteiten 

georganiseerd: Op vrijdag 6 maart organiseert v.v. Beesd een leuke juniorenbingo in de voetbalkantine! 

De hoofdprijs houden wij nog even geheim.. Er zijn verschillende prijzentafels voor verschillende leeftijden. 

  



38 

 

Op vrijdag 27 maart organiseert v.v. Beesd Koppelklaverenjassen en Jokeren in de voetbalkantine.  

Wil je graag meedoen? Geef je dan op via activiteiten@vvbeesd.nl. Er vallen verschillende prijzen te winnen. 

Prijs per koppel: €10,- 

Prijs voor jokeren: €5, 
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Zaterdag 7 maart: LEXMOND – Beesd maakte een einde aan de goede serie van Lekvogels. Na rust 

pakte de ploeg van Dick Wammes een 0-3 overwinning. 

 

"Zij hadden een goede reeks, maar pasten zich in de wedstrijd al snel aan onze vorm", zei Wammes niet zonder 

zelfspot. "Het was een heel slechte wedstrijd met heel veel fouten." 

Ondanks, of juist dankzij, het matige niveau kregen beide ploegen voor rust kansen. Pas na rust werd er gescoord 

op het Lexmondse sportcomplex Het Bosch. Kevin Spronk opende de score. Toen kort daarna Jarno van de Water 

voor de 0-2 zorgde, was de wedstrijd beslist. Nick van Gameren scoorde vlak voor tijd de 0-3. 

 

 

 

 

 

Zaterdag 14 maart: Beesd-Rhelico: ouderwets opportunistische derby 

BEESD • Zaterdag staan Beesd en Rhelico weer tegenover elkaar. Jarno van de Water blikt 

vooruit op de klassieke derby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarno van de Water: 'Het maakt niet uit wie de doelpunten maakt. Als we maar winnen.' (Foto: Jeroen de Bruin) 
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Eerder dit seizoen werd in Rumpt de derby tussen Rhelico en Beesd voor het eerst op zaterdag gespeeld. Zaterdag 

staat de 'terugwedstrijd' op het programma. Op sportpark Molenzicht is nu Beesd de gastheer van dit altijd beladen 

spektakel. De laatste jaren was Beesd vaak de sterkste in de burenruzie. Zo ook eerder dit seizoen. Op 9 november 

pakte de ploeg van Dick Wammes een 1-3 overwinning. Dankzij treffers van Jorn van de Broek en Nick van 

Gameren leek Beesd een makkelijke middag tegemoet te gaan. Na de 1-2 van Akram Chahyd werd het echter 

spannend. In de slotseconde maakte Jarno van de Water aan die spanning een einde met de 1-3. 

 

Goede serie 

Na twee vrije weekenden speelde Beesd afgelopen zaterdag bij Lekvogels en won het met 0-3. Jarno van de Water 

vond het wel prettig om even rust te hebben. "Ja, dat was prima. Het was verschrikkelijk weer in die weekenden, 

dus dan is het niet erg om even niet te voetballen", zegt de handige buitenspeler. "Zaterdag was het prima weer, 

maar het voetbal was erg slecht van beide kanten. Er kwam geen bal aan." 

Beesd was beducht voor de kracht van de tegenstander. "Bij ons thuis vond ik het niet heel bijzonder, maar ze 

hadden nu een goede serie. Ze hebben ook zeker wat kansen gekregen, maar wij scoorden op de juiste 

momenten."  Van de Water weet dat een goede reeks niet betekent dat je de wedstrijd daarna automatisch wint. 

"Daar is dit de competitie niet naar. Iedereen kan van iedereen winnen. Ik denk dat Asperen en Herovina over de 

hele linie wel wat beter zijn, maar erg dominant zijn zij ook niet. Wij pakten er thuis in ieder geval punten tegen." 

 

Beesd hoopt de aansluiting met de top-5 dit seizoen 

stiekem nog te vinden, maar Van de Water denkt 

niet dat dat erin zit. "Het gat is zeven punten en dat 

is best groot. Ik denk niet dat dit seizoen top-5 al 

realistisch is. Volgens mij staan we nu wel ongeveer 

waar we horen. Dat stapje omhoog moeten we 

volgend jaar gaan zetten." 

 

Gezelliger 

De overstap van het zondag- naar zaterdagvoetbal 

was voor Van de Water aan het begin van het 

seizoen even wennen. "Op zondag verveel ik me nu 

best wel eens. Die moet je dus anders invullen, maar 

af en toe niets doen is ook wel lekker hoor", zegt hij. 

'De zaterdag' heeft zo zijn voordelen. "Het is wel 

gezelliger.  Je blijft na wedstrijden wat langer 

hangen en op zaterdag is het sowieso wat drukker op het complex." Dat zal zaterdag tegen Rhelico helemaal 

blijken. "Dat zijn de potjes waarvoor je het doet. Ik heb er een paar gemist in het verleden en ook een keer thuis 

verloren. Maar we hebben ze wel vaker gewonnen." 

 

Goed voetbal hoeft het publiek niet te verwachten. De derby's zijn vrijwel nooit hoogstaand. "Er staat altijd 

spanning op, hoewel je dat wel kwijt bent als je eenmaal aan de wedstrijd begonnen bent", zegt Van de Water.  

"Ik verwacht ook dat het zaterdag weer ouderwets opportunistisch voetbal wordt. Het zou lekker zijn als ik ook 

thuis een keer tegen Rhelico scoor, maar het maakt me niet uit wie de doelpunten maakt. Als we maar winnen." 

 

Op de fiets 

Voor Rhelico zijn de statistieken niet echt hoopvol. Dit seizoen werd in uitwedstrijden alleen bij ASH een puntje 

gepakt. Alle andere wedstrijden op vreemde bodem eindigden in een nederlaag. 

Trainer Adrie van Steijn weet echter ook dat dit het moment is om die reeks te doorbreken. "Dit zijn wedstrijden 

op zich. Als we dan een keer een uitwedstrijd moeten winnen, dán maar deze. Die is het dichtst bij, haha.  

We gaan er ook lekker op de fiets naartoe." 

Van Steijn kent het grootste probleem van zijn ploeg: scoren. "We voetballen best aardig en krijgen ook echt wel 

onze kansen, maar we missen een killer voor het doel." Daarom is de voorzichtige terugkeer van Olof Schiltmans 

een behoorlijke opsteker voor de ploeg uit Rumpt. "Sinds hij jaren geleden een jaar bij De Merino's heeft gespeeld, 

heeft hij nooit meer zijn oude niveau gehaald. Ik hoop hem weer aan de praat te krijgen, want die jongen heeft 

echt kwaliteiten." 
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. 

 
 
 
 
 
Hij had het veel te goed bij moeder maar op 5 maart was het eindelijk zover.  

Elmar Dokman en Danique van de Water werden trotse ouders van zoon Milas Dokman. 

 

Trotse opa’s Henk van de Water en Dick Dokman weten het zeker, dit wordt een voetballer. Of Milas bij Ajax of  

bij Feyenoord gaat voetballen daar zijn de opa’s nog niet over uit maar zijn jeugd opleiding moet hij bij v.v. Beesd 

beginnen. Daarom hebben de opa’s gelijk besloten om Milas lid te maken van v.v. Beesd. Milas neemt het stokje 

over van Finn van Beusekom en mag zich het jongste lid van de vereniging noemen. 

 

Elmar en Danique van harte 

gefeliciteerd namens v.v. Beesd 

met de geboorte van jullie zoon.  

 

Wij wensen jullie en Milas het 

allerbeste!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

Maar dan, helaas….. de wereld op zijn kop  
 
Tot 1 april ook geen amateurvoetbal vanwege coronavirus 
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18 maart 2020: 

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd. 

 

Het is vreemd rustig in ons dorp, sinds vorige week donderdag heeft onze voetbalbond de KNVB op aanwijzing van 

de overheid per direct alle accommodaties gesloten en wedstrijden en trainingen afgelast vanwege de 

ontwikkelingen rondom de uitbreiding van het Corona virus. 

 

In een kort moment hebben we als bestuur hier gelijk gehoor aangegeven en blijven we verdere berichtgeving en 

instructies nauwlettend volgen en opvolgen, hetgeen betekent dat er tot 6 april geen activiteiten op onze 

vereniging plaats vinden. Voetballen, trainen en een derby zijn ineens ondergeschikt geworden. 

Onze vereniging heeft een belangrijke plaats in het dorp en hebben we leden en vrienden van alle leeftijden zodat 

het goed is elkaar de komende weken te helpen of te ondersteunen daar waar nodig is. Mocht het nodig zijn dan 

kunt u een beroep op het bestuur doen. 

 

Laten we hopen dat alle maatregelen snel  

leiden tot een inperking van de verspreiding  

zodat we weer snel kunnen sporten en 

elkaar ontmoeten op onze vereniging. 

 

Wij wensen iedereen het beste voor de  

komende weken. 

 

Namens het bestuur, 

 

Max Kroeze 

Voorzitter 
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20 maart 2020: 

 

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd, 

Doordat de scholen momenteel gesloten zijn, komen er  

veel jeugdigen naar onze vereniging om wat te sporten  

op het kunstgrasveld, terwijl de accommodatie gesloten is. 

 

 

 

Na overleg met de gemeente West Betuwe kunnen we dit toestaan mits er voldaan wordt aan de richtlijnen van 

het RIVM. Dit houdt onder andere in dat er niet meer dan 100 mensen tegelijk aanwezig mogen zijn en er 1.5 m1 

afstand van elkaar wordt gehouden. Dit wordt de komende weken gecontroleerd door de jeugdwerkers van de 

gemeente! 

 

Naast deze maatregelen is er het dringend verzoek dat een ieder zijn eigen rotzooi na het bezoek weer opruimt. 

Deze week hebben de council dat gedaan maar is er geen tweede schoonmaakactie!! 

Wij begrijpen dat ondanks alle huidige beperkingen de jeugd wat wil sporten en willen wij dit graag toestaan, 

maar dan wel met inachtneming van de wettelijke regels en standaard fatsoensnormen. 

 

Aan de ouders van de schooljeugd willen wij verzoeken deze boodschap over te brengen zodat de komende periode 

nog gesport kan worden op de velden van onze vereniging. Het zou jammer zijn dat het geheel afgesloten moet 

worden en ze elders hun vertier moeten gaan zoeken. 

Bedankt voor uw begrip en medewerking. 

 

Namens het bestuur 

 

Max Kroeze  

Voorzitter 

 

 

 

 

 

23 maart 2020 : 

 

Beste leden en vrienden  

van Voetbal Vereniging Beesd 

 

In navolging van de aanscherping van de regelgeving rondom 

het Coronavirus door onze overheid hebben wij als bestuur 

per direct besloten ook de velden af te sluiten tot 1 juni a.s. 

 

Wij verzoeken iedereen dit besluit te respecteren en de 

ouders hun kinderen hierover te informeren. 

 

Namens het bestuur.  
 

Max Kroeze 
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  Helaas deze weken geen voetbalupdates vanwege het coronavirus. 😷 

 

  Om toch een beetje sportief bezig te zijn hebben wij de # stayhomechallenge  

  uitgevoerd. Wij dagen alle teams van VV Beesd hetzelfde te doen! ⚽. # staypositive  

 

  En dit leverde een sportief filmpje op, goed gedaan meiden (en staf…) 
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48 
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En de ‘technische’ staf    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lieve mensen, 
 
Omdat ook wij de gezondheid van een ieder  
vooropstellen moeten we jullie mededelen  
dat er dit jaar geen Robert Mars Toernooi  
gehouden zal worden.  
 
De nieuwe richtlijnen geven nagenoeg geen ruimte voor  
vergaderingen en voorbereidingen. We hopen jullie volgend  
jaar met evenveel enthousiasme te mogen begroeten.  
Voor nu hopen we dat iedereen gezond blijft.  
 
