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 Voetbal Vereniging Beesd  
   1 juli t/ 31 december 2020 

     
 

 

 

 

 

 
 
Juli 2020 
Op de site was te lezen wat er in het eerste halfjaar van 2020 gebeurde binnen onze vereniging met informatie 
over de Voetbal.nl app, de Nieuwjaarsinstuif, Foppe de Haan te gast bij de Business Club etc., maar dan was er 

het COVID-19 virus…  😩 de accommodatie werd medio maart gesloten en wedstrijden en trainingen werden 

afgelast. Geen Beesd-Rhelico, geen Robert Mars Toernooi en geen Beesdse jaarmarkt en kermis.  
 
Maar dit alles is onbelangrijk als het gaat om de gezondheid van mensen en onze gedachten gaan dan ook uit naar 
alle mensen die ernstig ziek zijn geweest en naar hen die hun dierbaren hebben verloren. Vanaf 1 juli werd het 
spelen van wedstrijden weer toegestaan en gingen sportkantines weer open. Het ‘nieuwe normaal’ en ‘anderhalve 
meter’ maatregel. De jaarverslagen zijn te vinden op de site op Clubinfo -> Jaarverslagen, namens V.V. Beesd, 

Goof Dokman 

secretaris 

 

 
Inschrijvingen bardienst 2020 geopend 
 

Het nieuwe seizoen 2020-2021 nadert en ook voor de vrijwilligers is er vanaf  

vandaag weer de mogelijkheid in te schrijven door de bardienst. Voor de 

donderdagavond gaat dit in vanaf 6 augustus en voor zaterdag vanaf 29 augustus.  

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. De komende periode heb jij 

dus zelf de kans om in te schrijven.  

 

Hierna zal de vrijwilligerscommissie de resterende diensten zelf gaan inroosteren onder 

leden die nog niet hebben voldaan aan hun urentotaal. 

Op de website vind je meer artikelen hoe om te gaan met de app en vrijwilligerstaken. 

• Juiste registratie voor app van voetbal.nl.  

• Controleer nu jou voorkeurstaken voor bardiensten.  

• Ruilen van bardienst via de voetbal.nl app.  

• Bardienst staat op afgeschermd 

• Bij zelf inschrijven voor de bardienst ontvang je geen e-mails ter herinnering. 
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Daar was hij weer, Evert van Zelst…. 
  
Woensdag 29 juli ging Evert van Zelst op de koffie bij zijn Walking Football vrienden. Na een operatie en een kort 

verblijf in het verzorgingstehuis kwam Evert weer even gezellig langs en men was blij om hem weer te zien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dag later was hij ook present op de  

de donderdagavond voor een glaasje cognac.  

 

 

Lekker weer en dus konden we gezellig 

buiten zitten op het terras. 

Foto van Marius Hol: 

Blij dat Evert weer aan  

 

zijn                       nipt  👍⚽️👍 
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v.v. Beesd is trots op àlle vrijwilligers, maar een speciaal woord van dank gaat uit naar onderstaand drietal dat 
bijna dagelijks te vinden is op Sportpark Molenzicht. Arie Zuurmond, Piet den Hartog en Evert van Zelst hebben 
ook tijdens de moeilijke corona periode onze accommodatie keurig onderhouden waarvoor onze grote dank. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2020 
 

Donderdag 6 augustus: inschrijven bardienst 
Vanochtend is er een push bericht via de Voetbal.nl app gestuurd voor het inschrijven voor het bardienstschema. 
Als je dit niet doet wordt je eind augustus vanzelf ingeschreven op momenten die voor jou wellicht niet uitkomen. 
Check daarom de app en schrijf je snel in! Via Programma zie je de voor jou relevante taken. 
Lukt het niet, check dan de handleiding op -> https://vvbeesd.nl/inschrijvingen-bardienst-2020-geopend/ 
 

  

https://vvbeesd.nl/inschrijvingen-bardienst-2020-geopend/?fbclid=IwAR3S_NFajOSdqV5n6Lksvk_rg3XPNMmC4xDus-XxLGhSfUMhOaMQ7rCVNBs
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Indeling nieuwe seizoen 2020-2021 
13 augustus: Op Regio Voetbal stonden alle indelingen voor het  
komende seizoen 2020-201. Ook de klasse Zuid 1 Zaterdag 4D. 

 

Dezelfde 13 teams als afgelopen seizoen met daaraan toegevoegd OSC ‘45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Een 'pareltje' van een foto via Doortje de Snoo: 

 
'...VVBeesd elftal 1971 ‘ 
V.l.n.r. staand: Gerard van Schaik,  Bram Wakker, Henk de Keijzer (verzorger), Arie Bothof, Jan Kroezen,  
Co Kroezen, Cees de Snoo, Ruud Venekamp, Bartho van de Water (verzorger), Victor (uit Leerdam - scheidsrechter) 
Zittend v.l.n.r. Gradus Meegdes, Reinier Venekamp, Kees de Bok, Jan Kei, Karel Runge, Stef Kroezen...' 
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Jeugdcommissie vv Beesd 
 
Medio augustus werden spelers, vrijwilligers, ouders en  
verzorgenden geïnformeerd door de Jeugdcommissie: 
 
Afgelopen seizoen is er één geworden welke we niet snel 
zullen vergeten. Door het corona-virus hebben we de tweede  
seizoenshelft geen wedstrijden kunnen spelen en maar  
beperkt kunnen trainen. 
 
Helaas was het niet anders en wij als jeugdcommissie (JC)  
zijn wel blij met het enthousiasme en het begrip bij iedereen.  
Door de bereidwilligheid van de vrijwilligers hebben we uiteindelijk nog een aantal weken kunnen trainen met 
meestal nog prachtig weer ook! 
 
Afgelopen seizoen was er ook één waarin we als jeugdcommissie stappen hebben gemaakt naar een nieuwe 
organisatie- en communicatie structuur. Deze stappen zijn we ook blijven zetten tijdens de periode dat er niet 
gevoetbald mocht worden. 
  
Eén van de resultaten van deze stappen die gezet zijn is dit informatieblad voor komend seizoen. Bij deze willen we 
jullie informeren over wie wat doet bij ons in de JC en wat je van ons mag verwachten, maar willen we ook even 
aandacht geven aan wat wij verwachten van jullie als spelers, ouders en verzorgers. 
  
Daarnaast een overzicht van de leiders en trainers per teams, de trainingsavonden en andere handige informatie. 
  
Uiteraard moeten we een voorbehoud maken met data etc., gezien de huidige situatie in de wereld. 
  
Via de Voetbal.nl app worden jullie op de hoogte gehouden van de programma’s, dus bij deze het vriendelijke 
verzoek deze app te downloaden en goed in te richten. 
  
Tot slot willen wij jullie allemaal een heel sportief en uiteraard gezond seizoen toewensen! 
 
Mochten er vragen zijn, stel ze gerust! 
Met sportieve groet, 
 
Jeugdcommissie vv Beesd 
  

 
  
Diana Vissenberg 
Mirjam de Keijzer 
Jeroen van Breemen 
Coos van Lith 
Ardy Huigen 
Martijn Rijnbeek 
Peter Versteegh 
Mark Kroeze 
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Dat  er stappen waren gemaakt door de jeugdcommissie naar een nieuwe (betere) organisatie- en 
communicatie structuur naar spelers, vrijwilligers, ouders en verzorgenden was te zien in het keurige 
informatieblad gevolgd door de indeling van de teams op de volgende pagina’s in het jaarverslag: 
 

Inhoud    pagina 
 
 • Bezetting Jeugdcommissie  7 
 • Taakverdeling Jeugdcommissie 8-9 
 • Overzicht trainers en leiders  10 
 • Veldindeling trainingen   11 
 • Speeldagenkalender   12 
 • Huisregels    13 
 • Voetbal app   14 
 • Diverse informatie (1)  15 
        Doelstelling vv Beesd 
        Vertrouwenspersoon 
        Indeling teams 
 • Diverse informatie (2)  16 
        Trainen 
        Wedstrijden 
        Wedstrijdprogramma 
        Afzeggen en afgelastingen 
 • Diverse informatie (3)  17 
        Kleding en schoenen 
        Leeftijdscategorieën 
 • Vrijwilligersbeleid   18 
 • Indeling teams   19-20 
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Bezetting Jeugdcommissie 2020-2021   
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Taakverdeling Jeugdcommissie 
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Taakverdeling Jeugdcommissie (vervolg) 
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Overzicht trainers en leiders 
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Veldindeling trainingen  
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Speeldagenkalender (onder voorbehoud)  
4 fase is t/m JO12 
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Huisregels 
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Voetbal.nl app  
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Diverse informatie (1)  
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 Diverse informatie (2)  
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 Diverse informatie (3)  
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Vrijwilligersbeleid  
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Indeling teams:  
  

 

  



20 

 

 

 

 

 

 

(vervolg)  
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Woensdag 19 augustus: Vakantie Speldag 2020  

 
Op Facebook stond: nog 1 NACHTJE! 😴🥳 
 
Yes, na lang aftellen is het eindelijk zover..  
Speldag 2020! Wij hebben er onwijs veel zin en hopelijk jullie ook. 
 
‼️ Hierbij nog even een paar belangrijke dingen: 
• Je kan een beetje nat worden, maar je hoeft geen droge kleren  
mee te nemen. 
• Zorg dat je dichte schoenen aantrekt zodat je goed mee kan doen  
met de spellen. 
• Zorg ervoor dat je je bidon meeneemt. 
• Heb je last van verkoudheid? Neem dan even contact op met  
iemand van het bestuur. 
• Aan de ouders/verzorgers willen wij vragen om goed te letten op  
de 1,5 meter afstand ten opzichte van volwassenen. Om ervoor te 
zorgen dat we niet met teveel mensen bij elkaar zijn zal er een  
speciale kiss&go zijn. 
• Bij aankomst op de Voetbalvereniging, staat er voldoende leiding  
klaar om de kinderen te helpen hun groepje te vinden. 
• Nog geen mail ontvangen? Laat het ons even weten! 
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En een dag later op donderdag 20 augustus… 

 
Wat was het een feestje gisteren, wij hebben onwijs genoten & we hopen jullie ook!? 
Via deze weg willen we nog even een aantal sponsoren bedanken, namelijk: 
- Arie van Beusekom, Voorhuys, , Arisse, Boons, Ijsbar98, Cingelplein/klokhuis en VV Beesd 

￼En dan nu... Aftellen tot spelweek 2021! 🤞🏼🌈 
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Vrijdag 21 augustus:  
 
Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd, 
 
De vakantieperiode is bijna ten einde en dachten we  
weer het “normale” leven te kunnen oppakken met  
alle dagelijkse tijdsbestedingen van welke aard dan ook. 
 
Deze week is onze vereniging weer actief aan het opstarten met trainingen en wedstrijden, maar zijn er 
beperkingen door het corona virus opgelegd door onze overheid en veiligheidsregio. 
We willen en moeten deze afspraken met elkaar naleven om op een veilige en verantwoorde manier met elkaar te 
sporten en gebruik te maken van de accommodatie en faciliteiten en zullen we dit met elkaar en voor elkaar 
moeten doen. 
 
Voor alle details wil ik eenieder verzoeken op het woord protocol te klikken (dit is een link naar het ‘’algemeen 
protocol verantwoord sporten’’) en de inhoud aandachtig door te nemen en gevolg aan te geven. 
De toe- of afname van de beperkingen zal door de overheid wekelijks bepaald worden en vervolgens met jullie 
worden gedeeld. 
 
Namens het bestuur willen wij iedereen bedanken voor hun positieve inzet en medewerking tijdens de laatste 
maanden en hopen wij op begrip en medewerking van iedereen voor de komende periode. 
 
Ondanks deze domper wensen wij iedereen een sportief maar bovenal gezond nieuw seizoen toe! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Max Kroeze  
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De kop is er weer af bij Beesd 2 !!!! 
 
Beesd – Na het gekke einde van het vorige seizoen werd er  
vandaag weer gevoetbald door Beesd 2. Weliswaar stond  
Beesd op plaats nummer 1 toen er een streep door de  
competitie wordt gezet, een kampioenschap was het niet.  
Er is wel het een en ander veranderd bij het tweede, wat 
jonge talenten van de A zijn doorgestroomd.  
Waar vorig jaar doelman Jari Meijvogel werd gehaald door 
een tekort aan keepers, starten we dit jaar met 3 ballenvangers.  
 