Tot 2021!  
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Competities in het amateurvoetbal worden dit seizoen niet meer hervat. 
 
 
31 maart 2020 
N.a.v. de persconferentie van premier Mark Rutte namens het kabinet waarin de verlenging van de maatregelen 
werden aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de KNVB besloten om de 
competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten. Tot onze grote spijt. Ook ons voetbalhart 
doet zeer. Maar gezondheid gaat voor alles. 
 
Hoewel dit een moeilijk besluit is geweest, vinden we het belangrijk om duidelijkheid te geven aan alle 
voetballiefhebbers van Nederland. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten 
verplicht thuis. Met de verlenging van de maatregelen kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een 
gewenste manier kunnen worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook 
geen scenario om wedstrijden nog door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de 
zomervakantie in sommige regio’s al op 4 juli start. 
 
Geen eindstanden dit seizoen 
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten  
hebben we ook besloten dat er dit seizoen geen eind 
standen komen en er dus ook geen kampioenen,  
promovendi en degradanten zijn. Ook worden de  
bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen  
start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van  
het huidige seizoen. We zijn van mening dat dit het meest  
eerlijke en duidelijke besluit is. We weten dat elk besluit 
pijn zal doen, afhankelijk van de plek waarop een team  
op de ranglijst stond. Door het niet uitspelen van de  
competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we  
vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. Teams die dit seizoen uitkomen in de A-
categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-
categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen - zoals gebruikelijk - inschrijven voor het gewenste 
niveau. 
 
Mochten de overheidsmaatregelen nog voor de zomer worden afgeschaald en er weer veilig gevoetbald kunnen 
worden, dan ondersteunen we jullie uiteraard met het organiseren van activiteiten op jullie club zoals het 
organiseren van toernooien of oefenwedstrijden. Het weer op gang brengen van het verenigingsleven – zodra alles 
weer veilig is – heeft vanaf dat moment dan ook onze focus. 
 
Contact met belangenorganisaties 
Het is goed om te weten dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Zo is er de afgelopen tijd veelvuldig contact 
geweest met de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen in het land, onze ledenraad en de 
belangenverenigingen in het amateurvoetbal; BAV, VVON, COVS, COH en CVTD. We zijn ons er namelijk van bewust 
dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en 
financiële gevolgen heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. 
 
Houd afstand, blijf gezond en let een beetje op elkaar! 
 
Met sportieve groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
 
Jan Dirk van der Zee 
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal 
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‘Elk nadeel heb zijn voordeel' ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… en dat geeft de volgende eindstanden van het seizoen 2019 – 2020 
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Mag ik van jullie. 
 
Een ovatie. 
 
Voor. 
 
Beesd. 
 
 
 
 
Voor dorpsgenoten die hand en spandiensten verlenen voor buren, vrienden en familie. 
Voor de kerken, Lingehof, de BOS bus en andere initiatieven die genomen worden voor de 
kwetsbaren en ouderen. 
 
Doe daarbij ook. 
Een hart onder de riem. 
 
Voor. 
De medewerkers van de bakkers, de slagerij, de drogisterij, de supermarkt etc. 
Voor alle ondernemers en zzp'ers in de bouw, horeca, fruitteelt, tuinbouw, toerisme, 
dienstverlening etc. 
Voor de Oranje Vereniging Beesd, het Robert Mars toernooi en andere activiteiten die 
helaas niet door kunnen gaan. 
Voor de leerkrachten en leerlingen van St. Antonius en de Lingelaar. 
Voor de leerkrachten van het middelbare - en hoger onderwijs waar de Beesdse jongelui op 
zitten. 
Voor de medewerkers van kinderopvang het Cingelplein. 
Voor de medewerkers en bewoners en familie van verzorgingshuis Lingehof. 
Voor de medewerkers van organisaties die thuiswonende ouderen en kwetsbare verzorgen 
en ondersteunen. 
Voor de huisartsen en de medewerkers van het medisch centrum van Beesd. 
 
Ik ben er vast een aantal vergeten. 
 
Vul gerust aan. 
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Marius Hol…. toppertje 
 

Iedere donderdagavond is Marius Hol in de weer om het gezellig te maken in de kantine.  

Bitterballen, garnituurtje, gevulde eitjes, alles komt voorbij. In de app werd hij eraan  

herinnerd, de kantine was gesloten, geen gezellig avondje, geen bier, een bitterballen… 

 

Maar Marius zou Marius niet zijn als plots rond de klok van 22.00uur bij een aantal trouwe 

stamgasten aan de deur werd gebeld en als verrassing door Marius een bittergarnituur  

werd bezorgd. 

 

Marius, dank voor de heerlijke (na)bestelling.  😂 wat Jan van Hillo ook al aangaf,  

hier hebben we het nog lang over. Je bent een topper.  
 

Dit is een geweldige actie in deze tijd, heerlijke bittergarnituur 

gekregen van onze Marius 👍👍👍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bitterballenkoning komt ook aan huis  
 

 

 

 

 

En dus zorgden de stamgasten voor een verrassing 

terug…  

 

De bitterballen koning werd aangenaam verrast: 

 

Ria en Marius hebben er van genoten,  

bedankt allemaal 👍geweldig ⚽ 
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5 april 2020 
 
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd, 
  
Iedereen is inmiddels op de hoogte van de verlenging van de maatregelen  
rondom het Corona virus en de daaruit voortvloeiende besluiten van de  
overheid en de KNVB waardoor de competitie voor dit seizoen van het  
amateurvoetbal voorbij is. Echter staan alle gebeurtenissen en gevolgen  
rondom onze vereniging in de schaduw van de werkelijkheid van getroffen gezinnen of dierbaren. 
 

Als bestuur hebben we deze week besloten de vaste kosten 
zoals onderhoud e.d. op een lager niveau te zetten en de 
voorraden van de kantine, die de houdbaarheidsdatum gaan 
naderen, te schenken aan Verzorgingstehuis Lingehof of de 
voedselbank. 
 
Zodra er een einddatum aan de opgelegde maatregelen in 
zicht komt, gaan we kijken wat we als vereniging nog kunnen 
betekenen in de zin van trainingen, open kantine en 
misschien onderlinge partijen. 
  

Voor nu is het van belang ons allen aan de maatregelen te houden en om te zien naar elkaar en daar waar nodig 
elkaar te helpen of ondersteunen. 

  
 
Namens het bestuur wens ik iedereen sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode. 
 
Max Kroeze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 april 2020.  

Clubs uit het amateurvoetbal kunnen bij de KNVB toch een verzoek indienen om te mogen degraderen of 

promoveren. De bond besloot eind maart het seizoen te beëindigen vanwege de COVID-19-pandemie en geen 

promotie en degradatie toe te passen. 

 

Doordat er door fusies, veranderingen van speeldag en het verdwijnen van clubs enkele plaatsen vrijkomen in de 

competities, kunnen enkele teams toch promoveren. Voor teams die graag een klasse lager of hoger uit willen 

komen, schept de bond bovendien de mogelijkheid daartoe een verzoek in te dienen. 

 

Clubs die daarvoor in aanmerking willen komen, kunnen zich tot uiterlijk 1 juni melden bij de KNVB, zo maakte de 

bond donderdag in een brief aan alle verenigingen bekend. Het bestuur amateurvoetbal gaat daarna alle verzoeken 

behandelen en verwacht snel duidelijkheid te kunnen geven. 

 

Het verzoek tot promotie of degradatie geldt alleen voor amateurclubs in de categorie A. Die behelst alle eerste 

elftallen, de reserve-elftallen van de reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse, de Eredivisie voor 

vrouwen tot en met de derde klasse voor vrouwen en de Eredivisie tot en met de Hoofdklasse bij de jeugd van 

dertien tot negentien jaar. In de lagere klassen, die onder categorie B vallen, geldt dat clubs elk jaar op verzoek 

hoger of lager kunnen worden ingedeeld. 
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Nostalgie 
 
April 2020: Een periode zonder voetbal en op tv alleen herhalingen van wedstrijden uit voorgaande EK’s en WK ’s. 
Sjors Wakkermans dook in zijn archief en kwam met de volgende foto’s waarop we herkennen: 
Staande v.l.n.r. Gerard van den Heuvel, George Wakkermans, Wim van den Biesebos, Theo van Bremen, Theo van 
den Broek, Gerrit Heijkoop, Arnold Versteegh, Janny van den Biesebos, elftalleider Piet Bothof. 
Zittend v.l.n.r. Stef Kroezen, Jan van Rixel, Paul Heinink, Bert de Leeuw, Bertus van Iersel en Daan van den Broek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op onderstaande foto herkennen we staande v.l.n.r.: Plut in den Eng, Henk van Bremen, Bas Rikkers, Cors van den 

Burg, George Wakkermans, Rini Winkel, Willy Kroeze en Bob van de Wurf (trainer). Zittend v.l.n.r.: Qrien Kroeze, 

Theo van de Water, Gradus Dokman, Tonnie van Roden, Gerard van den Heuvel, Janny van den Biesebos, Adrie 

Peeters, Theo van Bremen en Leen van Weenen.   
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Op Facebook verschenen twee elftalfoto's VVBeesd van Brian Heijkoop. Hij schrijft: '.. ik heb nog twee foto's 
gevonden van jeugdelftallen waarin ik speelde bij Beesd. De ene is in 1990 gemaakt, met Wim Benders rechter 
schoen kapot geknipt i.v.m. teen in het gips. 

Else-Marieke Rensink deed een poging om er namen bij te zetten: Wim Bender, Frank Griezer, Brian Heijkoop, 
Patrick Heijnink, Alfred vd Heuvel (?), Berry Schaap, Jan Kees Groot, Olaf Körner, Iwan Krul, Gerard Stappershoef, 
Martien Huijgen, Alex de Haan, Joost Klein, en wie ervoor ligt? Peter van Brakel?? 
 
In een reactie dacht Olaf Körner dat misschien toch Peter van Brakel vooraan lag…. 
Brian Heijkoop reageerde: Bas ligt inderdaad vooraan en Alfred is Gerard van den Heuvel. 
Anke van den Bosch wist het zeker: Bas lag vooraan…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De andere foto is van langer geleden, maar welk jaar weet ik niet. De hond heette Barry en was van de familie 
Heinink...' 

  

https://www.facebook.com/brian.heijkoop?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCzeu5GMiI8PE4jNFzku2IDzyoc2fcrY5rRQVoHLnCeUn3aMTZax1jq0YDORJ-I6_kixiefgQ0Cqhps&fref=mentions
https://www.facebook.com/elsemarieke.rensink?comment_id=Y29tbWVudDoxNTAzMDM0MjIzMjAzMDEwXzE1MDMxMTk3MTk4NjExMjc%3D
https://www.facebook.com/olaf.korner.10?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/olaf.korner.10?comment_id=Y29tbWVudDoxNTAzMDM0MjIzMjAzMDEwXzE1MDMxMzQ5MzMxOTI5Mzk%3D
https://www.facebook.com/olaf.korner.10?comment_id=Y29tbWVudDoxNTAzMDM0MjIzMjAzMDEwXzE1MDMxMzQ5MzMxOTI5Mzk%3D
https://www.facebook.com/brian.heijkoop?comment_id=Y29tbWVudDoxNTAzMDM0MjIzMjAzMDEwXzE1MDMxNzI2NjY1MjI0OTk%3D
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTUwMzAzNDIyMzIwMzAxMF8xNTAzNDU0ODU2NDk0Mjgw&av=100000418849821
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTUwMzAzNDIyMzIwMzAxMF8xNTAzNDU0ODU2NDk0Mjgw&av=100000418849821
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Maandag 20 april kwam de KNVB met een mededeling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 21 april 2020 was een belangrijke datum 
 
In spanning werd gewacht op wat premier Rutte namens het kabinet in de persconferentie bekend zou maken.  
De in medio maart vastgestelde maatregelen waren 6 weken geldig dus t/m 28 april. Zou er een versoepeling van 
de maatregelen mogelijk zijn? 
 

Vooraf waren er de nodige speculaties:  

Gaan de basisscholen weer voorzichtig open in mei voor kleine groepjes 

kinderen en wordt de zomervakantie ingekort?  

Gaan de sportclubs open voor kinderen tot 12 jaar?  

Worden evenementen verboden tot september of oktober?  

Gaan musea open onder strikte voorwaarden?  

Blijven mensen zoveel mogelijk thuis werken en blijft de horeca dicht tot  

zeker 16 mei? Wat gaat er gebeuren met de kappers, tandartsen? 

 
Voor contactberoepen, zoals kapper of masseur, worden de maatregelen voorlopig niet versoepeld, zei premier 
Rutte. De onzekerheid voor deze groepen is nog te groot. Mondhygiënisten en tandartsen mogen wel werken. Ook 
de horeca blijft nog dicht. Voor de meeste maatregelen geldt dat ze tot 20 mei worden verlengd. Ook mag er nog 
geen bezoek naar de verpleeghuizen. Het verbod op evenementen wordt tot 1 september verlengd. Op plekken 
waar veel mensen zijn, zijn de risico's te groot op besmetting. Zo gaan de Vierdaagse, Pinkpop, Lowlands en de 
Zwarte Cross niet door en wordt er niet gevoetbald. 
 
Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf 28 april weer in teamverband trainen in de openlucht, maar wedstrijden zijn 
nog niet toegestaan. Ook kinderen tot 18 jaar krijgen meer sportruimte, maar wel met 1,5 meter afstand voor 
trainingen en alternatieve voetbalvormen. Kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht. 
 

De basisscholen kunnen op 11 mei weer open. Het kabinet volgt hiermee het advies van het Outbreak Management 
Team. De kinderen op basisscholen gaan om te beginnen de helft van de tijd om en om naar school. Het speciaal 
basisonderwijs en de kinderopvang gaan helemaal open.  

Tandartsen en mondhygiënisten gaan woensdag 22 april weer verder met de reguliere zorg. Praktijken moeten zich 
wel houden aan richtlijnen om het gevaar op coronabesmetting zo klein mogelijk te houden.  

RIVM-directeur Van Dissel zegt over het besluit om de scholen weer open te laten gaan dat onderzoeken in 

dezelfde richting wijzen. Hij voelt zich gesterkt door een breed scala aan onderzoeken. Als kinderen het virus toch 

krijgen, dan is het ziektebeeld mild. Dat betekent dat de impact op de zorg, de kinderen zelf en het gezin relatief 

gering is. Voor leraren en opvangleiders komt de mogelijkheid zich te laten testen. Uit het lopende 

bevolkingsonderzoek naar antistoffen bleek afgelopen week  dat 3,6% van de bevolking het virus heeft gehad. 

Bij kinderen tot 12 jaar is dat 1%. 
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Het kabinet heeft een streep gezet door alle betaald voetbalwedstrijden tot 1 september. De KNVB wil de 

competities niet meer uitspelen en komt vrijdag 24 april met alle profclubs bijeen voor overleg. De eredivisie en 

de eerste divisie zijn vergunningsplichtige evenementen en dus is vanwege het verbod daarop een snelle herstart 

niet mogelijk. Ook het spelen zonder publiek is van de baan omdat ook daarvoor de inzet van politie nodig is. 

Wat besluit betekent voor de beide competities met betrekking tot titels en Europees voetbal is nog niet bekend. 

Het nieuwe voetbalseizoen zou van start gaan op 8 augustus met de wedstrijd om  de Johan Cruijff Schaal. 

 

       Op vrijdag 24 april mochten de 34 Nederlandse 

profclubs van de KNVB stemmen over hoe de door  

de coronapandemie gestaakte eredivisie afgerond 

moest worden met betrekking tot promotie en 

degradatie.                 

                                         

 De clubs konden kiezen uit drie opties: 

 - geen degradatie en twee promovendi    

 - geen degradatie en geen promotie      

 - twee degradanten en twee promovendi   

 

KNVB met het volgende bericht: 

 

Geen titel voor 'nummer één'. 

De eredivisie 2019/2020 krijgt geen officiële 

kampioen, Zo heeft de KNVB besloten.  

Wel is Ajax met het oog op de verdeling van de 

Europese tickets, aangewezen als de nummer één.           

 

Die tickets worden conform richtlijnen van de UEFA 

verdeeld aan de hand van de huidige ranglijst. 

 

 

Dat betekent dat Ajax is geplaatst voor de play-offs van de Champions League (zeer waarschijnlijk zelfs voor de 

groepsfase) en AZ voor de tweede voorronde van dat toernooi.      

 

Feyenoord, PSV en Willem II krijgen de tickets voor de Europa League. 

Utrecht, bekerfinalist en met een duel minder gespeeld op slechts drie punten van Willem II staat met lege 

handen. 

 

ADO Den Haag en RKC Waalwijk zullen niet degraderen uit de eredivisie en SC Cambuur en De Graafschap komen 

ook  het komende seizoen uit in de eerste divisie.  

De bond liet de 34 betaald voetbal clubs kiezen uit drie opties:         

 - twee degradanten eredivisie en twee promovendi eerste divisie             

 - geen degradatie en geen promotie      

 - geen degradatie en twee promovendi  

 

Zestien clubs (veertien uit de eerste divisie stemden voor de eerste optie, negen waren daar tegen en negen clubs 

hadden geen voorkeur. Hoewel de clubs in meerderheid voor promotie en degradatie stemden besloot de KNVB dus 

anders. 
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Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar,  
onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht.  

 

Hierin staan de praktische regels  
om veilig en verantwoord 
georganiseerd te kunnen sporten 
in de leeftijdsklassen  
t/m 12 jaar  
en 13-18 jaar.  
 
Protocol voetballers 
Protocol ouders 
Protocol trainers 
Protocol bestuurders 
Protocol veiligheid en hygiëne 

 

  

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59929/corona-protocol-spelers
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59925/corona-protocol-ouders
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-trainers/assist-trainers/59913/corona-protocol-trainers
https://www.knvb.nl/knvb.nl/nieuws/assist/assist/59917/corona-protocol-bestuurders
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59933/corona-protocol-veiligheid-en-hygi%C3%ABneregels
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Helaas, ook géén Vakantie Spelweek 2020 
 

Lieve kinderen van Beesd, 

 

Helaas kan de spelweek dit jaar door de Corona crisis       niet doorgaan   

 

De hoofdleiding had al een mooi programma gemaakt, de leiding was weer enthousiast en de tent was weer 

geboekt. Aangezien wij jullie gezondheid belangrijk vinden en door deze crisis geen vergunning krijgen van de 

gemeente, zijn wij genoodzaakt al deze leuke plannen te bewaren voor volgend jaar.  

Omdat we jullie deze zomer niet willen vergeten, komen we binnenkort met een leuke verrassing, dus houd de 

Facebook-pagina in de gaten🙂.  

 

Wij hopen jullie allemaal volgend jaar weer te kunnen verwelkomen en dan maken we er een extra knotsgekke 

Spelweek van! Blijf gezond! 💪🏻 #leuksteweekvan2021 #dubbelfeest — met Rianne Versteegh, Stefan van den 

Bosch, Madelon Verschoor, Joyce Lauffer, Quinty Kruissen, Antoinette Aalten, Daphne Pippel,  

Niels Nieuwenbroek, Larissa van Honk, Bo van Bremen, Ilse van Kranenburg, Joeri Hol, Kevin Spronk,  

Senna Spronk, Kim Bullee, Bart van Lith, Jelle van Soelen, Joyce van Breemen, Demi Van Zoelen,  

Maud Frehe, Ivanka Houterman, Noa Jansen en Liv van Dijk. 

  

https://www.facebook.com/hashtag/leuksteweekvan2021?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7y5SLYV7t8yTB27ddJoKyTQ1QcZjSNBQkhSxgilIMTtE6TaI9ws7avM8_apYr6ur7F0yqCg0iJtiyehOuWckBAibDTWJCSBY-DvO8MaAP1jcZsmh8k6kqOBu_lPoFx_Q1GncuPYUggM8VYAC1w1QMf7a7syEUNiDH0cbCxsXIBq-8lI3ArGYtLvvqZtU7rrQr74BbVmOFEyZpXQ0AaLew-xste908VkzHEnGMOfSvRxe1cddAtI1WLgKkzTZ4leLaAmdx-sDf3DpLZ1NTxMr27TaZH6ogjZoFEfUH0MZFe1AN4dNUtipHc5tWd6rPO1ZYNpnc3BfvoN6Q5fX245NbTn8Pnc1mVr_vJk4SW7CQ89DsX-WFuMHU8ViRRaE&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/dubbelfeest?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7y5SLYV7t8yTB27ddJoKyTQ1QcZjSNBQkhSxgilIMTtE6TaI9ws7avM8_apYr6ur7F0yqCg0iJtiyehOuWckBAibDTWJCSBY-DvO8MaAP1jcZsmh8k6kqOBu_lPoFx_Q1GncuPYUggM8VYAC1w1QMf7a7syEUNiDH0cbCxsXIBq-8lI3ArGYtLvvqZtU7rrQr74BbVmOFEyZpXQ0AaLew-xste908VkzHEnGMOfSvRxe1cddAtI1WLgKkzTZ4leLaAmdx-sDf3DpLZ1NTxMr27TaZH6ogjZoFEfUH0MZFe1AN4dNUtipHc5tWd6rPO1ZYNpnc3BfvoN6Q5fX245NbTn8Pnc1mVr_vJk4SW7CQ89DsX-WFuMHU8ViRRaE&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/rianne.versteegh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004770796459
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004770796459
https://www.facebook.com/madelon.verschoor.10
https://www.facebook.com/joyce.lauffer
https://www.facebook.com/quinty.kruissen
https://www.facebook.com/antoinette.aalten
https://www.facebook.com/daphne.pippel
https://www.facebook.com/niels.nieuwenbroek
https://www.facebook.com/larissa.vanhonk
https://www.facebook.com/bo.vanbremen
https://www.facebook.com/ilse.kranenburg.9
https://www.facebook.com/joeri.hol
https://www.facebook.com/kevin.spronk.1
https://www.facebook.com/senna.spronk
https://www.facebook.com/kim.bullee
https://www.facebook.com/bart.vanlith.752
https://www.facebook.com/jelle.vansoelen
https://www.facebook.com/joyce.vanbreemen
https://www.facebook.com/demi.zoelen
https://www.facebook.com/maud.frehe
https://www.facebook.com/ivanka.houterman
https://www.facebook.com/noa.jansen.357
https://www.facebook.com/liv.vandijk
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Donderdag 30 april kregen alle leden de volgende Nieuwbrief: 

 

Weer mogen sporten bij v.v. Beesd, bijna was het zover... 
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West Betuwe heeft verschillende clubs deze week moeten teleurstellen met de mededeling dat ze nog even 

moesten wachten tot 5 mei, voordat de minderjarigen weer het veld op mogen. De reden was, aldus de gemeente, 

dat de veiligheidsregio Gelderland-Zuid de noodverordening nog niet op orde had. 

Niet de enige 

West Betuwe was niet de enige gemeente die clubs moest teleurstellen door het misverstand. ,,Veel jonge 

kinderen en jeugdigen hebben zich nog een extra dagje moeten inhouden, maar we mogen en kunnen nu op 

verantwoorde wijze sporten. Gelet op het enthousiasme vanuit de verenigingen, verwacht ik dat deze versoepeling 

bij onze jongste inwoners tot een leuke en gezonder afleiding gaat leiden", reageert voorzitter van de 

Veiligheidsregio Hubert Bruls.  