Kapitein Hans Kroeze is noodgedwongen verkocht aan Beesd 1.  
Penningmeester Jan Kroeze zag geen andere mogelijkheid om het monstersalaris van Hoofdcoach Kroeze op te 
hoesten. Hoofdcoach Kroeze die gelukkig net op tijd hersteld is van een zware achillespees blessure, die hij heeft 
opgelopen in de voetvolley finale op het afsluitingsuitje. 
 
Sommige dingen veranderen gelukkig nooit. Zo loopt de knapste kaasboer van Nederland weer met de bidons, 
klinkt uit de kleedkamer Ben en Ruurd en heeft Jan Kroeze nog steeds niet gescoord. 
Met een heerlijk zonnetje klonk om 12 uur de fluit voor de aftrap van de eerste oefenwedstrijd tegen Focus’07 2. 
De heren uit Culemborg konden een aardig balletje trappen en kwamen binnen 10 minuten op een 0-1 
voorsprong. Doelman van Soelen lijkt nog wat wedstrijdritme te missen na zijn blessure en ging niet geheel vrij uit 
bij dit doelpunt. Igor Bassa wist na ongeveer een kwartier spelen te scoren, echter wel in het Beesdse doel.  
Een indraaiende hoekschop werd door de laatste man van Beesd knap binnen gekopt. Na de drinkpauze werd 
Beesd iets sterker, een aanval van Jeroen van Gameren werd binnen gewerkt door de laatste man van Focus en  
zo stond het snel 1-2. Nog geen 3 minuten later schoot de spits van Focus de bal snoeihard achter doelman van 
Soelen en zo stond de marge snel weer op 2. 8 minuten voor rust vond Jeroen van Gameren weer de aansluiting, 
na een goede aanval schoof hij de bal in het net, 2-3. Ondanks wat reddingen van de Beesdse goalie kwam Focus 
net voor rust op een 2-4 voorsprong via een penalty. 
 
In de tweede helft kwam Beesd goed uit de startblokken. Via een actie van Jeroen Spronk kwam de bal bij Colin 
van de Broek die de bal knap achter doelman van Focus hakte. Lucas de Bruin maakte tien minuutjes later de 
gelijkmaker voor Beesd. Via een heerlijk steekballetje van Timo Warrens schoot hij snoeihard de bal diagonaal in 
de hoek. Ondanks 2 goede reddingen van de ingevallen doelman Jari Meijvogel wist Focus’07 10 minuten voor tijd 
weer op voorsprong te komen. Na een pingelactie van de rechtsbuiten van Focus werd de bal langs doelman 
Meijvogel gerommeld. Beesd zette nog even aan in de laatste fase van de wedstrijd, maar kon geen late 
gelijkmaker produceren. 
 
Zo verliest Beesd 2 met 4-5 van Focus 2.  
Hoofdcoaches Kroeze en Bronk keerden redelijk  
tevreden terug in de kleedkamer. De kop is er  
weer af voor Beesd 2.  
We pakken lekker door, want morgen (dinsdag)  
staat de volgende tegenstander alweer klaar.  
Dan gaan de strijders van Kroeze en Bronk naar  
MVV’58, er wordt om 20.00 afgetrapt in Meteren. 
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Dinsdag 25 augustus: Beesd 2 pakt derde klasser MVV'58 in slotminuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 27 augustus 2020:  

HET NIEUWE COVID-19 PROTOCOL VAN V.V. BEESD 
 
Op de volgende pagina’s in dit jaarverslag vind u het nieuwe corona protocol voor alle  
sporters en bezoekers op het sportcomplex van Voetbal Vereniging Beesd. 
 
Vanuit het bestuur hebben we een protocol opgesteld om op een juiste en verantwoorde  
wijze met de geldende regelgeving te kunnen sporten en samenzijn op onze accommodatie. 
 
Volg dit svp op en spreek elkaar er op aan daar waar het mis dreigt te gaan, enkel op deze wijze is het uitvoerbaar 
zodat ieders gezondheid en de vereniging niet in het gedrang komen. 
 
Aanspreekpunt voor leden en bezoekers: Op wedstrijddagen de toezichthouders, te herkennen aan zijn/haar gele 
hesje. Voor algemene vragen kun je terecht bij vvbsecretaris@hotmail.com 
 
met vriendelijke groet, 
het bestuur v.v. Beesd 
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Protocol voor alle sporters en bezoekers op het sportcomplex van VV Beesd 
 
Vanuit het bestuur hebben we een protocol opgesteld om op een juiste en verantwoorde wijze 
met de geldende regelgeving te kunnen sporten en samenzijn op onze accommodatie.  
 
Volg dit svp op en spreek elkaar er op aan daar waar het mis dreigt te gaan, enkel op deze wijze  
is het uitvoerbaar zodat ieders gezondheid en de vereniging niet in het gedrang komen. 

 

Aanspreekpunt voor leden en bezoekers: 
 
Op wedstrijddagen de toezichthouders, te herkennen aan zijn/haar gele hesje. Voor algemene vragen  
kun je terecht bij vvbsecretaris@hotmail.com  

 

Algemene veiligheid- en hygiëneregels:  

• Volg de instructies op van de toezichthouders en het kantinepersoneel!  
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies  
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.  

• Personen van 18 jaar of ouder houden onderling 1,5 meter afstand, met uitzondering tijdens het sporten.  
• Spelers onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel altijd 1,5 meter afstand 

houden van staf en overige personen van 18 jaar en ouder.  
• Vermijd drukte.  
• Schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, niet spugen.  
• Volg de aangegeven looprichtingen.  
• Geforceerd stemgebruik op en langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.  
• Bij zaken die niet worden voorzien in dit document volgen wij te allen tijde de op dat moment geldende 

RIVM richtlijnen.  
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan de sportaccommodatie. 

 

 

Blijf thuis (en laat je testen) wanneer:  

• Jij of Iemand in jouw huishouden op dit moment koorts  
en/of benauwdheidklachten heeft.  

• Jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 10 dagen  
besmet is geweest met het Coronavirus.  

• Jij in quarantaine zit en/of je advies gekregen hebt thuis 
te blijven.  

• Jij of je huishouden de afgelopen 10 dagen in een  
        land/regio geweest bent waar code rood of code  
        oranje van kracht was.  

 

  

mailto:vvbsecretaris@hotmail.com
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Trainingen 

 
• Er wordt getraind volgens het trainingsschema.  
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor je training begint.  
• Maximaal 1 trainer of leider tegelijkertijd in het ballenhok.  
• Er mag voorlopig beperkt gebruik worden gemaakt van de kleedkamers, dus kom bij voorkeur 

in je sportkleding naar de training en volg de instructies in de kleedkamer op.  
• Iedereen neemt zijn eigen gevulde bidon mee.  
• Alleen de toiletten in de kantine mogen gebruikt worden.  
• Wij adviseren een mondkapje te dragen voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten 

je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.  
• De medische ruimte is alleen toegankelijk voor de fysiotherapeuten en een eventueel te behandelen 

persoon.  

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden:  

• Er wordt tot nader bericht beperkt gebruik gemaakt van de kleedkamers, conform de richtlijnen bij  
de betreffende kleedkamers. Voor de scheidsrechters is er sowieso kleedgelegenheid. Dus kom bij 
voorkeur in je sportkleding en douche thuis.  

• Er worden geen wedstrijdbesprekingen gehouden in een kleedkamer of andere binnenruimtes.  
Mits de 1,5 meter maatregel gehanteerd kan worden.  

• Voor JO19 & seniorenteams geldt dat teamofficials en reservespelers tijdens de wedstrijd 1,5 meter 
afstand van elkaar houden. Naast de dug-out zullen extra stoelen worden geplaatst.  

• We blijven in de rust op het veld, mits er een kleedkamer is toegewezen en er voldaan kan worden aan de 
instructies in betreffende kleedkamer.  

• Iedereen neemt zijn eigen gevulde bidon mee.  
• Voor de teams t/m JO17 is er ranja voor in de rust, deze is af te halen bij de deur naar de keuken en moet 

buiten worden genuttigd. Mits er een kleedkamer is toegewezen en er voldaan kan worden  
aan de instructies in betreffende kleedkamer.  

• Er is thee voor de JO19 en seniorenteams voor in de rust, deze is af te halen bij de deur naar de keuken en 
moet buiten worden genuttigd. Mits er een kleedkamer is toegewezen en er voldaan kan worden aan de 
instructies in betreffende kleedkamer.  

• Wij adviseren een mondkapje te dragen voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten 
je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.  

• De wedstrijdsecretaris licht de tegenstanders in over het protocol.  
• We verzamelen met je team voor het spelen van een uitwedstrijd niet binnen de poort. Dit doen  

we op de parkeerplaats of op een onderling afgesproken plek.  Dit om onnodige drukte op onze 
accommodatie te vermijden.  
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Complex 

 
• Doordeweeks is het gebouw niet toegankelijk met uitzondering van de hal, 

van de kantine, de toiletgroepen en voor kaderleden.  

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan  
de sportaccommodatie.  

• Bij de entree en bij de kantine, staat een dispenser met desinfectiemiddel,  
 gebruik deze bij het betreden van het sportpark en de kantine. 

• Rondom de velden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden.  
• De EHBO-koffer en AED hangen in de kantine. 
• Sportpark is alleen toegankelijk indien er toezichthouders aanwezig zijn. Tijdens trainingsavonden, betreft 

dit de verschillende trainers en leiders.  
• Alleen de poort bij de hoofdingang is geopend.  
• Aangezien wij nauwelijks momenten hebben waarop er meer dan het maximale aantal van 250 bezoekers 

op het park zullen zijn, zullen wij hiervoor geen registratie opzetten. Mocht het te druk worden op onze 
accommodatie dan zullen de toezichthouders actie ondernemen om de aantallen te spreiden en terug te 
brengen tot het maximum.  

• Er mogen vergaderingen/bijeenkomsten georganiseerd en gehouden worden in het clubgebouw van  
VV Beesd, alleen is dit gebonden aan een maximaal aantal bezoekers.  
Dit dient vooraf digitaal gemeld worden bij de secretaris: vvbsecretaris@hotmail.com 
In deze aanvraag moet worden gemeld met hoeveel personen je gaat vergaderen.  
Er zal n.a.v. het aantal personen gekeken worden welke ruimte hiervoor beschikbaar is. 
 

 

Kantine / Terras:  

• Houd onderling 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder.  
• Voordat men de bestelling plaats dient men zich via het registratieformulier te 

registreren met naam, datum, email en telefoonnummer. Besteld men voor alle 
personen van een tafel dan dienen de gegevens van al die personen te worden 
genoteerd. (let op! Dit is vrijblijvend, maar wij hopen op medewerking van een ieder) 

• Er zijn maximaal 40 personen toegestaan in de kantine op het terras (nog te bepalen) 
• De tafelschikking is vast en mag niet worden gewijzigd. (dit geldt ook voor de tafels op 

het terras) 
 

 

• De keuken is voorlopig beperkt open met beperkt assortiment (mits hygiëne en crowd control  
gewaarborgd blijven)  

• Tijdens het verblijf in de kantine en op het terras  
neemt iedereen plaats op één van de  
stoelen/zitgelegenheden.  

• Laat per tafel 1 persoon de bestelling bij de bar  
ophalen zodat er  zo min mogelijk verkeer ontstaat  
en de 1.5 meter in tact blijft. 

 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:vvbsecretaris@hotmail.com
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Melding Corona besmetting:  
 

Ben jij besmet met het Coronavirus of geweest, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen van de 
overheid. Dit betekent dat je op dat moment thuis blijft en de richtlijnen volgt die de GGD je oplegt.  
Je neemt dus geen deel aan trainingen, wedstrijden of andere clubactiviteiten.  
Ben jij op dat moment bij onze vereniging geweest dan verzoeken wij jou om dit te melden bij ons, zodat 
ook wij actie kunnen ondernemen.  
Je kunt dit doen door een mail te sturen naar vvbsecretaris@hotmail.com 
 

Terugkeer spelers uit oranje gebieden:  

 
De richtlijnen van de overheid zijn leidend. Deze geven op dit moment aan dat iemand die terugkeert vanuit een 
oranje gebied, dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Ons dringende advies is dus; 
neem geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten. Tevens het vriendelijke doch dringende 
verzoek  dit zo spoedig mogelijk te melden aan de teamleiding en/of het aanspreekpunt. 