In West Betuwe had de ChristenUnie inmiddels al vragen gesteld over de ongelijke situatie tussen Gelderland-Zuid 

en de rest van Nederland. Fractievoorzitter Fred Temminck zegt deze week veel verbaasde reacties te hebben 

gekregen. Meerdere clubs, waaronder voetbalverenigingen en ook maneges, moesten deze week hun jonge 

sporters teleurstellen. Zij kunnen nu alsnog in actie komen. 

  

https://www.ad.nl/tiel/kinderen-in-rivierenland-mogen-toch-niet-sporten-hoe-is-het-mogelijk~ac994612/
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Nog meer uit de ‘oude doos’… blijf een mooie foto van een mooi elftal… 
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Hervatting trainingen jeugd bij v.v. Beesd 
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En de blik bij de Commissie Velden lag ook al weer op komend seizoen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse overheid riep op om per sector een protocol voor de “1,5m2 samenleving” op te stellen. Een door 

de sector gedragen “1,5m2 protocol” werd als voorwaarde gesteld om weer in bedrijf te kunnen.  

En bij maatregelen hoort natuurlijk ook handhaving en dus werd er een schema opgesteld met leden uit bestuur, 

jeugdcommissie en technisch commissie jeugd voor de maanden mei en juni: 
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6 mei 2020: Stap voor stap van het coronaslot. Het begin van een lange weg terug: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over versoepeling van de coronamaatregelen is door 

bijna 7 miljoen mensen bekeken.  

* Vanaf 11 mei mogen contactberoepen weer aan de slag. Een bezoek aan kapper of schoonheidssalon kan op 

afspraak. Buiten sporten mag op 1,5 m afstand, de bibliotheken gaan weer open en zoals al bekend was de 

basisscholen en opvang.   

* Op 1 juni gaan middelbare scholen open en gaat het openbaar vervoer weer volgens schema rijden. Mondmaskers 

zijn verplicht en de bezetting is beperkt. De terrassen mogen weer open met 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen. 

Dat geldt ook voor bioscopen, theaters en cafés. Daar mogen maximaal 30 mensen binnen zijn. Musea gaan open 

na reservering. 

* 15 juni als het virus onder controle gehouden wordt kan het mbo examens afnemen en praktijklessen geven. Er 

komt een plan om daarna het mbo verder open te stellen. Ook voor het hoger onderwijs wordt een plan gemaakt.                 

* 1 juli: gezamenlijke wc's en douches op campings en vakantieparken kunnen weer open. Het bezoekersmaximum 

voor culturele instellingen, bioscopen, cafés en restaurants gaat omhoog naar 100. Dat geldt ook voor bruiloften 

uitvaarten en andere georganiseerde bijeenkomsten.    

* 1 september is de datum voor sauna's, sportscholen, verenigingskantines, coffeeshops en casino's. 

 

Volgens minister De Jonge kan vanaf juni iedereen die klachten heeft worden getest op het coronavirus. Wie 

besmet is moet met zijn gezin twee weken in thuisquarantaine en de GGD voert een contactonderzoek uit. Het 

coronavirus zal ons leven blijven beheersen totdat er een vaccin is. Het aantal IC-plekken wordt daarom flexibel 

verhoogd tot 1700. Hij maakt daar afspraken over met artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen.       

 

Hij zegt dat voorzichtigheid geboden blijft omdat  

het virus niet weg is. Afstand houden blijft van 

belang, net als handen wassen en thuiswerken.  
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Voetbal komt stap voor stap weer op gang 
 

7-5-2020 

 

Beste bestuurder, 

 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig  

gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd vorige week weer kon  

gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal  

was,  kregen we gisteravond al te horen dat ook voetballers ouder dan 18 jaar  

vanaf  maandag a.s. weer het veld op mogen. Dit uiteraard met daaraan een  

aantal voorwaarden verbonden. Zo zijn ook voor hen wedstrijden nog niet mogelijk,  

moet er met 1,5 meter afstand worden getraind en uiteraard moet men zich  

aan de coronaprotocollen houden. 

 

We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil voetballen, maar snappen ook dat maandag a.s. bijzonder snel is. 

Voor veel clubs zal dit organisatorisch niet haalbaar zijn. De KNVB hecht er dan ook meer waarde aan dat er eerst 

een goed plan bij de vereniging ligt, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare 

vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de 

herstart vraagt namelijk meer van de vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden. 

Dus men mag al maandag a.s. beginnen, maar na overleg met de leden kan dit natuurlijk ook later. De KNVB gaat 

de verenigingen in elk geval volledig ondersteunen. Op www.knvb.nl/samenvooruit staan onder meer de benodigde 

protocollen en voetbalvormen om met en zonder 1,5 meter afstand te kunnen trainen. Deze zijn nu nog gericht op 

de jeugd, maar worden zo snel mogelijk aangepast. 

 

Een andere belangrijke datum die gisteravond werd genoemd, is 1 september. Als het coronavirus onder controle 

blijft, kunnen dan de competities weer van start gaan. Ook kan men vanaf 1 september weer in de zaal 

voetballen. Voorzichtig kunnen we dus gaan vooruitkijken en plannen. Op korte termijn komen we met een eigen 

‘routekaart’ voor het voetbal, waarop we alle data en fases richting 1 september zullen weergeven. Hierin 

verwerken we dan ook de mogelijkheden voor de verenigingen voor in de zomer. Want nu veel Nederlanders 

voorlopig niet op vakantie gaan, biedt dat ook een kans. Door activiteiten te organiseren, kan men zich weer fit 

trainen richting het nieuwe seizoen terwijl de verenigingen hun leden extra aan zich kunnen binden. Vooral voor 

onze jeugdleden zou dit een mooie uitkomst zijn tijdens de schoolvakantie. 

 

Verder wil ik nog meegeven dat jeugdtrainers nu ook bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus getest 

kunnen worden. Net als andere groepen zoals zorgmedewerkers, mantelzorgers en leraren, kunnen zij na minimaal 

24 uur corona-gerelateerde klachten hiervoor naar de GGD worden doorverwezen door een arts. 

 

Tot slot, het kabinet gaf gisteren aan details nog verder te moeten uitwerken. Sommige zaken leken nog niet 

helemaal helder of zeker. Zoals wat men precies verstaat onder spelen zonder publiek (hoeveel mensen?), 

wanneer de kantine open kan en of men gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Wij gaan samen met 

NOC*NSF met hen in gesprek zodat we alles hopelijk snel helemaal duidelijk hebben. Ook wij hebben dus nog niet 

op alle vragen antwoord, maar we houden jullie op de hoogte en blijven jullie ook via onze verenigingsadviseurs 

ondersteunen. 

 

We wensen jullie veel succes en plezier met het weer stap voor stap verder opstarten van het voetbal de komende 

tijd! Blijf vooral goed om elkaar letten en blijf gezond. 

 

Met vriendelijke groet, 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 

Jan Dirk van der Zee 

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal 
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De jeugd van v.v. Beesd is weer begonnen. 
 

Woensdag 6 mei was de jeugd van v.v. Beesd weer welkom op Sportpark Molenzicht. Natuurlijk met inachtneming 

van het ‘corona protocol’. Alles was tot in de puntjes uitgewerkt door leden van jeugdcommissie en TC jeugd. 

En de jeugd zelf? Die waren bijzonder blij om elkaar na al die weken weer te zien. 

. 
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Beste sportvrienden, 

 

       Door de abrupte kantinesluiting onlangs  

heeft de vereniging nog een voorraad bier 

staan in de koeling welke niet retour kan 

naar de grossier.  

 

We willen het bier graag tegen  

inkoopsprijs aan onze leden verkopen. 

15,- per krat incl. statiegeld. 

As zaterdag eenmalig in de verkoop van 

9-11 uur! 

Help jij ook de club?  
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OOK VOOR SENIOREN HEREN EN DAMES MAG DE BAL WEER ROLLEN! 
 

Nadat vorige week de jeugd weer mocht beginnen met trainen, mogen nu ook de  

senioren weer aan de slag. Concreet betekent dit bij VVBeesd dat vanaf vrijdag  

15 mei er weer getraind kan worden. Dit kan tot eind juni.  

We hebben een aangepast programma en er kan op maandag, dinsdag, vrijdag en  

zaterdag getraind worden. De woensdag en donderdag is voor de jeugd. 

 

De selectie van Beesd 1 gaat op dinsdag 19 mei starten in 2 groepen van  

maximaal 10 spelers. Met trainers van alle senioren en damesteams is overleg 

over de behoefte. LET OP trainen kan alleen met de hieronder gestelde voorwaarden. Partijspelen waar duels 

worden verwacht is uitgesloten! Uiteraard gelden er de nodige voorwaarden. We gaan ervan uit dat iedereen zich 

hieraan houdt. Het is mogelijk dat je trainingstijd enigszins is gewijzigd. Check dit vooraf bij je trainer of leider! 

 

 
 

 

VOORWAARDEN BIJ DE HERSTART VAN DE TRAININGEN: 
·        Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

·        Blijf thuis als: 

• Je een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

• iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft 

• iemand in uw huishouden positief getest is op covid-19 

 

·        Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. Omdat u tot 14 dagen na het 

laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 

contact 

 

·        Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (uitzondering 

voor kinderen tot en met 12 jaar); 

 

·        Schud geen handen 

·        Hoest en nies in uw ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

·        Was voor de training je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden wassen.  

Doe dit ook bij thuiskomst! 

·        Ga voor vertrek naar het toilet 

·        Douche thuis 

·        Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis; 

·        Spelers komen in voetbaltenue naar het veld 

·        Kleedkamers zijn gesloten 

·        Er is een beperkte mogelijkheid voor toiletgebruik 

·        Groepsvorming voor, tijdens of na de wedstrijd is ten strengste verboden! 

 

De trainers hebben de opdracht gekregen om oefenvormen aan te bieden, waarbij de 1,5 meter afstand eenvoudig 

gehandhaafd kan worden. Deze trainingsvormen worden zo georganiseerd dat er zoveel mogelijk in kleine groepjes 

op afstand wordt gewerkt. 

Fijn dat vanaf nu iedereen weer buiten voetballen mag, al is het met wat meer regels dan normaal, we wensen 

iedereen dan ook weer veel voetbalplezier toe op onze velden! 

Later meer nieuws en programma, 

 

Bestuur VVBeesd 
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SENIOREN DAMES EN HEREN  
  

 PROTOCOLLEN CORONA  
 PLANNING EN PLATTEGROND TRAININGEN VVBEESD 

 

Beste trainers, leiders en spelers,  

 

Ook voor de dames en heren senioren mag de bal weer rollen.  

Onder ‘bepaalde voorwaarden’ mogen we weer georganiseerd voetballen op ons sportpark.  

Wij zijn enorm blij met deze eerste stap de goede kant op en geven daar ook graag gehoor aan.  

 

Vanaf maandag 18 mei gaan we starten met de trainingen, uiteraard met daarbij behorende voorwaarden.  

Doel hiervan is om elkaar weer te zien en ontspanning te hebben aan ons mooiste hobby.  

 

Extra informatie met betrekking tot opstarten trainingen:  

 

 Geen enkele verplichting tot deelname door spelers, graag wel afmelden bij trainer!  

 1 training per week per team 

 2 trainers per team en daarmee in groepen trainen van maximaal 10 spelers omdat het lastig is om de  

   criteria van 1.50 meter te hanteren. 

 Trainingen zijn gericht op de 1.50 meter afstand, dus geen partijen 

 Communicatie loopt via de groepsapp van de teams 

 Kom als speler niet eerder dan 10 minuten voor de training naar sportpark 

 Veld 2 kunstgras en dames 35+ veldje via rechtse hek toegang 

 Veld 4 bij molen via linkse hek toegang 

 Op alle trainingsavonden zijn naast de trainers en leiders ook de Technische Commissie Senioren aanwezig 

   om toezicht te houden op naleving van deze voorwaarden en protocollen. Uitzondering is de 

   woensdagochtend wanneer walking football gebruik maakt zal Sjors Wakkermans aanspreekpunt zijn.  

 

De protocollen voor TRAINERS en SPELERS zijn toegevoegd. Wij verzoeken jullie om deze door te lezen en daarmee 

misverstanden te voorkomen.  

We vragen iedereen om zich aan de voorwaarden te houden en hier op een juiste wijze mee om te gaan.  

Er is vanuit de gemeente controle en het zou een enorme domper zijn als de gemeente alsnog het sportpark zal 

sluiten omdat we ons niet aan de regels houden. We verwachten dan ook dat iedereen zijn verantwoordelijkheid 

neemt.  

Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat uiteraard graag!   

Nogmaals bedankt voor jullie hulp en bereidwilligheid in deze!   

Met sportieve groet,   

Bestuur en Technische Commissie Senioren en Walking Football   

Voetbal Vereniging Beesd  

Ivonne de Bruijn  

Bertus Bronk  

Igor Bassa  

Kevin Kruissen  

Cees Brouwer  

Sjors Wakkermans   
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Jeu de boules  
 

En ook de Jeu de Boules Molenzicht deed een aanvraag  

om weer te beginnen vanaf 2 juni. Ze hadden er zin in. 

 

Corona protocol jeu de boules Molenzicht 

· Dit protocol is gebaseerd op het protocol verantwoord sporten van NOC/NSF, KNVB en Jeu de Boules Bond. VV 

Beesd heeft dit overgenomen. 

· Voor het oefenen van de jeu de boules sport op Molenzicht zijn door de Commissie jeu de boules de volgende 

aanvullende regels opgesteld. 

· Er wordt gespeeld op 4 banen op de boulesvelden 1, 2, 3 en 4, zie plattegrond. 

· Daarmee is er een maximale speelcapaciteit van 24 deelnemers 

· De teams van 2 of 3 stellen zich op aan weerszijden van een baan en blijven daar ook. Garandeert een afstand 

van 3 m. Binnen een team wordt de 1,5 m afstand in acht genomen. Alleen de speler die aan de beurt is mag in de 

baan komen. van de spelsituatie gebeurt dit door 1 speler in de baan.  

· Er zijn per baan 2 stoelen en een bank beschikbaar voor 4 neutrale toeschouwers. 

· Er wordt geoefend op dinsdagavond vanaf 19.30 uur, te beginnen op 2 juni 2020. 

· Er is een fietsenstalling op de speelavonden. 

· Ten behoeve van het voetbal op voetbalveld 4 wordt een vrije doorloop over het jeu de boulesplein gecreëerd. 

· De looproute van en naar de banen ligt tussen de groene haag en het kunstgrasveld. Bij passeren van elkaar 

wordt de 1,5 m regel aangehouden. Er wordt dus niet aan de zijde van voetbalveld 4 naar de banen gelopen.  

Daar zal een verbodsbord worden aangebracht. Aan het begin van de looproute een gebodsbord. 

· Er is voor onbepaalde tijd geen horeca activiteit op het sportcomplex. 

· De wc’s kunnen worden gebruikt. 

 

Commissie jeu de boules, mei 2020 
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    Looproute de boules, afstand houden  
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En ook de Walking Football ging weer van start op woensdag 20 mei 
 

 

 

 

 

 

 

Sommige deelnemers gaven er de voorkeur aan om 

nog even te wachten en over enkele weken aan te 

sluiten. 

 

Berry Daemen deed de training:  

 

Beginnen met een warming-up en daarna wat 

individuele loopoefeningen met voldoende afstand 

tot elkaar. 

 

Dit zijn oefeningen met twee, drie en of viertallen.  

 

We sluiten af met een individuele cooling-down.  

 

Dus geen partij-vormen.  

Ik heb er zin in ⚽⚽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



85 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

27 mei 2020 
 

Sportscholen, sportkantines en sauna's  

mogelijk al vanaf 1 juli weer open 
 

De sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines 

in Nederland gaan mogelijk vanaf 1 juli weer open, 

zo heeft premier Mark Rutte woensdag bekendgemaakt. Hij benadrukt dat de versoepeling van de regels alleen 

doorgaat als het "ook echt kan". Het Outbreak Management Team (OMT) komt eind juni met een advies. 

 

Eerder werd bekendgemaakt dat deze pas in september weer open zouden gaan, maar ook dat er zou worden 

gekeken naar de mogelijkheid om de heropening naar voren te halen. 

Het besluit van de regering leidde tot grote kritiek onder eigenaren van sportscholen. Branchevereniging NL Actief 

maakte vorige week bekend dat veel sportscholen klaar zijn om op 1 juni de deuren weer op een veilige en 

verantwoorde manier te openen. 

"Voor sportscholen en sauna's heeft het OMT strakke adviezen gegeven, waar ze aan moeten voldoen om weer open 

te mogen", aldus Rutte tijdens een kort persmoment. "Het hele pakket van 1 juli gaat alleen door als het ook echt 

kan." 

 

Vanaf juni wordt al een aantal maatregelen versoepeld. Zo mag bijvoorbeeld de horeca een beperkt aantal gasten 

ontvangen en mogen culturele instellingen open. Ook leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen weer voor 

het eerst in lange tijd naar school. 

Rutte benadrukt dat de verruimingen vanaf 1 juli afhankelijk zijn van hoe Nederland omgaat met deze 

versoepelingen. "De afgelopen maanden zijn we verstandig omgegaan met de situatie, dat moeten we blijven 

doen", zegt hij. Nederlanders wordt dan ook verzocht zich te blijven houden aan de voorschriften tegen de 

verspreiding van het coronavirus. 

 

 

Sport in West Betuwe tijdens de Coronamaatregelen 
 
Jeugd t/m 18 jaar en 18+ sportaanbod 
 
Jeugd t/m 18 jaar mag vanaf 1 mei, hetzij onder 

aangepaste omstandigheden, weer sporten in West 

Betuwe. Niet veel later kwam ook het bericht dat 

18+ sport weer opgestart kan worden binnen de 

1,5 maatregelen vanuit gemeente West Betuwe. 

  

Hierbij zijn ook niet-leden welkom om te komen sporten bij een activiteit naar hun keuze*. Hieronder staat 

een volledig overzicht van de huidig opgestarte activiteiten: 

 
• Voetbal bij vv Beesd 

Locatie: Sportpark Molenzicht, Sportstraat 7 Beesd 

Jeugd t/m 18 jaar: Wo: 18.00-21.45     Do: 18.00-21.45 

18+: Ma: 20.00-21.30, Di: 20.00-21.30, Wo: 10.00-11.00, Vr: 20.00-21.30, Za: 14.00-16.00 en Zo: 11.00-13.00 
 

• Jeu de Boules bij Jeu de Boules Beesd 
Locatie: VV Beesd 

Di: 19.00-22.00 
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29 mei 2020 

 

Ook pubers (13-18 jaar) hoeven bij sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden 

 
Pubers in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar hoeven vanaf 1 juni bij het sporten geen 1,5 meter afstand 

meer in acht te nemen. Dat melden onder meer sportkoepel NOC*NSF en sportbonden KNVB en KNHB op hun 

websites. Het is één van de versoepelingen van de coronamaatregelen in de sportsector die het kabinet  

gisteren presenteerde. 

Eerder, op 29 april, werd het sporten voor kinderen bij hun sportclub al toegestaan. De afstandsregel werd 

toen bij jongeren onder de 13 jaar al direct losgelaten. De oudere jeugd moest nog oppassen en afstand houden.  

Dat wordt over vier dagen dus versoepeld. De versoepeling geldt overigens alleen bij het trainen, daarna worden 

de kinderen weer geacht de regels omtrent ‘social distancing’ in acht te nemen.  

Sportwedstrijden blijven verboden, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Het oprekken van de leeftijdsgrens maakt  

het voor sportclubs mogelijk meer jeugd  

tegelijkertijd op hun velden te laten trainen.  

De kinderen van 13 tot en met 18 jaar hoeven  

nu niet alleen geen onderlinge afstand meer  

te bewaren ten opzichte van hun leeftijds- 

genoten, maar ook niet meer ten opzichte  

van jongere kinderen.   

 

Versoepelingen 
 

Het is één van de versoepelingen in het pakket  

dat de sportsector betreft en gisteren door het kabinet werden gepresenteerd. Rutte & co besloten ook dat 

binnensportaccommodaties, sportscholen en sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen.  

Die opening was oorspronkelijk per 1 september voorzien.  

Bij alles geldt wel het voorbehoud, dat de verspreiding van het coronavirus onder controle moet blijven. 

 

Blij 
 

NOC*NSF laat in een persbericht weten blij te zijn dat de datum voor 

de binnensport naar voren is gehaald. Algemeen directeur Gerard 

Dielessen: ,,We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel 

genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die 

Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en 

draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er 

een groot vertrouwen in dat de binnensport de accommodaties net als 

eerder al de buitensport, volledig conform de richtlijnen van het RIVM 

open zullen stellen.” 

 

 

 

Hij noemde eerder het openen van sportkantines essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. 

 

 

 

 

 

https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/rutte-sportscholen-en-sportkantines-waarschijnlijk-al-op-1-juli-open~aa6bd635/
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Vertrouwenspersoon en  
vertrouwenscontactpersoon bij VV BEESD 

 
Voor VV Beesd is het belangrijk dat wij instaan voor de veiligheid van onze leden. We willen graag dat iedereen 

met plezier kan voetballen en zich thuis kan voelen binnen onze vereniging.  

 

Binnen onze maatschappij is het helaas zo dat er toch gebeurtenissen plaatsvinden waarbij grensoverschrijdend 

gedrag voorkomt en VV Beesd wil graag proberen om daar hulp te bieden, als dat nodig is, om dit te voorkomen  

of te stoppen als dit plaats vindt binnen onze vereniging 

 

Bij de vertrouwens(contact)personen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang 

bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.  

Daarbij ; Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste 

situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt. 

 
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van VV Beesd  
- Pesten en gepest worden 

- Machtsmisbruik en verbale agressie 

- Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort 

- Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten); de manier waarop 

je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart 

- Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag ; je denkt dat iemand uit jouw directe omgeving hier mee te 

maken heeft 

- De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging / het team 

- Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer 

zijn als het team onder de douche staat) 

- Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag 

- Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag 

- Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van VV Beesd op de juiste plaats is 

 
Als er sprake is van seksuele intimidatie, kun je ook terecht bij het NOC*NSF met je vragen, twijfels of om je 

verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het 

nummer is 0900-202 55 90 (€0.10 cent per minuut) 

 
Wat doet de vertrouwenscontactpersoon 
Deze luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Dit kan binnen de 

vereniging zijn (o.a. vertrouwenspersoon) maar er kan ook contact gelegd worden met externe partijen. 

Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zij doen niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon 

kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond  

of politie, maar gewoon even praten kan ook. 

 
Wat doet de vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon helpt je, binnen de vereniging, bij het vinden van een  

oplossing voor jouw situatie. Er kan overleg zijn met de vertrouwenscontactpersoon 

over de situatie om daarna contacten te leggen met  technische commissie/trainers 

/coach/team, om het probleem bespreekbaar te maken en, afhankelijk van de  

situatie, tot een oplossing te komen en/of de kans op herhaling zo klein mogelijk  

te maken. Ook kan er overleg plaatsvinden met het (jeugd)bestuur als er binnen  

de vereniging maatregelen genomen dienen te worden en deze begeleid dit proces. 

 
Vertrouwenscontact persoon       Jonne van Zanten 
Vertrouwenspersoon  Rieneke Boerma  tel.  0345-618892 

Emailadres: vertrouwenscommissie@vvbeesd.nl 

mailto:vertrouwenscommissie@vvbeesd.nl
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De meiden van VV Beesd zijn op zoek naar versterking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enthousiaste groep van 13 meiden zoekt versterking.  