 

Communicatielijnen corona-uitbraak/coronamelding:  

 
Als er een corona-uitbraak of coronageval is bij onze vereniging zal  onze secretaris met behulp van de 
coördinatoren, contact leggen met teams, vrijwilligers en bezoekers die aanwezig zijn geweest op de betreffende 
(wedstrijd)dag.  
 

 

Houdt elkaar alert en wijs elkaar op de regels.  

Je doet het voor elkaars gezondheid. 
 

Tot slot  
Wij realiseren ons dat het heel veel regels zijn, maar ze zijn echt nodig om te voorkomen dat 
er een piek in besmettingen ontstaat, teams niet meer kunnen voetballen, boetes opgelegd 
worden en ons sportpark moet sluiten.  
 

Met Sportieve Groet, 

 

Hoofdbestuur van V.V. Beesd 
Max Kroeze 

Jan Kroeze 

Richard Aalten 

Cees Brouwer  
Goof Dokman 

  

mailto:vvbsecretaris@hotmail.com
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X 
 
 
N.a.v. de publicatie gisteren van het nieuwe corona protocol bij v.v. Beesd is er verwarring ontstaan over de 
openingstijden van de kantine. De tekst in het protocol is als volgt gewijzigd: 
 
Complex 
Op donderdag en zaterdag is de kantine geopend en op andere dagen zijn alleen de hal en de toiletgroepen van de 
kantine toegankelijk. Voor kaderleden is er geen beperking en op zondag maken de WKC-heren en ‘Beesd zondag2’ 
gebruik van de kantine.  

Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en 
na het bezoek aan de sportaccommodatie. 
 
Kantine en terras. 
Er zijn ruim 45 zitplaatsen in de kantine en er is een tent  
geplaatst op het terras waar ook ca. 35 mensen plaats  
kunnen nemen. Excuses voor de miscommunicatie. 
namens het bestuur, 
Goof Dokman 

 

 

 

Busje komt zo??? 
Nee busje komt niet zo.... maar dit is wel de enige ruimte waar nog gerookt mag worden op Sportpark Molenzicht. 
Dus niet meer voor de ingangsdeur van de kantine, maar ín de abri. 
De verwachting is dat de overheid op korte termijn een algeheel rookverbod voor alle sportaccommodaties op zal 
leggen, maar tot die tijd zal het roken worden gedoogd in deze abri aan 'Het Peter Liefhebberplein', dus graag uw 
medewerking hieraan. 
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Beesd verlengd met Dick Wammes en Carl Kroeze   
Hoewel de intentie om met elkaar door te gaan al vele maanden geleden mondeling was toegezegd, werden  

recent de contractverlengingen 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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September 2020 

 
SV Oss'20 - Beesd uitgesteld  
als gevolg van coronatests 
 

De bekerwedstrijd tussen SV Oss'20 en Beesd ging  

zaterdag 5 september niet door.  

 

Een aantal spelers van de Brabantse club is in  

aanraking geweest met personen bij wie een  

coronabesmetting is vastgesteld.  

 

Deze spelers zijn nu zelf ook getest en mogen in  

afwachting van de uitslag niet voetballen. 

 

Om die reden is het bekerduel uitgesteld.  

 

En dat zal vast nog wel vaker gebeuren… 

 
 
 
 
 
 
 
Duidelijkheid 
 
KNVB wil nieuwe commotie voorkomen en stelt regels over afbreken seizoen op 
 
De KNVB heeft 9 september 2020 vastgelegd wat er gebeurt als de competities in het betaald voetbal voortijdig 

beëindigd moeten worden. De voetbalbond wil daarmee scheve gezichten voorkomen, zoals afgelopen seizoen het 

geval was. 

 

Het vorige seizoen werd afgebroken wegens de coronacrisis. Het betekende dat er geen titels werden vergeven, 

dat er geen clubs promoveerden en degradeerden en dat er een streep door de bekerfinale ging. Het leidde ertoe 

dat onder meer AZ, FC Utrecht, SC Cambuur en De Graafschap zich flink benadeeld voelden. 

 

Volgens de nieuwe regels wordt een seizoen als niet gespeeld beschouwd als niet alle teams minstens de helft van 

het totale aantal wedstrijden hebben gespeeld, wat betekent dat er geen kampioen is, er geen Europese tickets 

worden verdeeld op basis van de ranglijst en dat er geen clubs promoveren of degraderen. 

Is wél meer dan de helft van het aantal duels afgewerkt, dan worden de Europese tickets op basis van de stand 

vergeven en is er alleen een titel en promotie/degradatie als clubs daar op dat moment al zeker van zijn. 

Als alle teams minimaal 85 procent van de wedstrijden hebben gespeeld, dan wordt op basis van de ranglijst 

bepaald wie kampioen is, welke clubs Europa ingaan en wie promoveert en degradeert. 

'Iedereen wil graag duidelijkheid' 

 

Volgens Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, is er 

geleerd van de situatie die vanwege de coronapandemie ontstond. 

"Niemand heeft eerder zo'n situatie meegemaakt. Mocht dit nog eens 

gebeuren, dan wil iedereen graag duidelijkheid hebben", zegt hij. 
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Beesd 4 deelt 5 klapper uit in Leerdam 
 

Zaterdag 12 september. Het grote Beesd 4 moest voor de laatste beker match de verre reis maken naar Leerdam. 

Met oproepkracht Patje v d shurk verscheen Beesd om 14:30 aan de aftrap, al snel was duidelijk dat wij het spel 

moesten maken. Jimmy Parf maakte 2 fraaie goals met links en Leon gaf daadwerkelijk alles maar dan ook alles 

om ook zijn goal mee te pakken, waarna Leon zich genoodzaakt zag om een wissel aan te vragen de kramp werd 

hem zelfs 1,5 uur na de wedstrijd nog te veel (zie filmpje bij dit bericht). 2e helft gebeurde er weinig Jimmy 

maakte nog een mooie kopgoal en behaalde zo zijn eerste hattrick in 9 jaar tijd 

 

Uit eindelijk wonnen we met 1-5 

 

Tot volgende week! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Is een rentree aanstaande?  
 

Wim Bender aandachtig toeschouwer bij nederlaag Beesd: 0-3 

 

Uit eindelijk wonnen we met 1-5 

Tot volgende week! 

  



34 

 

Beesd uitgebekerd na ruime nederlaag 
 

Zaterdag 12 september : In een poule met drie ploegen waarin sv O.S.S. 1920  

zich terugtrok stond voor Beesd de enige officiële bekerwedstrijd op het  

programma. Daarin was sv BLC met 1-5 te sterk. 

 

De Bossche tegenstander won eerder met 5-0 van O.S.S 1920, maar omdat die 

ploeg zich terug trok, was die zege van geen waarde. En dus ging het tussen  

Beesd en de Bossche derdeklasser. Sv BLC trok aan het langste eind. 

 

“De uitslag was duidelijk, maar we speelden niet slecht”, vond Beesd-trainer  

Dick Wammes. “Iedere halve kans voor hen was raak terwijl wij diverse  

mogelijkheden onbenut lieten.” 

 

De enige Beesdse treffer kwam van Bram Wakker, die voor de 1-4 tekende. 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIE FACTURERING EIND SEPTEMBER 
 

 

De contributie facturering komt er weer aan.  

 

Aan het einde van deze maand (september) zullen de contributies van dit 

seizoen weer geïnd worden via automatisch incasso. 

 

Via deze link vindt u de contributie tarieven.  
 

Wist u dat? 

 

 

–          Een jaarlijkse afschrijving minder kost dan per half jaar? Dit komt door de administratiekosten die wij 

           moeten maken. 

 

–          Op de factuur die u per e-mail ontvangt het adres uit onze administratie staat. Klopt dit niet?  

           Geef dit dan door aan leden@vvbeesd.nl 

 

–          Is er wel geld afgeschreven maar heeft u geen e-mail gehad? Geef dan het juiste e-mailadres door aan  

           leden@vvbeesd.nl 

 

De ledenadministratie VV Beesd  

mailto:leden@vvbeesd.nl
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Vakwerk 
 

Marius Hol maakte een kap om de motor van de koeling  

op het dak van de kantine. Die kan nu weer een aantal  

jaartjes mee, Bedankt Marius 👍👍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edwin Tuller: ‘Beesd moet zich er bovenin tussen spelen’ 
 

BEESD • Beesd wil dit seizoen hogere ogen gooien dan de in de grijze middenmoot waarin de ploeg vorig 

seizoen bivakkeerde. “We lieten vorig jaar juist tegen de mindere ploegen te vaak punten liggen”, zegt 

doelman Edwin Tuller. 

 

Vorig seizoen was het tussen de palen vaak schipperen voor trainer Dick Wammes. Edwin Tuller was zwaar 

geblesseerd en Damian van Asch was lang niet altijd beschikbaar. Dit seizoen is Tuller weer terug en hij hoopt de 

vaste doelman te worden. “Die keuze is uiteraard aan de trainer, maar dat is wel mijn doel, ja. Een beetje 

vastigheid is denk ik ook wel goed voor de ploeg.” 

 

Top-5 

Tuller hoopt dit seizoen op betere prestaties met zijn ploeg. “We willen in ieder geval bovenin mee gaan doen. 

Ik zal niet zeggen dat we kampioen moeten gaan worden, maar we moeten ons in die top-5 kunnen gaan spelen.” 

Aan vorig seizoen hield Tuller best een goed gevoel over. “Op een enkele wedstrijd na zijn we eigenlijk nooit weg 

gespeeld. Wel hadden we te veel ups en downs. Juist tegen mindere ploegen hebben te vaak punten laten liggen. 

Onnodig, maar dat zullen meer ploegen zeggen. In die wedstrijden moeten we dit seizoen meer punten gaan 

pakken.” 

 

Wat goed te maken 

Wat beter voetbal en iets meer geluk moeten daarbij gaan helpen, maar volgens Tuller is vooral de instelling 

belangrijk. “We moeten niet maar kijken waar het schip strandt, maar gewoon iedere wedstrijd maximaal geven 

en vol voor de overwinning gaan. Dan zullen we ook best wel wedstrijden gaan verliezen, maar die wedstrijden 

waar het verschil klein is, moeten vaker onze kant op vallen.” 

Te beginnen zaterdag tegen ASH. “Die hebben vorig jaar zestien punten gepakt, waarvan zes tegen ons. Daar 

hebben we dus wat goed te maken.” 
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Vrijdag 18 september begon de najaarscompetitie voor  

Beesd VR30 + 1 en Beesd VR 1 

 

Beesd VR30 had een goede start en won alle (4) wedstrijden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 19 september 

2-1 winst tegen Arkel! ⚽️🏆 

 

 
Het weer was goed, de molen draaide en het veld van Beesd lag er top bij. Het beloofde een goede voetbal dag te 
worden. Om 14.30 trapten we af tegen Arkel. 
 
Beesd begon erg goed, na ongeveer 5 minuten scoorde onze terug van weggeweest Denise de 1-0. We voetbalden 
hierna veel op de helft van Arkel en kregen kansen. In de 28e minuut viel de 2-0 en deze werd ook gescoord door 

Denise ⚽️. Plots kwam Arkel wel heel dichtbij, het was erg druk voor het goal van Beesd. Keepster Ellis zag niet 

veel en Arkel scoorde met geluk de 2-1. Na de rust vond het spel weer voornamelijk op de helft van Arkel plaats. 
We kregen kansen maar deze werden niet afgemaakt met een doelpunt. De tegenspeelster van Mandy was niet 
gediend van ons goede spel en gaf een flinke duw aan Mandy, hierna vond haar tegenspeelster het nodig om Mandy 
in haar gezicht te spugen. Er volgde een terechte rode kaart voor Arkel en Arkel moest met 10 man verder.  
Hierna moesten we ons weer herpakken en vechten voor de overwinning. Het was een fysieke wedstrijd met veel 
vallen en opstaan maar uiteindelijk hebben we de punten in Beesd kunnen houden. 
 