Ben je tussen de 13 en 17 jaar… Interesse? Stuur een mailtje naar jeugd@vvbeesd.nl 

        

             Trainers: Pascal Stijsiger, Jos van Zelst 👍  

mailto:jeugd@vvbeesd.nl
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Robert Mars Toernooi voelt zich  gemist. 
 

Vandaag is het 6 juni 2020, de dag dat het 9e Robert Mars  

Toernooi zou plaatsvinden. 

Helaas is de editie van dit jaar geannuleerd om de bij iedereen  

bekende reden. Toch willen wij, De Vrienden van Robert Mars,  
deze dag niet helemaal geruisloos voorbij laten gaan. 
We hebben altijd gestaan voor een leuke en sportieve dag voor  
vele kinderen en bezoekers met aan het eind de bekendmaking  
van de opbrengst. 
Maar het is allemaal begonnen met het idee om de naam van  
Robert in ere te houden, om Robert niet te vergeten 
Daarom vragen wij jullie dit bericht zoveel mogelijk te delen en  
om, ondanks dat er geen Robert Mars Toernooi is, toch zijn naam  
rond te laten gaan en zo niet te vergeten. 
Hopelijk zien we elkaar weer over een jaar op het 10e Robert  
Mars Toernooi! Hou vol en blijf gezond, tot dan! 
 
 
 
7 juni 2020 

KNVB verwacht dat competitie amateurs op tijd van start gaat 

DOETINCHEM - De KNVB verwacht dat de amateurvoetballers op tijd aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 

Alleen de competities in de tweede en derde divisie zullen later beginnen. 

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zegt dat in een nieuwsbrief van de voetbalbond. ,,Op basis van de 

huidige beperkingen (vanaf 1 september spelen van officiële wedstrijden) verwachten we op dit moment dat de 

competities gewoon starten volgens de speeldagenkalender. Enige uitzondering hierop vormt de start van de 

competitie voor de 2e en 3e divisie bij de mannen.’’ 

 

,,Voor wat betreft het bekervoetbal in september moeten we nog een voorbehoud maken’’, zegt Van der Zee. 

,,Ook dit hangt mede af van de mogelijke verdere versoepelingen. Hierover nemen we later een definitief 

besluit.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder publiek? 

Het bekervoetbal voor clubs uit de 1ste tot en met de 5e klasse begint in het weekeinde van 29 en 30 augustus. 

Dan begint ook de competitie voor de hoofdklassers. Of die dan ook daadwerkelijk kunnen beginnen, is niet 

duidelijk. 

De competities voor de clubs in de 1ste tot en met 5e klasse starten op zaterdag 19 en zondag 20 september. 

Vooralsnog moeten de amateurs zonder publiek voetballen, heeft de overheid gezegd. Van der Zee: ,,Duidelijkheid 

vanuit de overheid is gewenst over bijvoorbeeld het wel/niet spelen met publiek na 1 september.  

Vooralsnog luidt de maatregel dat wedstrijden gespeeld moeten worden zonder publiek, maar dit staat lijnrecht 

tegenover de versoepeling dat er wel groepen (georganiseerde samenkomsten) van 100 mensen per 1 juli zijn 

toegestaan.’’ 

https://www.facebook.com/Robert-Mars-Toernooi-111986615635219/?__tn__=kC-y.g&eid=ARCxRJ-h-q1-jx8HcQZkht0lGUuSICEW99PuR1Vtb0GhqZQsF1aRLvAyhsgbViBlgkOYfBZfV72vQCNv&hc_ref=ARTT5zBqYgGcTLov2NXol4rRxLfVJjf5NBo5RH6nFzcdTC3AOyacdUy-gpLXEJHtULg&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBCgD6UpNwgFZVms1vNn1rf9VY4vBZQiZ2ZzPZsucSO0RoB3sMcDZNau5KyrktqWltReicLnrEcfxuEZNwdy81Fq04U0NWdPlh83lEAw34e6OWALzWBIsdxYoSNzfyKksh4bisoAMbAUxqmUmKCxCz1-sHB9fD6WKENAMJ2HEXf17zwIYw7pzXNxjuZUOrD1LtgCEjoEZqMxAsZGcKrwVJ2Cydr9LFTfSfQtieeQ-8ahslIipGVaOieSg7crTAkafwLDqURBW5lZ9XOJGiUwPvFXXoxn6cB9gMiNCVuXRvHVbo_gNHUbN04-1qXOJ9GVcf3V58PYLCplN5aMWtmMdjjXNfatIoSyrmwfzd4S5yLFbOL7gPUB2Dh
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Feliciteer Evert van Zelst met een kaartje 
 
Beste leden, 
  
Door de Corona protocollen was het al rustig rondom de velden van onze  
voetbalvereniging, maar sinds afgelopen week was het vreemd rustig.  
Want zoals Evert van Zelst bijna dagelijks zijn rondje maakt naar de club om  
samen met Piet en Arie de onderhoudswerkzaamheden door te nemen of even  
een balletje te trappen met het Walking Football team was het onverwachts  
stil geworden. Evert was namelijk aan het tobben met zijn gezondheid en is hij  
op donderdag 29 mei opgenomen in het ziekenhuis voor een zware operatie aan  
zijn lever. Gelukkig is de operatie geslaagd en gaat het herstel voorspoedig.  
Want één ding is zeker onze Evert is gelukkig taai. 
  

Helaas kunnen we nu door deze gebeurtenissen zijn 90e verjaardag op 
woensdag 10 juni niet vieren zoals gepland was. We wilden als vereniging Evert 
die dag in het zonnetje zetten voor zijn onvoorstelbare inzet van meer dan  
50 jaar waarvan de laatste jaren het onderhoud van de accommodatie 
waarvoor wij hem zeer dankbaar en erkentelijk zijn. 

     Om Evert toch een bijzondere dag in het ziekenhuis of verzorgingstehuis te 
kunnen geven, wil ik iedereen die zich geroepen voelt vragen een kaart te 
sturen voor zijn 90e verjaardag en hem een spoedig herstel toe te wensen.  
Adres is: U.M.C.  t.a.v. Evert van Zelst, C4 oost kamer 5, Heidelberglaan 100 
3584 CX Utrecht. 

  
Namens bestuur en vereniging wensen wij Evert een mooie 90e verjaardag toe, 
een spoedig herstel en een snel weerzien op onze vereniging. 

  
 
Sportieve groet,  
namens het bestuur VVBeesd 
Max Kroeze 
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Een oproep van ‘Beesd voor elkaar’ in coronatijd met een mooi dorpsgezicht.   
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Even slikken, 2de vrijdag in juni: Géén Beesdse kermis   
 
Eigenlijk zien alle Beesdenaren elkaar ieder jaar op de 2de vrijdag van juni op de Jaarmarkt en Beesdse Kermis 
waar bijna de gehele familie Eijkelboom al tientallen jaren staan..  helaas nu rest alleen nog foto's. 
 
Maar er is een stipje hoop aan de horizon nadat de Kermisbranche hun stem hebben laten horen door in Den Haag 
te demonstreren komt er wellicht ook voor hen een versoepeling van de corona maatregelen.  
Steun de Kermis en laat het niet verloren gaan❤🥁👍🎠💪🎢✌🎡👊  
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Zaterdag 13 juni: En daar zat hij gelukkig weer.  

Evert met een bakkie. 

Waarschijnlijk hebben al die kaarten hem goed gedaan !! 

Zomaar wat reactie uit de groepsapp van:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert in de Walking Football groepsapp:  

  



95 

 

Ook in corona tijd zitten we niet stil bij v.v. Beesd … 

De geluidsinstallatie in de voorraadkast in de kantine zorgde vaak voor frustratie. Iedereen zat maar aan schuifjes 

en knopjes te draaien en de boel was weer ontregeld en Jan van Hillo kon weer opdraven.  

 

Dat is verleden tijd. 

 

Hoe zet je voortaan de tv, beamer, microfoon of muziekinstallatie aan? 

Dit alles is vanaf nu te regelen m.b.v. een keurig mengpaneel achter de bar. 

Simpel en zeer gebruiksvriendelijk. 

 

Volg de instructies in de 

gebruikshandleiding:  

 

- mengpaneel aanzetten,  

- werking schuifknoppen,  

- muziek afspelen,  

- TV kijken,  

- gebruik microfoon,  

- mengpaneel uitschakelen  

 

en vooral ‘waar mag je niet aankomen’,  

en iedereen kan het. 

 

Dank je wel  

Richard Aalten en Jan van Hillo. 

 

 

 

 

 

Gebruikshandleiding muziekinstallatie / tv / beamer / microfoon 
 
Mengpaneel aanzetten  Zet de witte schakelaar aan, lampje schakelaar brand alsmede drie groene 

lampjes van het mengpaneel 

Werking van de schuifknoppen Linker schuifknop is volume van de iPad (sticker IPAD) 

Tweede van linkse schuifknop is volume van Televisie (sticker TV) 

Linksonder groene draaischakelaar voor volume microfoon (sticker MIC) 

Muziek afspelen   Start op de iPad de Spotify app en kies je muziek 

    Volume regelen met de linker schuifknop (IPAD) 

TV (of beamer) kijken  Zet de schotelontvanger aan met de afstandsbediening. Deze zit achter het 

mengpaneel, richt de afstandsbediening op de schotelontvanger.  

Zet de TV of beamer aan 

Regel geluid met de tweede van linkse schuifknop (TV) 

Gebruik microfoon  Zet de microfoon aan (met het schuifje op de microfoon) 

Regel het volume met de groene draaischakelaar linksonder (MIC) 

Mengpaneel uitschakelen  Zet de witte schakelaar uit, lampje is uit. Alle apparatuur is uit. 

 

NIET AANKOMEN   Instellingen iPad, alleen de app van Spotify gebruiken 

    Versterker in de kast, deze staan goed ingeregeld 
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Meevallertje… 

Het afgelopen seizoen hebben jullie met VV Beesd de mogelijkheid gehad om 2x  

een bezoek te brengen aan een wedstrijd van FC Utrecht.  

Naast dat wij jullie willen bedanken voor jullie support, zijn wij ook bezig met het  

verrekenen van de kickbackbedragen per club. Onderstaand een overzicht van het  

totaal aantal toegangskaartjes dat is verkocht aan jullie leden tegen RAC-tarieven. 

Dat zijn toegangskaartjes met als prijs € 7,50 (jonger dan 16 jaar) en € 12,50 (16 jaar en ouder).  

Van elk toegangskaartje dat er werd verkocht, is €1,- bestemd voor uw clubkas. 

  

FC Utrecht – RKC Waalwijk  15 kaarten, Jeugd: , Volwassenen: 6 

FC Utrecht – Sparta Rotterdam 0 kaarten   

 

Gezien bovenstaande zal er €15,- worden overgemaakt op het 

banknummer van VV Beesd. 

 

 

 

 
‘’All Stars Beesd’’ 
 

Gert Jan Louis De Kruijff plaatse een foto  

op Facebook van  

 

Marja Van Binsbergen van Lith wist bijna 

alle namen. Staande 2de van rechts is de 

‘onbekende’ trainer van de Brink uit Utrecht.  

 

 

  

https://www.facebook.com/gert.dekruijff.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDdfNSprZKBfCdmBzdA_N70f0gEIBJjnK7oMMiH2m-WZt_E7m8ahwZoalZ4x4-_76rdfiLT7ejdL46K&hc_ref=ARQLYu81IfFwmGNIgx5v4vQyY9478ySX1F5lKCpD-6JB1qFY3SrWh1w7_i8dGe7iRYk&ref=nf_target
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Eredivisie akkoord, Wedstrijden op maandag en tussen Kerst en Oud en Nieuw 
 

Wedstrijden zónder publiek 

De Eredivisie clubs hebben een akkoord over de speeltijden van het komende seizoen bereikt. Het plan is om 

wekelijks ook op maandagavond een wedstrijd af te werken, mits er gespeeld moet worden zonder publiek. 

Bovendien staat ook tussen Kerst en Oud en Nieuw een speelronde gepland. 

 

De nieuwe competitieopzet heeft twee varianten, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal zeker 

zijn. Als in lege stadions gespeeld moet worden, dan zijn er geen Eredivisie wedstrijden tegelijkertijd.  

De speelronde begint met twee wedstrijden op vrijdagavond (om 18.30 uur en 21.00 uur), gevolgd door twee duels 

op zaterdag (18.30 uur en 21.00 uur). 

Op zondag wordt gespeeld om 12.15 uur, 14.30 uur, 16.45 uur en 20.00 uur.  

Vorig jaar werd al geregeld op zondagavond om 20.00 uur afgetrapt en nu wordt dat structureel.  

Nieuw is de maandagavondwedstrijd om 20.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden mét publiek 

 

Als er wél publiek welkom is in de stadions, dan worden op zaterdag wel tegelijkertijd wedstrijden gespeeld.  

Op vrijdag is er dan een duel om 19.45 uur en op zaterdag beginnen zowel om 18.30 uur als om 21.00 uur twee 

wedstrijden. Op zondag zijn er steeds wedstrijden om 12.15 uur, 14.30 uur, 16.45 uur en 20.00 uur. 

 

Burgemeesters moeten nog instemmen 

Er is nog geen definitief akkoord over het plan met de twee varianten, omdat de burgemeesters nog moeten 

instemmen met de nieuwe speeltijden en de wedstrijden op maandagavond. Ook de NOS, dat de samenvattingen 

van de Eredivisie uitzendt, moet nog toestemming geven. 

Mocht er geen overeenstemming over de wedstrijden op maandagavond worden bereikt, dan is er de mogelijkheid 

om die duels te verplaatsen naar het einde van de zaterdagmiddag. Ook dat zou uniek zijn voor Eredivisie-

begrippen. 

In de plannen wordt er nu van uitgegaan dat de Eredivisie in september begint, wat overeenstemt met de planning 

van het kabinet en de adviezen van het RIVM. Het seizoen duurt een maand korter dan normaal, waardoor er 

amper nog sprake zal zijn van een winterstop. 

 

De laatste speelronde van het kalenderjaar in de Eredivisie - en ook die in de Keuken Kampioen Divisie - wordt 

afgewerkt tussen Kerst en Oud en Nieuw. In het weekend van 8, 9 en 10 januari 2021 wordt het seizoen hervat. 

Tijdens de kerstdagen wordt niet gespeeld, zoals dat in het begin van deze eeuw wel een aantal keer gebeurde. 
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Brievenbus ‘VOETB. VER BEESD’ 
 

Jarenlang hing de brievenbus van v.v. Beesd aan een pand 

aan het begin van de Sportstraat (c.q. Voorstraat).  

 

Ondanks dat de communicatie met de vereniging veelal per 

email gebeurd heeft de brievenbus toch nog een eigen 

‘plekkie’ gekregen bij de ingang van Sportpark Molenzicht. 

 

Nu maar hopen dat de postmeneer of postmevrouw een héél 

klein stukje verder wil fietsen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug in de tijd, Willy Kroeze, een échte clubman !! 
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v.v. Beesd neemt deel aan de  

O23-competitie komend seizoen : 

Poule A  Poule B 

Tricht  MVV'58 

Rhelico  Beesd 

WNC  Aquila 

RKTVC  Nivo Sparta 

Focus'07  Herovina 

Heukelum SCZ 

Haaften  HRC'14 

DFC  Vacant 

 

In de poules wordt een halve competitie afgewerkt. Startdatum is de eerste maandag/dinsdag in oktober. 

De poulefase eindigt in juni 2021.  

In die maand worden ook de kruisfinales gespeeld. De finale en troostfinale zijn op zaterdag 3 juli bij Tricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 24-6-2020 gaven premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) een voorlopig laatste  

persconferentie over een verdere versoepeling van de coronamaatregelen.                                       

 

De afgelopen dagen kwam al naar buiten dat het Outbreak Management Team had geadviseerd om geen limiet 

meer te stellen aan het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten en de middelbare scholen na  de zomer weer 

volledig te openen. Ook zou er onder voorwaarden weer publiek welkom zijn bij voetbalwedstrijden. 

Vanaf 1 september kan er weer publiek worden toegelaten bij wedstrijden in het betaalde voetbal, maar daar 

moeten wel voorwaarden aan verbonden zijn. Dat adviseert het Outbreak Management Team; 

Volgens De Telegraaf zijn spreekkoren taboe vanwege het besmettingsgevaar. Verder geldt in en rond de stadions 

de ‘anderhalvemeter regel’.  Als dat gebeurt zouden de stadions voor ruwweg een derde gevuld kunnen worden.  

 De competitie begint op 11 september.  Daarvoor speelt Oranje nog twee duels in de Nations League. 

 

De coronamaatregelen worden aanzienlijk versoepeld, zo heeft premier Mark Rutte woensdagavond 

bekendgemaakt. Voor het (amateur)voetbal betekent dit dat per 1 juli weer (oefen)wedstrijden mogen worden 

gespeeld. 

 

 

Ook publiek is weer welkom langs de lijn, al moet 

wel anderhalve meter afstand worden gehouden. 

 

Voor de clubs in het amateurvoetbal kan de 

voorbereiding op het nieuwe seizoen dus een 

normaal verloop hebben, waar dat eerder niet 

mogelijk leek. 
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Startdata 
 

Om het coronavirus onder controle te houden, heeft het kabinet op 21 april alle voetbalwedstrijden verboden  

tot 1 september. Deze maatregel vervalt per 1 juli en sporten zonder fysieke beperkingen (zoals het onderling  

1,5 meter afstand moeten houden) is vanaf dezelfde datum toegestaan. Alle amateur- en profteams kunnen  

zich dus op een gedegen wijze gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.  

Voor het hoogste niveau duurt het zes tot acht weken om wedstrijdfit te worden.  

De beoogde start van de Eredivisie is op 12 en 13 september en volgt daarmee op twee interlands op 4 en 7 

september. Naar de aanvangsdatum van de Keuken Kampioen Divisie wordt nog nader gekeken. 

De competities in het amateurvoetbal kunnen nagenoeg starten op de reguliere data van de speeldagenkalender. 

 

 

 

 
 
Beperkt publiek 
 
In het betaald voetbal kunnen de clubs onder voorwaarden weer publiek toelaten.  

Omdat de bezoekers in en om het stadion onderling 1,5 meter afstand moeten houden, hebben de stadions een 

sterk beperkte capaciteit.  

De KNVB gaat op 8 juli protocollen voor de invulling van beperkt publiek verstrekken richting clubs. 

Voor het amateurvoetbal betekenen de nieuwe versoepelingen dat het weer bezoekers kan toelaten op de 
accommodaties. Familie en vrienden kunnen dus weer langs de lijn plaatsnemen mits ze zich houden aan de 
basisregels. 

Vanavond zijn er nog meer versoepelingen aangekondigd  

voor het voetbal. Zo mogen de sportkantines definitief  

vanaf 1 juli weer open.  

Dit was eerder aangekondigd en zou doorgaan mits  

een tweede coronagolf zou uitblijven. 
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Datzelfde geldt ook voor de binnensporten zoals zaalvoetbal, die worden vanaf 1 juli ook definitief toegestaan 

inclusief wedstrijden. Enige tijd geleden was al bepaald dat jeugd weer zonder beperkingen mocht trainen en  

dat het sanitair bij de verenigingen zoals douches weer gebruikt mag worden 

 

Volwaardig voorbereiden 
Eric Gudde, directeur betaald voetbal: “Wij zijn erg blij met de laatste versoepelingen, die in lijn liggen met ons 

Deltaplan. Dat alle selecties zich nu vroegtijdig volwaardig kunnen voorbereiden scheelt straks veel blessureleed 

gedurende het seizoen. Mooi ook dat we al de eerste stappen kunnen zetten om weer voor publiek te spelen. 

Hoewel het in sommige stadions lastig is om met beperkt publiek te spelen, is deze tussenstap noodzakelijk.  

De buitenlandse beelden op tv hebben de afgelopen weken wederom aangetoond dat de fans een cruciale rol 

spelen bij de beleving van het voetbal.”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herstel verenigingsleven 
 

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Ik vind het bijzonder prettig dat nu echt iedereen weer kan 

voetballen. Dankzij de laatste versoepelingen gaat de bal eindelijk weer rollen bij alle doelgroepen en 

leeftijdscategorieën. Zo wordt het alsnog een mooie sportzomer, waarbij veel verenigingen openblijven voor hun 

leden. Er is voor de vrijwilligers nog veel werk te verzetten maar daar gaan wij hen volop mee helpen.  

 

We hebben het allemaal behoorlijk gemist maar gelukkig kunnen de 1,2 miljoen amateurvoetballers samen met 

alle vrijwilligers weer toeleven naar de gekoesterde voetbalweekends en het verenigingsleven.” 
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Wat vanaf 1 juli wel en niet kan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regels voor binnen: 
 
Als personen vooraf reserveren, een gezondheidscheck ondergaan, vaste zitplaatsen hebben en onderling  

1,5 meter afstand kunnen houden, dan geldt er binnen geen maximum voor het aantal aanwezigen. 

Op plekken waar je niet voor hoeft te reserveren en waar je vooraf geen vragen over je gezondheid krijgt,  

geldt een maximum van honderd personen. 

 

Dat geldt dan weer niet voor plekken met een grote doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld musea, winkels  

en bibliotheken). Daar geldt geen maximum. 

Zangkoren mogen weer oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt binnenkort met de richtlijnen daarvoor. 

Discotheken en nachtclubs blijven tot in ieder geval 1 september gesloten. 

 

Uitzonderingen voor binnenruimtes: 

 
• In het openbaar vervoer is een niet-medisch 

mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen zijn 
beschikbaar, maar het advies is om zoveel 
mogelijk buiten de spits te reizen. 
 

• In de auto mogen meerdere mensen (ook uit 
verschillende huishoudens) samen reizen.       
Het advies is om een mondkapje te dragen, 
verplicht is dat niet. 

 

• Mensen met een contactberoep (kappers, 
sekswerkers, masseurs, rijinstructeurs)          
hoeven zich bij klanten niet aan de 
‘anderhalvemeterregel’ te houden. 
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Regels voor buiten: 
 
Buiten mogen maximaal 250 personen bij elkaar zijn. Dat is exclusief personeel.  

Wel moet - zoals vrijwel overal - 1,5 meter afstand van anderen worden gehouden. 

Op terrassen moeten klanten een vaste zitplaats hebben.  

Er geldt geen maximum als iedereen heeft gereserveerd en vragen over de eigen gezondheid heeft beantwoord. 

In dierentuinen, pretparken en op bijvoorbeeld kermissen geldt geen maximumaantal bezoekers.  

Iedereen moet wel onderling 1,5 meter afstand houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen, kinderen en jongeren 

Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.  

Ook op scholen of de kinderopvang hoeft dat dus niet. 

Basisscholen waren al open en middelbare scholen gaan na de zomervakantie weer volledig open.  

Onderling hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden. Wel moeten ze afstand tot de docent houden. 

Mbo's, hogescholen en universiteiten mogen na de zomervakantie ook verder geopend worden om studenten op 

locatie onderwijs te geven. Iedereen moet onderling 1,5 meter afstand houden. 

 

Sport 

Alle sporten, zowel binnen- als buitensporten, mogen worden beoefend. Dat geldt ook voor contactsporten. 

Wedstrijden mogen ook weer worden gespeeld. Na een training of wedstrijd moeten sporters zich weer aan de 

anderhalvemeterregel houden. Bij wedstrijden mag publiek langs de lijn zitten of staan.  