Volgende week spelen wij uit tegen Heukelum VR1 om 12.15! 🔴⚫️ 
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Beesd denkt aan punt, maar ASH pakt er drie 
 

HELLOUW • De derby tussen ASH en Beesd was er één die alle kanten op kon.  
Voor ASH ging het de goede kant op. De thuisploeg won met 4-3. 
 

“Op basis van vorig seizoen dacht ik dat we hier wel zouden winnen”, zei Beesd-trainer  
Dick Wammes. “Maar daarmee doe ik dit ASH wel tekort, want ze waren gewoon beter 
dan ik had verwacht.” 
 
ASH-trainer Gilberto Smit besefte dat de uitslag ook anders had kunnen zijn. “Het kon 
vandaag echt alle kanten op, maar ik vind op basis van het geheel onze overwinning wel 
terecht.” 
 

Beesd pakte door treffers van Hans Kroeze een 0-2 voorsprong. ASH maakte er voor rust 1-2 van door een doelpunt 
van Marijn Hak. Halverwege de tweede helft keerde de thuisploeg de zaken binnen twee minuten helemaal om. 
Arnoud van Arendonk tekende voor de 2-2 waarna Geert de Heus de thuisploeg aan de leiding bracht. 
Na de 3-3 van Jorn van den Broek dacht Beesd alsnog een punt uit Hellouw mee te nemen. “En daar was ik op dat 
moment ook tevreden mee geweest”, zei Wammes. Vlak voor tijd pakte ASH echter nog de winst, toen Danny Bijl 
er na een scrimmage 4-3 van maakte. 
“We zijn goed gestart”, concludeerde Smit. “We hebben geprobeerd ons eigen spel te spelen. Dat lukte niet altijd, 
maar zeker over onze tweede helft ben ik tevreden.” 
 

….. zit in een klein hoekje… 

 

 

 

 

En dan kom je elkaar tegen in het 

ziekenhuis… 👍🤣 

Jelle van Soelen en Nick van den 

Burg. Allebei een botsing in een 

andere wedstrijd en een beetje 

schade, maar ze kunnen er 

gelukkig weer om lachen. 
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Het eerste puntje… 
 

Zaterdag 26 september ’20 

 

BEESD • Beesd pakte zijn eerste punt van de competitie.  

Zonder de wegens een verkoudheid uit voorzorg afwezige  

Dick Wammes werd het tegen Unitas 0-0. 

 

“Dat is een heel net resultaat”, zei Bertus Bronk namens de thuisploeg. 

“We waren zeker niet onderliggend en ook qua kansenverhouding is  

dit resultaat verdiend.” 

 

Onder leiding van de sterk spelende verdediger Thomas Brouwer hield  

Beesd Unitas in bedwang. In de slotfase was er via kansen van  

Kevin Spronk en Hans Kroeze zelfs nog zicht op een overwinning.  

“Maar zij hebben voor rust ook een paar prima kansen gehad, waarbij Edwin Tuller goed keepte”, aldus Bronk. 

Unitas laat twee punten liggen in Beesd 

 

BEESD • Unitas is in en tegen Beesd niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. 

 

Het ambitieuze zaterdagteam van Unitas moet er rekening mee houden dat zij tegen teams komt te spelen met 

een wil om heel veel energie en arbeid in de strijd te gooien teneinde het gebrek aan kwaliteit te compenseren. 

VV Beesd is zo’n team.  

 

Unitas was qua voetbal beter, maar had de grootste moeite om de tegenstander te bespelen.  

Wel creëerde Unitas de beste kansen. 

Zoals in de eerste helft toen Ismael El Kaddouri al een waarschuwingsschot afvuurde dat door de goalie werd over 

getikt. 

 

Deze keeper (Edwin Tullen), met een lengte van 2.04 meter was in de 35e minuut goud waard voor zijn team toen 

hij drie keer redde op inzetten van Charu TekleTinsue . Hij kopte eerst en schoot tweemaal uit de rebound. Even 

zoveel keren dook de keeper de bal uit het doel. 

 

Rust 0-0. 

 

In de tweede helft werd het niveau, misschien ook door de zes wissels, steeds bedenkelijker.  

Unitas zond centrale verdediger Brandon Markham naar de frontlinie voor wat fysieke ondersteuning. 

Nog éénmaal kreeg Unitas een niet te missen kans toen Charou Tekle zijn medespits Iamaël El Kaddouri alléén voor 

de keeper zette, maar ook deze kans ging verloren. 

 

Bijna zou het in de laatste minuut nog mislopen voor de Gorcummers, maar één op één met de keeper kwam ook 

Kevin Spronk van Beesd niet tot scoren. 

 

Het eindigde zoals het begon. 0-0 dus. 
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Looproute / beleid Covid-19 

Onderstaande een overzicht van ons complex met de meest logische routing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’Bruls wil sportkantines eerder laten sluiten’ 
 

Maandagavond 28-9-3030 zal dit worden besproken door de veiligheidsregio’s. 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio’s, 

burgemeester Hubert Bruls, heeft voorgesteld om 

sportkantines in het weekend om 16.00 uur te 

sluiten, melden bronnen aan de politieke redactie 

van RTL Nieuws. 

 

Een van de overwegingen daarbij zou zijn dat 

sportkantines worden beheerd door vrijwilligers,  

die niet getraind zijn om bezoekers aan te spreken 

op hun gedrag. 

 

Het is niet duidelijk of die maatregel in heel 

Nederland zou moeten gaan gelden of alleen in de 

gebieden waar code oranje geldt. Definitieve 

besluiten worden pas volgende week verwacht. 
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Landelijke maatregelen tegen het coronavirus 

Maandag 28 september was er weer een persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jong en werden 

er landelijke maatregelen aangekondigd voor een periode van 3 weken. De nieuwe maatregelen die het kabinet 

heeft aangekondigd gelden vanaf 18.00 uur voor het hele land. Mensen moeten thuiswerken tenzij het echt niet 

anders kan. Bij besmettingen op de werkvloer kunnen bedrijven voor veertien dagen worden gesloten. In de horeca 

moeten in het hele land om 22.00 uur de deuren dicht en mag het laatste uur niemand meer naar binnen. 

 

Bij sportevenementen is geen publiek meer welkom niet bij profwedstrijden en niet bij de 

amateurs. Ook moeten de sportkantines dicht.                    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot afgelopen weekend dacht het kabinet dat er alleen strengere regels in de drie grote steden hoefden te komen 

maar nu is duidelijk dat de regionale aanpak niet volstaat. "Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we 

dreigen achter het virus aan te lopen", zei de premier. 

"We doen ons best, maar het virus doet het beter", zei minister De Jonge. De maatregelen gaan vandaag in en 

worden over drie weken geëvalueerd. 



41 

 

 
 
 
 
 
 
 
V.V. BEESD COVID-19 UPDATE 28 SEPTEMBER 2020 
 

Beste leden, ouders en verzorgers. 

 

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt.  

Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek 

meer welkom is bij sportwedstrijden en trainingen van zowel profs als amateurs.  

 

De sportkantines gaan in deze periode dicht. 
 

Vanzelfsprekend blijft het belangrijk dat er  

zoveel mogelijk voor en na het sporten door  

en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar  

anderhalve meter afstand wordt gehouden  

en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM  

worden nageleefd.  

 

Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen  

dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of  

als iemand uit jouw huishouden positief op het  

coronavirus is getest. 

 

 

 

Wat betekent dit voor onze vereniging; 

 

• Kantine is de komende 3 weken dicht (de maatregelen van het kabinet gelden vooralsnog tot en met dinsdag 

20 oktober) 

• Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd en training dienen zo snel mogelijk de sportaccommodatie te 

verlaten.  

• Tijdens trainingen zijn er geen toeschouwers toegestaan op onze sportaccommodatie.  

• Bij thuiswedstrijden maximaal 4 personen begeleiding per team en zijn er verder geen toeschouwers 

toegestaan.  

• Bij uitwedstrijden het aantal ouders/verzorgers per team beperken tot maximaal 1 ouder per 3 kinderen.  

• Bij uitwedstrijden vallen ouders/verzorgers/chauffeurs onder teambegeleiding en mogen dus wel kijken naar 

de wedstrijd.  

 

Vanzelfsprekend zullen wij de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend volgen en jullie informeren bij 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur en Jeugdcommissie vv Beesd.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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Corona protocol van v.v. Beesd toegevoegd in de Voetbal.nl app 

Het corona protocol van v.v. Beesd werd door webmaster Jelle van Soelen toegevoegd in de  

Voetbal.nl app. Hierdoor zijn de bezoekende verenigingen op de hoogte van de corona  

maatregelen bij onze vereniging. 

 

 

 

 

De corona-regels van je club – deel ze via 

de Voetbal.nl app en de KNVB 

Wedstrijdzaken app!  

Teammanagers en scheidsrechters maken 

allemaal gebruik van de KNVB 

Wedstrijdzaken app.  

Spelers en toeschouwers kijken voor 

aanvang van de wedstrijd in de Voetbal.nl 

app. Het bereik van beide apps is enorm. Je 

kunt nu zowel de Voetbal.nl app als de 

KNVB Wedstrijdzaken app inzetten om de 

corona-regels van jouw vereniging te delen. 

Zo weet iedereen – de teammanagers, de 

spelers, de scheidsrechters en ook de 

bezoekers – al vóórdat ze op het complex 

komen, welke corona-regels er bij de club 

gelden. Dit scheelt jouw vereniging 

ontzettend veel telefoontjes en mailtjes.  

 

Fijn toch? 

 

Ook de WKC heren spelen 3 weken niet op zondagmorgen.  

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

en het feit dat de kantine gesloten was besloot  

ook het bestuur der WKC heren dat bestaat uit 

Johan R, Pieter vd W, Henri v Br en Richard Fr) 

om 3 weken niet op zondagmorgen te spelen. 

 

Dit besluit was wel lekker voor  

Martien van den Broek….  

 

Hij bleef hierdoor 4 weken lang de speler 

die het winnende doelpunt scoorde in 

de laatste wedstrijd !! 

 

Dan is het overigens zeer terecht  

dat de wisselbeker op je naam staat   
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Oktober 2020 
 

Donderdag 1-10-2020 
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Coronabesmetting(en) bij Beesd: Well-Beesd afgelast 
  

Het corona virus gaat niet aan onze deur voorbij.  

De wedstrijd van zaterdag 3 oktober tussen Well 1  

en Beesd 1 is afgelast. 

 

Na een corona besmetting eerder deze week en  

een mogelijke besmetting later in de week bij  

Beesd 1 is in goed overleg tussen bestuur,  

Technische Commissie en staf enerzijds en de  

KNVB anderzijds besloten de wedstrijd niet door 

te laten gaan. De wedstrijd zal nu worden gespeeld  

op zaterdag 14 november a.s. 

  

Omdat een aantal spelers van Beesd 2 hadden meegetraind met de selectie werd uit voorzorg ook de wedstrijd van 

Beesd 2 afgelast. Beesd 3 en 4 gaan vooralsnog door. 

 

In het overleg met de KNVB werd duidelijk dat het aantal wedstrijden dat moet worden afgelast door (mogelijke) 

besmettingen steeds grotere vormen aanneemt. Zorgelijk is ook het vinden van scheidsrechters. Het aantal 

beschikbare scheidsrechters loopt door besmettingen of het niet meer durven fluiten uit angst voor besmetting 

steeds verder terug. 

  

Bestuur v.v. Beesd 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SVS’65-Leerdam Sport’55 al 
vierde wedstrijd in 4D die niet 
doorgaat vanwege corona 
 

Het is al de vierde wedstrijd in de  

4e klasse D die is geschrapt.  

 

Om dezelfde reden zijn ook  

Peursum-Asperen, Well-Beesd  

en Unitas-OSC’45 uit het  

programma gehaald.  
 
Hiernaast de stand na de 3de speelronde. 

Alleen ASH speelde alle wedstrijden.  

De overige teams misten een of meer 

wedstrijden door corona. 
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Zaterdag 3 oktober 

 

Helaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een treurig, verlaten en herfstachtig Sportpark Molenzicht verloor Beesd VR1 helaas van A.S.H. VR2. 
Met 16 speelsters en twee geblesseerde toegestane toeschouwers betraden wij het veld.  
Ondanks de inzet van keepster Ellis wisten de dames van A.S.H het ijs te breken, en de bal het net in te schieten. 
In de tweede helft kregen de dames van A.S.H door een onhandige handsbal een penalty. 
Ellis liet zien dat ze niet zomaar te passeren is, en hield deze penalty tegen. helaas schoot de tegenpartij de 
rebound binnen. 
 
Ongeveer vijf minuten voor het einde wist Denise vanuit prachtige corner de bal voor de voeten van Anouk te 
plaatsen, wie de bal weergaloos met buitenkantje rechts het net in knalde, 1-2 ! 
 
Helaas wisten de dames van A.S.H. net voor het einde van de wedstrijd nog 1-3 te maken.  
 
Volgende week spelen wij uit tegen Lekvogels VR1 om 12.15. Deze staan een plekje onder ons en we hopen de 
punten mee te kunnen nemen naar Beesd!  
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COMMISSIE COMMUNICATIE KRIJGT VERSTERKING 
 

In de commissie Communicatie zijn Jelle van Soelen,  
Jarno van de Water en Hans Kroeze als webmasters 
verantwoordelijk voor de instandhouding van actuele 
informatie en de beschikbaarheid van de website vvbeesd.nl. 
 
Dat doen ze al heel lang, met veel plezier en met kennis van 
zaken. Maar zij krijgen versterking. 
 
Zoals u waarschijnlijk weet heeft v.v. Beesd een kernteam  
dat bestaat uit leden uit verschillende disciplines binnen de 
vereniging. Dit kernteam denkt mee over de toekomst van 
onze vereniging. Door de corona perikelen is dit team even 
wat minder actief, maar binnenkort zal de draad weer 
worden opgepakt.  
 
Steeds stellen ze zich de vraag:  
‘Wat gaat er goed en wat kan er beter’. 

 
Dit meedenken heeft tot een bepaalde visie geleid en daarna werd er advies uitgebracht aan het bestuur over een 
aantal ambities nl. VVB : 
 
Verbinding: Herkenbaarheid 
Verdere ontwikkeling met o.a. een Technisch Beleidsplan (inmiddels gereed) 
Betrokkenheid: Communicatie. 
 
En bij die laatste ambitie zijn nog vele mooie stappen te behalen. 
 
We moeten ons beter profileren, niet alleen binnen de vereniging, maar zeker ook naar buiten toe, naar de 
regionale dagbladen, social media enz. 
 
 
Vanuit het kernteam gaf Yvonne Smits aan hieraan bij  
te willen bijdragen en zij vond Monique van Stappershoef  
bereid om haar hierbij te helpen. 
 
Ze krijgen als taakomschrijving mee:  
Verzorgen van interne en externe communicatie 
(o.a. naar de regionale dagbladen) over activiteiten 
binnen de vereniging 
 
Ze beginnen rustig, eerst hun plekje vinden binnen  
de vereniging, maar ze zijn afhankelijk van U,  
de leden van vvBeesd.  
 
De middelen zijn er, Facebook, website, twitter, Instagram of email (Nieuwsbrief).  
Maar u moet ze daarbij wel helpen. 
 
Heeft u een leuk idee, een verhaal (liefst met foto), een wedstrijdverslag, is er een activiteit of wat dan ook,  
alles is welkom, stuur dit naar communicatie@vvbeesd.nl. 
 
Wilt u informatie delen vanuit een andere commissie dan weet u een van beide dames te vinden of u stuurt uw 
bijdrage naar communicatie@vvbeesd.nl 
 
Wij als bestuur weten dat ‘Rome niet op één dag gebouwd is’ maar we zijn blij met de versterking en hebben er 
alle vertrouwen in dat het hen gaat lukken om onze mooie club beter op de kaart te zetten. 
 
Dames, veel succes, 
 
Het bestuur 
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Zaterdag 9 oktober 

 
Beesd 4 doet dringende oproep aan  
Hugo de Jonge om de sport kantine 's  
weer open te laten gaan 
 
Al 2 weken zijn we overstuur dat we  
de bekende balletjes met mayo naar  
onze top prestatie niet meer kunnen  
nuttigen. 
 
Oh ja om half 3 spelen we in Hellouw 
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Zaterdag 10 oktober 

BEESD ONDERUIT TEGEN KERKWIJK 
 
BEESD – Beesd-trainer Dick Wammes hield vooraf en tijdens het eerste halfuur geen rekening met een nederlaag 
tegen Kerkwijk, maar stapte toch met lege handen van het veld. De gasten wonnen met 1-2. 
 
“Ons eerste halfuur was gewoon heel goed. Als we de kansen benutten is er niks aan de hand, maar we maken er 
maar één”, zei Wammes, die alleen Nick van der Burg zag scoren. Uit een strafschop kwam Kerkwijk vlak voor rust 
langszij.“ En na rust kwamen we er niet meer aan te pas. Toen was het zo slordig bij ons”, baalde Wammes.  
Pas vlak voor tijd profiteerden de gasten en opnieuw uit een strafschop. “Die waren misschien wat makkelijk 
gegeven, maar het waren ook geen slimme acties van ons.” 
 
Kerkwijk moest diep gaan om met een 2-1 overwinning bij Beesd weg te gaan. Door twee benutte strafschoppen 
pakte de ploeg van de deels tevreden trainer Nabil Bouchlal de zege.  
 
Beesd kwam door Nick van der Burg voor de pauze wel op een 1-0 voorsprong. Twee minuten voor de thee kwam 
Kerkwijk langszij nadat Michel van den Hanenberg was neergelegd en Aart de Jong de eerste strafschop benutte.  
 
Terwijl de negentig minuten er bijna op zaten ging de bal nogmaals op de stip nadat Juriaan van Haaften 
onreglementair was afgestopt. Nu mocht Hariz Poric vanaf elf meter raakschieten.  
Hierdoor sleepte Kerkwijk al voor de derde maal een overwinning uit het vuur. 
 
 
********************************************************************************************************************************************* 
En dan kun voor v.v. Beesd spreken van een hele matige start: 3 gespeeld één schamel puntje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
********************************************************************************************************************************************* 
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Zaterdag 10 oktober 2020 

 
Sterker Beesd verliest 1-0 van Lekvogels.  
 
Om 12.15 trapten we af. Over en weer ging het spel vanaf de eerste seconde.  
 
Door een mooie schijnbeweging van Mandy kwam de bal via Nancy op Anouk die Daisy de diepte instuurde.  
Helaas zette haar nichtje van Lekvogels veel druk en resulteerde dit op een schot naast doel.  
Beesd was meer op de helft van Lekvogels het eerste kwartier. 
 
De keepster van Lekvogels snapte het keepen niet helemaal en toen ze voor de tweede keer een achterbal uit haar 
handen inschoot kregen de dames van Beesd een indirecte vrije trap. Anouk nam deze vrije trap maar door de 
volledig bezette achterlijn in het doel kwam de bal twee maal tegen de muur maar helaas niet in het doel. 
Vlak hierna schot op het goal van Beesd maar Ellis tikte deze er vaardig uit.  
Geen paniek! 
 
Een brilstand met de rust.  
 
Tweede helft en zonder aangeboden thee of limonade gingen de dames het veld weer op.  
Vrij snel had Beesd weer een aanval waarbij de keepster van Lekvogels het nodig vond om aan Fleur te hangen 
maar de scheids vond dit geen penalty. 
 
Helaas werd de actie van Denise met goal afgekeurd wegens buitenspel. 
Debutant Fenne van MO-17 had nog een schot op goal en vlak hierna kwam Lekvogels één op één met Ellis die 
wederom haar doel schoon hield.  
Anouk nog een grote kans maar de bal raasde net te hard voor het goal en voor haar langs.  
Wat er eerder bij Fleur gebeurde was andersom voor Lekvogels wél een penalty wat resulteerde in de 1-0... wat 
een pech.  
 
De meiden van Beesd bleven ervoor gaan en door een mooie actie van Anouk werd Denise aangespeeld die helaas 
een 100% kans miste. 
 
Lekvogels kwam weer terug en had hierna de 100% kans echter dook Ellis mooi op de bal en weerhield ze Lekvogels  
van scoren af.  
 
Al met al een spannende wedstrijd om naar te kijken met een bittere nasmaak van de eindstand.  
 

24 oktober hopen wij thuis te mogen spelen tegen Peursum om 12.30.  
 

Echter zijn wij bang dat deze niet door kan gaan vanwege de verscherpte maatregelen.  
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Zaterdag 10 oktober 2020 
 

Eenvoudige middag voor Beesd 2 in Meteren 
 
Dáár zijn we weer!  
Als er een aantal keer aan je gevraagd wordt waar de verslagen blijven, dan moet je er toch echt weer aan 
geloven. Eigenlijk is dat niet de echte reden, maar meer omdat Lucas de Bruin mij heeft gesmeekt om een verslag 
te schrijven omdat hij eindelijk een goede wedstrijd speelde afgelopen zaterdag. 
 
Afijn, eerst wat huishoudelijke mededelingen.  
Omdat Beesd 2 en 3 op dit moment goed op elkaar aansluiten zul je op deze pagina verslagen en informatie vinden 
van beide elftallen. Vandaag een verslag van het tweede, maar het kan zomaar zijn dat volgende week een verslag 
van het derde erop staat, of van beide teams, of helemaal niet als de geruchten kloppen over de nieuwe 
maatregelen. Vandaag blikken we terug op de start van het seizoen van Beesd 2 en de wedstrijd van afgelopen 
zaterdag. 
 
Later deze week volgt een verslag over de start van Beesd 3. 
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Hoe staan we ervoor met het tweede? 
 
Na de oefenwedstrijden die Beesd 2 speelde werd er in het bekertoernooi ook succes geboekt.  
2 overwinningen tegen Heukelum en GJS waren voldoende om de volgende ronde te bereiken. 
Aanstaande zaterdag speelt Beesd als het doorgaat in de volgende ronde tegen OSC’45 2. 
 
In de competitie beleefde hoofdcoaches Kroeze en Bronk een goede start.  
De korfbalwedstrijd tegen LRC 4 werd met 8-5 gewonnen en in Tiel werd Theole met 0-2 gepakt.  
Afgelopen zaterdag speelde Beesd zijn derde wedstrijd tegen MVV’58 3 in Meteren. 
 
Op een nat sportpark Achterveld werd er om 13.00 afgetrapt voor de wedstrijd MVV – Beesd.  
Nadat geblesseerde speler Leroy Bronk was toegelaten door de strenge mevrouw bij de entree konden we echt van 
start gaan. De wedstrijd begon wat rommelig van beide kanten, toch was het Beesd wat er een aantal keer 
gevaarlijk uitkwam. Net voor rust was het Lucas de Bruin met een goede steekvlam op Dyon van Bremen.  
Super Chimpà liet met een koel schot in de korte hoek de keeper van MVV kansloos. 
Zo smaakte de thee in de rust toch iets lekkerder met een 0-1 voorsprong voor hoofdcoaches Kroeze en Bronk. 

 
 
In de tweede helft verdubbelde Beesd al snel de 
marge. Een goede steekpass van achteruit en een 
dekkingsfout van MVV zorgde ervoor dat Lucas de 
Bruin vrijuit kon doorlopen vanaf de middenlijn.  
 
Oog in oog met de keeper stiftte hij de bal sierlijk 
over de goalie van MVV heen. Deze keurige goal 
zette de stand op 0-2.  
 
Ongeveer een kwartier voor tijd kopte Elmar Dokman 
de bal knap binnen uit een hoekschop van diezelfde 
de Bruin. Zo gooide de lange mandekker van Beesd 
de wedstrijd met 0-3 op slot. 
 
Zo kunnen hoofdcoaches Kroeze en Bronk weer drie 

punten bijschrijven in het boekje.  

Met deze overwinning staat Beesd 2 eerste in de 

competitie. ASH heeft evenveel punten, maar het 

doelsaldo maakt een miniem verschil.  

Zaterdag dus een bekerwedstrijd tegen OSC.  

Daarna breken er 2 belangrijke weken aan voor 

Beesd, nummers 2 en 3, ASH en TEC komen namelijk 

op bezoek op Sportpark Molenzicht.  

Als het allemaal mag plaatsvinden natuurlijk. 