Er geldt een maximum van 250 toeschouwers. 

 

    Ook in stadions mag weer publiek bij 

    wedstrijden aanwezig zijn.  

 

    Wel moeten toeschouwers altijd 

    onderling 1,5 meter afstand houden.  

    Schreeuwen en spreekkoren zijn niet  

    toegestaan. 
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Zorgpersoneel krijgt 1.000 euro bonus voor inzet tijdens coronacrisis 
 
Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect te maken hadden met de gevolgen 
van de uitbraak van het coronavirus, ontvangen 1.000 euro netto. Met deze bonus willen 
de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid tonen, meldt de 
Rijksoverheid donderdag. 
 
 

 

 

 

 

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het 
andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. "Tijdens de coronacrisis hebben 
zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen", zegt 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). "En dat onder ongekende 
omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen."  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt in overleg met de zorginstellingen 
dat het geld terechtkomt bij de zorgmedewerkers voor wie het bedoeld is. De regeling wordt 
deze zomer opgesteld. Er wordt dan onder meer gekeken hoe het geld "zo goed en zo 
eenvoudig mogelijk" kan worden uitgekeerd. Het uitgangspunt is volgens minister dat de 
administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft. Er komt een speciaal loket waar 
werkgevers de bonus kunnen aanvragen voor hun werknemers en zzp'ers.  

Volgens De Jonge zal de bonus in het najaar worden uitgekeerd. Hij denkt dat zo'n 800.000 
mensen voor de bonus in aanmerking komen en dat er dus 800 miljoen euro mee is gemoeid. 
"Maar dat is een inschatting en in het najaar zal blijken hoeveel het er precies zijn." Het 
ministerie zegt dat de bonus er niet toe kan leiden dat mensen minder toeslag krijgen dan ze nu 
ontvangen. 
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Per 1 juli mochten de sportaccommodaties weer open,  
      maar wel volgens onderstaande ‘spelregels’: 
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En ook de volgende ‘Corona posters’ kwam je tegen:   
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 ‘Corona posters’ (vervolg) 
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Van NOC*NSF: Checklist opstart sportkantines: 
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Checklist opstart sportkantines (vervolg) 
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Van de voorzitter:  
 

We mogen weer sporten en gezellig samen zijn 
 
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,  
  
Allereerst wil ik namens het bestuur iedereen bedanken voor de steun,  
medewerking en begrip in de afgelopen periode.  
Samen hebben we een vreemde periode van beperkingen en voor sommige verdriet moeten doorstaan. 
Sporten en gezellig samen zijn was voor meerdere weken niet mogelijk.  
Vanaf het moment dat er weer buiten getraind kon worden werden de regels versoepeld en kunnen we nu gelukkig 
meedelen dat vanaf donderdagavond 2 juli de kantine weer is geopend.   
Wel onder de geldende restricties en is het van groot belang om de 1.5 meter afstand in acht te nemen.  
Ook de kleedkamers worden weer geopend en kan er gedoucht worden.  
Inmiddels hebben meerdere elftallen al aangegeven ter afsluiting van dit seizoen een BBQ op het terras te willen 
houden en kunnen jullie hiervoor een verzoek indienen bij vvbsecretaris@hotmail.com.  
Op deze wijze kunnen we de agenda indelen voor al deze wensen. 
  
Geniet de komende weken van deze vrijheid en maak er met zijn allen weer een gezellige periode van. 
  
Veel plezier.  
  
Namens het bestuur. 
Max Kroeze 

 

1 juli 2020 

 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:vvbsecretaris@hotmail.com
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Spelregelwijzigingen seizoen 2020/'21 

Met ingang van seizoen 2020/’21 is een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd door de International 
Football Association Board (IFAB). De spelregelwijzigingen zijn per 1 juni 2020 van kracht. 
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Weer even samen… 

 

Na zijn operatie mocht Evert van Zelst 

revalideren in het Beatrix Zorgcentrum in 

Culemborg. 

Daar werd hij opgezocht door zijn beide 

onderhoudsmaatjes Piet en Arie. 

 

Evert werkt hard aan zijn revalidatie en 

hoopt spoedig weer van een glaasje cognac 

te genieten op donderdagavond in de 

kantine. 

Groetjes aan allemaal van Evert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerstop  

En ook de webmasters van de site www.vvbeesd.nl waren toe aan wat ontspanning na weer een seizoen met veel 

inzet om de site up-to-date en ‘in de lucht’ houden. Dankjewel mensen van de Commissie Communicatie voor het 

vele werk.  

De banner op de site ging in ‘Vakantie modus’: 
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Competitie-indeling regioclubs zaterdagvoetbal bekend 
 
Vrijdag  10 jul 2020 werd de competitie-indeling regioclubs zaterdagvoetbal bekend op Regio-Voetbal. 
En zoals verwacht waren er geen echte verrassingen, alleen OSC’45 is een nieuwkomer t.o.v. afgelopen seizoen. 

 
4e klasse D:  ASH, Asperen, Beesd, Herovina, Kerkwijk, Leerdam Sport'55, Lekvogels 

                     OSC'45, Peursum, Rhelico, SV Noordeloos, SVS'65, Unitas en WSV Well. 

 

Zeer content  

Hoewel de intentie om met elkaar door te gaan al vele maanden geleden mondeling was toegezegd, werd op  

14-7-2020 de contractverlenging officieel ondertekend en met een ‘coronaproof’ handdruk bevestigd door 

voorzitter Max Kroeze. Dick Wammes gaat zijn 4de seizoen in als hoofdtrainer bij v.v. Beesd en Carl Kroeze zijn  

3de seizoen als trainer/coach van Beesd 2. En daar zijn we als vereniging zeer content mee.   
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Ruim je rommel op 
 
Als je lekker kunt voetballen moet 
je wel je rommel opruimen.  
De afgelopen tijd is er een aantal  
keer afval gevonden op de  
voetbalvelden.  
Hierbij het dringende verzoek om  
de rommel die je maakt op te  
ruimen.  
 
Anders is v.v. Beesd genoodzaakt  
om de velden te sluiten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdagavond onderlinge partijen tot de start van het nieuwe seizoen 
 
De komende weken blijft op de donderdag de kantine van v.v. Beesd open en is er de mogelijkheid om onderling 

te voetballen voor de senioren, dames en de O19 tot het nieuwe seizoen begint. Niet-spelende leden zijn uiteraard 

welkom voor een hapje en een drankje. 
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IJsje na de laatste training 
Op de laatste training werden de jeugdspelers verrast met heerlijke ijsjes van de Activiteiten Commissie         
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Een mooi stel hoor… 
 
George Wakkermans deelde onderstaande foto met daarbij de namen van de spelers uit ‘die goeie ouwe tijd’. 
 
Staande v.l.n.r. Nelis de Wild (elftalleider), Cor Gietman, Cors van den Burg, Bertus van Weenen, Willie Kroeze, 
Wim Kielenstein, Theo van Bremen, Marius Kroezen en Henk Gordijn (trainer). 
 
Knielend v.l.n.r. Jaan Zwartkruis, Gerard van den Heuvel, Joop van Eerden (keeper), Adrie Peters en Henk van 
Bremen. 
 
Theo Reitsma zou zeggen: “Een mooi stel hoor” 
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En zoals gebruikelijk  
is het laatste woord aan de voorzitter. 
 

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd 

  

Dat dit jaar een bijzonder jaar is, heeft geen verdere uitleg nodig.  

Na maanden van lockdown kan er weer getraind worden en is de  

kantine gelukkig weer een ontmoetingsplaats voor allen geworden.  

De kantine zal dan ook iedere donderdag geopend blijven tot het  

Nieuwe seizoen, dit wel met inachtneming van de thans geldende  

beperkingen. 

  

Voordat we met zijn allen gaan genieten van een welverdiende vakantie  

doen we zoals gebruikelijk weer even een terugblik over de eerste helft  

van dit jaar. 

  

Januari 2020 

• Het gebruik van de Voetbal.nl app werd geïntroduceerd. Hiermee kun je jezelf inschrijven voor bardienst.  

De Voetbal.nl app geeft informatie over de vereniging en het indelen van de bar c.q. gemaakte 

vrijwilligersuren. De informatie is ook real-time te zien op de beide tv schermen in de kantine. Wisselen van 

bardienst mag via deze Voetbal.nl app. Het bestuur rekent op ieders inzet en deelname en dat de bar nu goed 

bemant en geregeld is. 

• Drukbezochte Nieuwjaarsinstuif op zaterdag 11 januari. Huldigen Frans de Weijer en Andre Kroeze als lid van 

verdienste. Huldigen jubilarissen > 50 jaar lid: Mart van Lith, Henk Koenhein, René Beelen Jan van Alphen 

• Business club verwelkomde 3 nieuwe leden 

• Beesd verlengt contract Dick Wammes en Carl Kroeze. 

 

Februari 2020 

• Woensdag 5 februari was Foppe de Haan te gast bij de Business Club. Aan ca. 100 toeschouwers vertelde hij een 

boeiend verhaal over zijn tijd als voetballer en trainer. 

• Er waren 2 klusochtenden op zaterdagmorgen. Dank aan de vrijwilligers 

• Aankondiging 14 maart Beesd – Rhelico. Maar helaas gooide corona roet in het eten en kijken we reikhalzend 

uit naar de eerstvolgende ontmoeting. 

 

Maart 2020  

18 maart 2020: Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd. 

Het is vreemd rustig in ons dorp, sinds vorige week donderdag heeft  

onze voetbalbond de KNVB op aanwijzing van de overheid per direct  

alle accommodaties gesloten en wedstrijden en trainingen afgelast  

vanwege de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van het Corona 

virus.  

 

Later werd duidelijk:  

sluiten velden, competities worden niet meer hervat 

 

April 2020 

• Eind april: We mogen weer sporten, KNVB maakt Coronaprotocollen bekend, ook Walking Football en Jeu de 

boules gingen weer aan de gang 

• Helaas werd bekend:  Geen Vakantie Spelweek 2020 

• Oproep van een enthousiaste groep van 13 meiden die versterking zoeken. Ben je tussen de 13 en 17 jaar… 

Interesse? Stuur een mailtje naar jeugd@vvbeesd.nl 

• En helaas zaterdag 6 juni: Geen Robert Mars Toernooi 

 

mailto:jeugd@vvbeesd.nl
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Mei 2020 

• Eind mei: Op de site werd gevraagd Evert van Zelst een kaartje te sturen, de receptie voor zijn 

90ste verjaardag op 10 juni ging niet door. Evert lag op zijn verjaardag in het ziekenhuis voor een zware 

operatie. Gelukkig komt Evert deze week weer naar zijn vertrouwde omgeving thuis in Beesd voor het laatste 

herstel 

 

Juni 2020 

• En ook 2de vrijdag in juni geen Beesdse jaarmarkt en kermis 

• In gebruik name van een mengpaneel voor gebruik tv, beamer, microfoon of muziekinstallatie. Simpel en zeer 

gebruiksvriendelijk. 

• Vanaf 1 juli zijn er weer wedstrijden en publiek toegestaan, kantines weer open.   

Ook publiek is weer welkom langs de lijn, al moet wel anderhalve meter afstand worden gehouden 

  

Al met al weinig tot geen sportieve hoogtepunten. Gelukkig zijn we als club financieel goed uit deze periode 

gekomen dankzij onze trouwe leden, sponsoren en vrijwilligers waarvoor onze grote dank!! 

  

Namens het bestuur willen wij iedereen een fijne vakantie toewensen voor de komende weken. Probeer te 

ontspannen en genieten ondanks de Corona maatregelen en hopelijk zien we elkaar weer in het nieuwe seizoen  

of op een donderdag avond in de kantine. 

  

Fijne vakantie. 

 

Het bestuur.  