 

 

En de puntjes gingen mee in de tas naar huis   
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En dinsdag 13 oktober 2020 kwamen de gevreesde beperkende maatregelen: 
 

 

 

 

 

 

Het kabinet maakte in een persconferentie  
een ‘gedeeltelijke lockdown’ bekend met  
o.a. de volgende verscherpte maatregelen 
vanaf woensdag 14-10-2002 om 22.00 uur  
voor een periode van 4 weken. 
 

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk. 
 
 
Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in 
teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. 
Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) 

Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie. 
Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams 
van de eigen club. 

 
Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. 
 
Sportscholen blijven open en kinderen tot en met achttien jaar mogen blijven sporten, maar wedstrijden gaan 
niet door. Kleedkamers en douches blijven gesloten. 
 
Horeca gaat dicht 
Alle horecazaken gaan dicht, ook terrassen en coffeeshops. Eten afhalen bij restaurants mag wel. Afhalen is ook 
toegestaan bij coffeeshops. Hotels mogen openblijven, maar alleen hotelgasten eten en drinken serveren. 
 
Geen alcoholverkoop na 20.00 uur 
De verkoop van alcoholische dranken tussen 20.00 uur en 7.00 uur wordt verboden. Ook is het tussen die 
tijdstippen niet toegestaan om buiten alcohol te drinken of bij je te hebben. 
 
Winkels moeten overigens uiterlijk om 20.00 uur de deuren sluiten, al geldt dat niet voor levensmiddelenbranche. 
 
Binnen niet meer dan dertig personen. In binnenruimtes waar mensen zitten, mogen niet meer dan dertig personen 
bij elkaar zijn (exclusief personeel). 
 
Er gelden uitzonderingen voor werksituaties waarin het nodig is om met meer mensen samen te werken 
 

Mondkapjes verplicht in publieke binnenruimte 
 
Het dragen van een niet-medisch mondmasker wordt verplicht in 
publieke binnenruimtes. Dat geldt voor iedereen ouder dan dertien 
jaar. Wel moet de verplichting volgens Rutte eerst juridisch goed 
geregeld worden. 
 
Ook in het voortgezet en hoger (mbo, hbo en universiteit) onderwijs 
wordt het verplicht om tussen de lessen door een mondkapje te 
dragen. 

 
 
 
 
  

https://www.nu.nl/coronavirus/6083704/mondkapjes-binnenkort-verplicht-in-winkels-en-het-onderwijs.html
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V.V. BEESD UPDATE COVID-19 PROTOCOL 13 OKTOBER 2020 
 

Op 13 oktober 2020 heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. 

 

Vanuit het bestuur hebben we een protocol opgesteld om op een juiste en verantwoorde wijze met de  

geldende regelgeving te kunnen sporten en samenzijn op onze accommodatie. 

 

Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 14 oktober 22.00 uur voor een periode van vier  

weken geen toeschouwers meer welkom zijn bij sportwedstrijden en trainingen van zowel profs als amateurs. 

 

Naast de kantine zijn ook de kleedkamers gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: 

 

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of  

in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. 

Kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club is toegestaan). 

 

Volg dit s.v.p. op en spreek elkaar er op aan daar waar het mis dreigt te gaan, enkel op deze wijze is het 

uitvoerbaar zodat ieders gezondheid en de vereniging niet in het gedrang komen. 

 

Aanspreekpunt voor leden en bezoekers: 

Bij trainingen en op wedstrijddagen de toezichthouders, te herkennen aan zijn/haar gele hesje.  

Voor overige vragen kunt u terecht bij secretaris@vvbeesd.nl 
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Klussen bij VVBeesd 

Zaterdag 17 oktober werd er weer flink geklust bij VVBeesd.  

Er waren door de corona maatregelen geen verdere voetbal activiteiten op het sportpark dus hadden we de 

ruimte. Er waren 10 vrijwilligers aanwezig.  

 

Er werden haakjes aan deuren van de ingang van de kantine, aan de nooddeur en aan de deur van de 

bestuurskamer gemaakt zodat we beter kunnen ventileren i.v.m. corona.  

 

De vlaggen van hoofdsponsor ’Aannemingsbedrijf De Jong en 

Zuurmond Beesd BV’ bij de ingang van het sportpark werden 

vervangen voor mooie nieuwe exemplaren.  

 

De begroeiing langs de aankomstweg werd verwijderd.  

 

De netten van alle doelen werden gecontroleerd en waar nodig 

hersteld. Er was onderhoud aan de velden en nog wat meer klusjes.  

 

Oude niet meer gebruikte doelen werden kort gezaagd en afgevoerd naar de sloperij. 

Kortom een nuttige morgen. 

 

Om 10 uur waren er weer de traditionele saucijzenbroodjes bij de koffie. 

 

Het oud ijzergeld gaat in het potje van de klussers dus geld voor de volgende saucijzenbroodjes is er al  
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Opnieuw Corona beperkingen – Algemene Ledenvergadering uitgesteld 
 
18-10-2020 

 

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd, 

 

In een korte tijd is er helaas weer een streep gekomen door  

alle activiteiten en plannen binnen onze vereniging door het  

Corona Virus, qua informatie en beperkingen leven we bijna  

van dag tot dag. 

 

 

De eerste weken van het nieuwe seizoen zagen er veelbelovend uit, iedereen gemotiveerd om weer te sporten, 

trainen en te voetballen of gezellig samen te zijn in de kantine en tent.  

Het heeft helaas niet lang mogen duren. 

 

De nieuwe beperkingen zijn afgelopen woensdag ingegaan en staat het nieuwe protocol op onze site.  

Als bestuur beseffen we dat het geen makkelijke keuzes zijn om bijna iedereen weer te beperken in het sporten, 

maar moeten we dit voor elkaar en het dorp blijven opvolgen. 

 

Voor deze periode stond er ook een algemene ledenvergadering gepland die inmiddels door het bestuur is 

uitgesteld. De kascontrole wordt wel uitgevoerd zodat hier duidelijkheid over is. 

 

Ondanks alle beperkingen kunnen we stellen geen financiële zorgen te hebben en blijven we alle trouwe leden en 

sponsoren dankbaar voor dit feit! 

 

 

Indien leden vragen hebben die normaliter 

in de ALV worden gesteld kunnen ze dit  

per mail doen naar het volgende emailadres 

secretaris@vvbeesd.nl en zullen  

deze vragen persoonlijk beantwoord worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst iedereen een goede gezondheid toe en laten we vooral saamhorig  

door deze periode heen komen. 

 

namens bestuur VVBeesd 

 

Max Kroeze 

voorzitter  
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Voetbalclubs West Betuwe vragen gemeente  
om financiële steun 
 
 

 

 

 

19-10-2020 

 

WEST BETUWE • Nu de kantines voor de tweede keer dit jaar hun deuren  

hebben moeten sluiten, kloppen de voetbalclubs uit West Betuwe bij de  

gemeente aan om financiële steun. 

 
MVV’58-voorzitter Wammes (namens de clubs in voormalig Geldermalsen), Vuren-voorzitter De Heus (namens de 

clubs in voormalig Lingewaal) en DSS’14-voorzitter Gijsberts (namens de clubs in voormalig Neerijnen) richten zich 

in een gezamenlijke brief tot Ton van Maanen, wethouder sportzaken van de gemeente West Betuwe.  

Zij wijzen erop dat de voetbalverenigingen voor de tweede keer dit jaar hun kantine hebben moeten sluiten. 

‘Hierdoor lopen alle verenigingen een belangrijke bron van inkomsten mis; dit heeft gevolgen voor de financiële 

positie van elke vereniging. Daar staat op dit moment tegenover dat de meeste kosten voor de clubs onverminderd 

doorlopen’. 

 

Oplossingen 

Andere gemeenten in Nederland komen clubs tegemoet middels bij voorbeeld het kwijtschelden van de huur of 

andere regelingen. ‘Hiermee zullen veel clubs zich geholpen en gesteund voelen. Voor zover wij hebben vernomen 

zijn er op dit moment geen dergelijke initiatieven vanuit onze gemeente, waar wij juist in deze tijd nadrukkelijk 

wel de behoefte hebben aan meer (financiële) ondersteuning.  

Vriendelijk willen wij u vragen om samen met ons mee te denken naar oplossingen in de ontstane situatie, zodat 

wij gezamenlijk deze crisis kunnen overwinning’. 

 

Sporten belangrijk 

De voetbalclubs respecteren overigens alle door de overheid genomen maatregelen en volgen deze ook op.  

Zij wijzen wel op het belang van kunnen sporten, zeker in deze onzekere tijden. ‘Sporten is goed voor je fysieke 

en mentale gezondheid. Ook voor onze jeugd is sporten, meer dan ooit, een wezenlijk onderdeel in hun leven.  

 

Wij zien als verenigingen hierin een belangrijke rol weggelegd om hier op een positieve en actieve wijze in bij te 

dragen’. 
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Jarno van de Water op weg naar 75 competitiedoelpunten! 

 

Voetbalnederland heeft een netwerk van reporters die bijhouden  

wie er voor een 1ste elftal gescoord hebben in de reguliere Nederlandse  

competities. Voor elke 25 competitiedoelpunten krijgt een speler een  

ster achter zijn/haar naam. 

 

Op 20-10-2020 heeft Jarno van de Water 74 competitiedoelpunten  

gemaakt en is bijna toe aan zijn 3e ster!  

 

Zijn eerste competitiedoelpunt scoorde Jarno op 11 september 2011 in de wedstrijd tussen Teisterbanders en 

Beesd. Zijn laatste competitiedoelpunt scoorde Jarno op 7 maart 2020 in de wedstrijd tussen Lekvogels en Beesd. 

 

Jarno is dus bijna toe aan zijn 75e competitiedoelpunt. 

 

 

 

 

 

Hieronder een overzicht van hoeveel doelpunten Jarno gescoord heeft tegen welke club: 
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Hij is weg… 
 

Ja even goed kijken, hij is weg… 

De tent die er tijdelijk stond om meer zitplaatsen te creëren voor de corona maatregelen. 

Kantine en kleedkamers zijn gesloten voor de komende 4 weken, maar dat zal wel langer gaan duren  
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November 2020 
 
Op 5 november kwam het kabinet met nieuwe aanvullende  

corona maatregel bij de amateurvoetballers. 

 

Trainen met groepjes van vier mag niet meer en winterstop is nu een feit. 
 
Senioren mochten de afgelopen weken met maximaal vier spelers in groepjes trainen, maar dat is 

er de komende twee weken ook niet meer bij. 

 
‘Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in 

teamverband met niet meer dan 2 personen. 

Wedstrijden zijn niet toegestaan", meldt Rijksoverheid op haar website. 

 

De verscherpte regels gelden zeker tot en met 18 november. Jeugd tot en met 17 jaar mag wel in teamverband 

blijven trainen. 

 

Winterstop 
 

De eerdere coronamaatregelen die op 14 oktober  

werden afgekondigd, blijven zeker tot en met half  

december van kracht, meldde minister Hugo de  

Jonge dinsdagavond tijdens de persconferentie.  

 

Dat betekent dat voor alle amateurvoetballers de  

winterstop is ingegaan. Ze zullen in 2020 geen  

competitieduel meer spelen. 

 

De komende twee weken gelden extra coronamaatregelen hebben premier Rutte en minister De Jonge 

bekendgemaakt. De  meeste publiek toegankelijke gebouwen gaan dicht zoals zwembaden, bioscopen,   

musea, buurthuizen en theaters.          

                                         

Buiten mogen mensen nog maar met z'n tweeën samen zijn, thuis zijn dagelijks maximaal twee gasten van 12 jaar 

of ouder toegestaan. Iedereen moet zo veel mogelijk thuis blijven. Na twee weken gelden de regels van 14 oktober 

weer.   

 

Alle reizen naar het buitenland worden tot medio januari afgeraden.  

Volwassenen mogen de komende twee weken hooguit met z'n tweeën sporten, op anderhalve meter.  

Als het aantal coronabesmettingen in bepaalde regio's blijft stijgen wordt  daar mogelijk een avondklok ingevoerd.  

Dat zei premier Rutte gisteravond in de persconferentie over het coronavirus.  

Bij een avondklok mogen mensen tussen 22.00 en 04.00 uur niet de straat op.   

                                         

 

 

Andere maatregelen die regionaal kunnen worden 

ingevoerd zijn sluiting van de  middelbare scholen en 

van verschillende soorten winkels.  

 

Dan wordt het "een feitelijke lockdown" zei Rutte.         
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9 november 2020 

 
Regionale O23-competitie wordt dit seizoen niet meer hervat 
 

TRICHT/REGIO •  

De regionale O23-competitie zal dit seizoen als gevolg van de coronamaatregelen niet worden uitgespeeld. 

 

De KNVB hoopt in januari 2021 de reguliere competitie te 

kunnen hervatten. 

 

‘Om dan doordeweeks nog met O23 te gaan spelen, zal op 

problemen stuiten’, laat de organisatie weten. ‘Volgend 

seizoen gaan we voor een nieuwe kans, want de 

belangstelling voor een dergelijke regionale competitie zal 

blijven bestaan’. 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur amateurvoetbal KNVB:  
‘Stop met dat malle gedoe van maximaal twee volwassen spelers op een veld’ 
 
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB, pleit in zijn dinsdag verschenen column voor een ruimere en 

frisse coronablik. ‘In het amateurvoetbal alleen al zitten meer dan een miljoen mensen thuis te verpieteren.  

Heeft het kabinet daar voldoende aandacht voor? Vooropgesteld, ik heb respect en waardering voor de 

handelwijze van de regering Rutte. Niettemin wordt het hoog tijd voor een ruimere en frisse blik.  

Laten we kijken naar wat kan, in plaats van wat niet meer mag’. 

 

Van der Zee: ‘In ons geval betekent dat gewoon weer trainen. Stoppen met dat malle gedoe van maximaal twee 

volwassen spelers op een veld die een soort silene disco-oefening moeten doen. Voetbal is een teamsport en 

bewezen veilig voor dertig spelers in de buitenlucht die zich aan de basisregels houden. Tot op heden is nog geen 

enkel besmettingsgeval in het Nederlandse amateurvoetbal te herleiden naar trainingen op het veld’. 

 

Plan B 

‘Maar als je op voetbal zit, wil je wedstrijden spelen. Daarom heeft de KNVB vorige week Plan B gelanceerd. 

Hierin worden oplossingen aangedragen om te blijven voetballen in tijden van corona. Denk aan verschillende 

competitiescenario’s, maar ook gevarieerde voetbalvormen. Laatstgenoemde voor het geval er strengere, of lokale 

lockdowns worden afgekondigd’. 

 

‘Plan B voorziet ook in een coronaloket, waarmee de KNVB verenigingen helpt 

bij de aanvraag van subsidies en financiële compensatie. Zo willen we ervoor 

zorgen dat binnen afzienbare tijd weer wedstrijden kunnen worden gespeeld.  

De competitie starten we het liefst vanaf de tweede week januari, of snel 

daarna. Doen we dat niet, dan wordt de financiële nood voor verenigingen nog 

groter en ondergraven we de unieke Nederlandse clubcultuur’. 

 

‘Is dat het ons waard? Die vraag mogen we onszelf veel vaker stellen.  

Zeker in Den Haag’. 
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17 november 2020 

 

Terug naar gedeeltelijke lockdown  
 
Er komt vandaag om middernacht een einde aan de extra  

coronamaatregelen die de afgelopen twee weken golden.  

Dat zei premier Rutte op de persconferentie over de  

coronamaatregelen. Er komen geen nieuwe maatregelen,  

maar als de coronawet op 1 december ingaat, worden  

mondkapjes verplicht in winkels en andere publieke binnenruimten.       

 

De cijfers tonen aan dat de maatregelen werken, maar het is nog niet genoeg, zei Rutte. Er is verbetering nodig in 

het gedrag in winkels. Mensen kunnen zich ook nog beter houden aan de oproep om thuis een beperkt aantal 

gasten te ontvangen en meer thuis te werken. 

 

 
 
KNVB-directeur: het is 2 voor 12 voor het amateurvoetbal 
 

KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee heeft teleurgesteld gereageerd op 

de lichte versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet. 

 

Er mag weer gezamenlijk op 1,5 meter van elkaar door vier personen worden gesport, 

in plaats van twee, maar het verbod op trainen in een groter groepsverband en ook het 

spelen van onderlinge oefenwedstrijden blijft voor volwassenen nog altijd van kracht. 

 

Van niets naar bijna niets 
 

 

Volgens Van der Zee is het inmiddels "2 voor 12" voor het amateurvoetbal. "Dit is toch een beetje alsof je na  

90 minuten een overwinning uit het vuur sleept, maar de wedstrijd bij het laatste fluitsignaal ongeldig wordt 

verklaard", betoogt hij in een korte reactie. 

 

"Ondanks al het werk en al het wachten staan we met lege handen. Overal wordt opgeschakeld, maar het voetbal 

mag alleen van twee naar vier personen op een veld trainen. Voor een teamsport is dat een stap van niets naar 

bijna niets." 

 

Van der Zee: "Terwijl sporten de gezondheid en weerstanden stimuleert en wij veilig in de buitenlucht trainen. 

Noodzakelijk om de 1,2 miljoen Nederlanders die voetballen gezond en fit te houden." 

 

Van der Zee presenteerde bijna twee weken geleden namens de KNVB nog een plan om amateurvoetbal mogelijk 

te maken in coronatijd. In dit concept wordt onder meer rekening gehouden met een herstart van de competities 

half januari. 

 

Tot die tijd wil de KNVB graag dat de clubs in groepen tot wel dertig man op een groot voetbalveld kunnen trainen 

en spelen. 

 

Gesprek met minister 

Van der Zee kondigde voor volgende week een gesprek aan met minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) 

om "naar oplossingen te kijken" voor het amateurvoetbal.  
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Nederland gaat vanaf donderdag 19 november 2020 weer terug naar de 'gedeeltelijke lockdown'. 

Een overzicht van de maatregelen die op dit moment gelden. 

 

Advies: blijf zoveel mogelijk thuis 

Het algemene advies van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te blijven. "Ga dus in je eentje naar de 

supermarkt en niet winkelen voor de lol. Vraag jezelf steeds af: moet ik echt naar buiten?", aldus premier Mark 

Rutte. 

 

Musea, theaters en bioscopen kunnen weer open 

Onder meer theaters, zwembaden, pretparken, bibliotheken, seksclubs, casino's, bioscopen en andere 'publieke 

ruimtes' gaan na een sluiting van twee weken weer open. Om deze locaties te bezoeken moet er wel eerst een 

reservering geplaatst worden. 

 

Thuis maximaal met drie gasten per dag 

Per dag mogen mensen weer drie mensen thuis ontvangen. Dat aantal lag de afgelopen twee weken op twee. Een 

uitzondering geldt voor kinderen tot en met twaalf jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. 

 

Buiten maximaal met vier mensen 

Waar je de afgelopen twee weken met twee mensen op straat mocht zijn, is die limiet weer verhoogd naar vier. 

Ook hier geldt een uitzondering voor kinderen tot en met twaalf jaar en mensen uit hetzelfde huishouden. 
 

Mondkapjesplicht vanaf 1 december 

Vanaf 1 december geldt er een landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, 

restaurants en theaters. Hierover wordt binnenkort meer bekendgemaakt door het kabinet. 

 

Maximaal dertig mensen in binnenruimtes 

In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van dertig. 

 

Groepslessen mogen weer 

Vanaf woensdagavond mag er weer met maximaal vier mensen tegelijkertijd buiten gesport worden in 

groepsverband. Ook zijn groepslessen weer toegestaan na een verbod van twee weken. 

 

Publiek niet toegestaan bij sport 

Op de sporttribunes blijft publiek niet toegestaan, ook mogen er nog geen ouders langs de lijn zijn. 

 

Horeca blijft dicht, evenementen verboden 

Om het aantal keren dat mensen met elkaar in contact komen te beperken, blijft er een algehele sluiting van de 

horeca en blijven evenementen verboden. Afhalen van eten en drinken blijft mogelijk. 

 

Weer maximaal honderd mensen aanwezig bij uitvaarten 

Bij uitvaarten mogen vanaf woensdagavond weer maximaal honderd mensen aanwezig zijn. De afgelopen twee 

weken lag deze limiet op dertig. 

 

Reis zeker tot half januari niet naar het buitenland 

Het kabinet geeft het dringende advies om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij het echt 

noodzakelijk is. Het Caribisch deel van Nederland geldt niet als buitenland en daarvoor geldt het negatieve 

reisadvies dus niet, behalve als een eiland de code oranje of rood heeft gekregen. 

 

Alcoholverbod tussen 20.00 uur en 7.00 uur 

Tussen 20.00 uur en 7.00 uur blijft het verboden om alcohol te verkopen of te bezorgen. Ook is het niet toegestaan 

om in die tijden alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. 
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Maandag 23 november 
 
 
 
 
KNVB haalt wedstrijdprogramma op Sportlink Club en Voetbal.nl offline 
 

REGIO • De weergave van het wedstrijd programma en de uitslagen op Sportlink en Voetbal.nl is door 

de KNVB maandag tijdelijk offline gezet. De competitie-indeling en de stand blijven wel zichtbaar. 

 

De KNVB meldt: ‘Vanwege de coronamaatregelen is onlangs besloten dat de competities in het amateurvoetbal in 

ieder geval tot medio januari stilliggen. Het streven is om de competitie in het weekend van 16/17 januari weer te 

hervatten, mits de coronamaatregelen dit toelaten. Uiterlijk half december wordt hier een besluit over genomen 

en wordt bepaald op welk moment het seizoen definitief hervat kan worden. 

 

Doordat dit seizoen geen ‘normale’ lengte heeft moeten er uiteraard veel wedstrijden opnieuw ingepland worden. 

Om ons voor te bereiden op de verschillende scenario’s voor de herstart van het seizoen wordt de komende 

periode gebruikt om de wedstrijdplanning opnieuw in kaart te brengen. Om te voorkomen dat clubs in Sportlink 

Club en/of Voetbal.nl allerlei verplaatsingen van wedstrijden zien die nog niet definitief zijn, is vanaf vandaag de 

weergave van de uitslagen en het wedstrijdprogramma tijdelijk geblokkeerd. Hierdoor word je als club ook niet 

overspoeld door onnodige automatische mailberichten en pushmeldingen. De competitie-indeling en stand blijven 

gedurende deze periode wel zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra duidelijk is wanneer de competities weer worden hervat wordt de actuele wedstrijdplanning weer zo 

spoedig mogelijk zichtbaar’. 

 

 

  

https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/62081/wedstrijdgegevens-sportlink
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/62081/wedstrijdgegevens-sportlink
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Beste sportvrienden,  

 

Helaas zijn alle contacten op en rond onze voetbalvereniging stil gevallen door  

de beperkingen van het Corona virus en wil daarom iedereen hartelijk danken  

voor de kaarten en andere attenties die ik heb gekregen tijdens mijn ziekenhuis 

opname en revalidatie. De verbazing was dan ook zeer groot bij het verplegend  

personeel dat een 90 jarige man nog zoveel aandacht uit zijn dorp kreeg, voor  

mij was het hartverwarmend. 

 

Dank aan iedereen voor de aandacht tijdens mijn ziekenhuisopname  

en herstelperiode en hoop ik iedereen weer snel te mogen begroeten. 

 

Allen alvast fijne feestdagen toegewenst,  

maak er iets moois van ondanks de beperkingen.  
 

Evert van Zelst 

 
 

 

Gezondheid van leden en bezoekers staat voorop 
Max Kroeze: ’Gezondheid van leden en bezoekers staat voorop. De maatregelen zijn niet plezierig voor het sociale 

samenzijn met elkaar, maar we respecteren en volgen de maatregelen’ 
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Voetbalclubs in Rivierenland houden hoofd boven water  
in coronatijd: ‘Maar zonder baromzet is het heel moeilijk 
 
TIEL - Voetbalverenigingen in Rivierenland houden hun hoofd boven water in  

coronatijd. Ze koesteren hun trouwe leden en sponsoren. Maar door de gesloten  

kantines hebben clubs het financieel steeds zwaarder.  

De bal én het geld moeten weer snel gaan rollen. 

 

 

Dat blijkt uit een enquête van De Gelderlander, die door 23 van de 29 regionale clubs (79 procent) is beantwoord. 

 

Wat in positieve zin opvalt, is de loyaliteit van leden en sponsoren. Liefst 82 procent van de clubs zegt het 

ledenaantal minimaal op hetzelfde niveau te hebben gehouden. Bij DFS, Tricht en Uchta is zelfs sprake van groei. 

Het aantal clubs met leden die als gevolg van de coronamaatregelen geen contributie meer betalen, is op één 

hand te tellen. 

 
 
 
 
 
 
 

Ook sponsoren zijn doorgaans zeer trouw. De financiële zorgen komen vooral voort uit gemiste baromzet. 

Clubs hebben sinds de eerste coronastop, begin maart, enorm veel inkomsten zien verdampen – tot tienduizenden 

euro’s per vereniging. Clubs in deze regio grijpen de overheidssteun massaal en met beide handen aan, maar teren 

desondanks veelal in op hun reserves en moeten grote investeringsplannen in de ijskast zetten. 

 

TEC gaat nog spannende tijden tegemoet. De eindbalans van de Tielse club is nog van veel factoren afhankelijk, 

zoals de televisie-gelden van FOX Sports, energienota’s en eventuele compensatie vanuit de gemeente.  

De tweede divisionist heeft door corona al 100.000 euro zien verdampen, maar is vooralsnog niet in gevaar. 

Werkzaamheden op het sportpark gaan ook gewoon door. 

 

Voortbestaan in gevaar 
 
Bij MEC’07 is de nood echt aan de man. Het voortbestaan van de vierdeklasser uit Maurik komt in gevaar als er niet 

snel iets verandert. Ook clubs als SCZ en Dodewaard benadrukken de noodzaak van een snelle herstart – en 

heropening van de kantines. 

 

Buren vreest voor een ledendaling voor de kleinere clubs op de lange termijn. ,,Er zijn veel leden die nu uitwijken 

naar tennisverenigingen en sportscholen”, merkt penningmeester Kick Grosman. ,,Er is een risico dat mensen daar 

blijven hangen.” 

 

DFS kan ook nog wel even vooruit. Maar de Opheusdense club heeft geen ruimte meer voor investeringen in 

verduurzaming. ,,Krijgen we grote kosten voor essentiële installaties, dan is het wel 5 voor 12”, stelt secretaris 

Corné Meijering. 
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Ook de sponsor blijft zijn ‘cluppie’ trouw 
Sponsoren tonen zich net als leden loyaal aan hun club. Veruit de meeste verenigingen hebben hun 

sponsorinkomsten op peil gehouden, maar houden wel rekening met een daling komend seizoen.  

Een paar clubs zien een (lichte) afname, andere melden zelfs een lichte groei. 

 

ASH in Hellouw verlaagde uit eigen beweging de bijdrage van de sponsoren. Daar dacht de club uitgebreid over na. 

,,Wij hebben in juni de jaarlijkse facturen gehalveerd om alle sponsoren binnen te houden”, vertelt voorzitter 

Nellie Donker. ,,Buiten een paar sponsoren die helemaal zonder inkomsten zitten, is dat gelukt. Sommige sponsors 

vroegen zelfs om een nieuwe factuur voor het hele bedrag. We lopen dus wel geld mis, maar het pakt nog iets 

beter uit dan we hadden verwacht.” 

 

 
 

Ook veel andere clubs melden dat hun sponsoren trouw zijn. ,,Onze zeer actieve sponsorcommissie heeft de 

sponsoropbrengsten op peil gehouden”, geeft penningmeester Kick Grosman van Buren aan. ,,Voor volgend jaar 

vermoed ik een kleine terugval, veel ondernemers hebben het toch moeilijk.” Datzelfde idee heeft voorzitter Ron 

Wammes van MVV’58: ,,Al onze sponsoren hebben betaald, we voorzien wel dat dat voor komend seizoen spannend 

kan worden.” 

 

Ook bij Dodewaard heeft de sponsorcommissie veel werk verzet. ,,Daardoor zijn die inkomsten ongeveer gelijk 

gebleven”, zegt voorzitter Gerrit Tijssen. ,,Sommige sponsors hebben wel aangegeven even rustig aan te moeten 

doen, maar anderen zijn juist weer sponsor geworden.” 

 

Uchta-secretaris Mick Schuiling meldt zelfs een groei van het sponsorbestand. ,,Door de groei van de vereniging 

hebben we de afgelopen maanden ook juist een aantal nieuwe sponsoren weten te binden en bestaande 

contracten kunnen verlengen.” 

 

Sommige regels wellicht te streng 
Eigenlijk alle verenigingen zeggen de maatregelen te begrijpen, te respecteren en na te leven. ,,Gezondheid staat 

in alle opzichten overal boven”, zegt Theole-voorzitter Johan van den Heuvel. Dat vindt ook Beesd-voorzitter Max 

Kroeze: ,,Gezondheid van leden en bezoekers staat voorop. De maatregelen zijn niet plezierig voor het sociale 

samenzijn met elkaar, maar we respecteren en volgen de maatregelen.” 

 

Scheidend voorzitter Fouad Sidali van Focus’07 wijst op de maatschappelijke verantwoordelijkheid: ,,We moeten 

dit samen doen. De maatregelen zijn voor iedereen streng. Denk ook aan de ondernemers. We willen achteraf 

kunnen zeggen dat het niet door toedoen van de verengingen is dat het niet lukt om corona tegen te gaan.’’ 

Haaften-secretaris Heleen de Wit is pragmatisch: ,,We zijn nog niet van corona af, dus blijkbaar zijn de regels 

nodig. Maar voetballen zonder publiek is weinig aan.” 

 

 

 
 
 
 
Over sommige regels zijn wel enige twijfels, zoals over het trainen in viertallen. Dat is onder meer het geval bij 

clubs als MVV’58, SMVC Fair Play, Dodewaard en FC Lienden. 
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Tricht-voorzitter John van Riemsdijk vindt het stilleggen van de competities een te zware maatregel. ,,Het betreft 

een buitensport, het is wetenschappelijk aangetoond dat de kans op besmettingen nagenoeg nihil is. Maatregelen 

ten behoeve van de kantine werden goed nageleefd. De maatregelen nu zijn buitenproportioneel.” 

 

RKTVC-voorzitter Henk Driessen heeft eveneens begrip, maar ook twijfels. ,,Wat ons betreft zouden ouders, mits 

op afstand en eventueel met een mondkapje, op het sportpark kunnen. Ook trainingen zouden wat ruimer qua 

aantal kunnen.” 
 

Verenigingsleven onder druk 
Een paar verenigingen verkeren in een bijzondere situatie. Echteld bijvoorbeeld, dat sinds dit seizoen geen eerste 

elftal meer heeft en nog maar twee teams op de been brengt. ,,Gelukkig hebben wij relatief lage lasten”, vertelt 

secretaris Herman van den Hatert. ,,Het clubhuis is van ons, de veldhuur niet zo hoog, we doen het onderhoud 

zelf. Maar we lopen wel inkomsten mis. December is bij ons normaal een topmaand: een draaiavond, de 

oudjaarsbijeenkomst, de nieuwjaarsreceptie. Gaat allemaal niet door. Het leven is heel ongezellig en saai.” 

Bij ISC in Ingen zijn het verenigingsleven en de maatschappelijke rol in het dorp zeker zo belangrijk als de 

sportieve prestaties. De club vervult daarmee zijn rol als ‘vitale club’ zoals de gemeente Buren die graag ziet. 

,,Bij ons staat de jeugd centraal”, geeft bestuurslid Kees van Tuil aan. ,,We hebben voor het hele jaar een 

draaiboek met activiteiten. Gelukkig hebben we deze zomer nog kunnen voetballen en het bouwdorp gehouden. 

Maar nu ligt alles stil. Zodra het kan, halen we het draaiboek uit de kast en gaan we door.” 

De club houdt het nog wel even vol. ,,We hebben het geluk dat wij al jaren gewend zijn op de kleintjes te letten.” 

Ook de situatie van SMVC Fair Play wijkt af. De club ging van start in corona-tijd en kan geen beroep doen op de 

landelijke steunmaatregelen. ,,Steun is afhankelijk van de inkomsten van vorig seizoen. Die waren er niet omdat 

we nog niet actief waren. Fair Play valt dus voor alle hulp buiten de boot”, legt voorzitter Machid El Boustati uit. 

 

Enorme terugval in baromzet 
Sportclubs hebben te maken met enorme terugval in kantine-inkomsten. De een kan dat beter opvangen dan de 

ander. Afhankelijk van de grootte van de club en het aantal activiteiten kunnen de bedragen soms flink oplopen. 

Zoals bij MEC’07 uit Maurik dat regelmatig evenementen houdt en dit jaar bijvoorbeeld de ‘Foute party’ niet zag 

doorgaan en in de zomer geen buitenlandse clubs over de vloer kreeg. Of Teisterbanders dat de traditionele 

Lentefeesten afgelastte. 

Ook andere verenigingen zien hun inkomsten hard teruglopen. Voor veel clubs vormen de kantine-opbrengsten de 

kurk waarop de vereniging drijft. ,,We hebben geen financiële problemen, maar wel een aanzienlijk 

inkomensverlies door de sluiting”, meldt BZS-secretaris Otto van Stijn. Voorzitters Paul Sterk (Ophemert) en 

Arjaan Gijsberts (DSS’14) hopen in dat opzicht op steun van de gemeente West-Betuwe. Het gaat bij beide clubs 

om een flink bedrag aan reguliere inkomsten en dan nog uit de extra verenigingsactiviteiten. 

 

 
 
Secretaris Dick van Ingen van FC Lienden noemt het ‘een mooie en welkome geste’ dat de gemeente Buren de 

clubs de OZB-aanslag voor dit jaar kwijtscheldt. De terugval in de kantine-inkomsten is groot. ,,En we lopen 

inkomsten mis doordat de voorjaarsplantjes- en appeltaartenacties niet konden doorgaan.’’ 

Secretaris Corné Meijering van DFS vindt het missen van de baromzet zeer zorgelijk. ,,Die hebben we hard nodig 

om onze vaste lasten te betalen. De extra inkomsten uit snert-, sponsor-, boomkwekerstoernooi, pubquiz et cetera 

dienen als buffer bij onvoorziene reparatie- en onderhoudskosten.” 

Ook voorzitter Jan-Justin Jansen van SCZ maakt zich zorgen: ,,Zonder de kantineomzet is het heel erg moeilijk. 

Als we in januari niet mogen voetballen en open mogen, wordt het echt wel lastig.”  
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December 2020 
 
Cees Brouwer werd gevraagd om voor                                                            iets over de club te vertellen.  
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                                                        Vervolg   
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Woensdag 1 december 
 
En toen werd het verplicht…..  
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Woensdag 2 december 
 

 

 

 

 

Woensdag 2 december werd er door de activiteitencommissie een Pietenavond georganiseerd voor de 

jeugd onder 7, 8 en 9 jaar. Verdeeld in groepjes deden de ca. 40 kinderen mee aan 5 spelletjes van een 

carrousel onder begeleiding van 4 Pieten op het voetbalveld. Tussendoor was er warme chocolademelk 

en pepernoten. Na afloop van deze gezellige avond kregen de kinderen wat lekkers mee naar huis.  

De oudere jeugd kreeg de traktatie van Sint en Piet later tijdens de voetbaltraining.  

Een geslaagde avond! 
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Donderdag 3 december 

 
KNVB: uiterlijk half december besluit over hervatting voetbalcompetitie 
 

De KNVB neemt uiterlijk half december een beslissing over het 
moment waarop het (amateur)voetbalseizoen definitief kan worden 
hervat. Dat meldt KNVB maandag op haar website. 
 
De competities liggen in elk geval tot medio januari stil.  
Het streven is in het weekend van 16/17 januari weer te beginnen, 
mits de coronamaatregelen dit toelaten.  
Dat laatste lijkt zeer de vraag gezien de huidige ontwikkelingen. 
 
Vanwege de coronamaatregelen is onlangs besloten dat de competities 
in het amateurvoetbal in ieder geval tot medio januari stilliggen.  
Het streven is om de competitie in het weekend van 16/17 januari 
weer te hervatten, mits de coronamaatregelen dit toelaten. Uiterlijk 
half december wordt hier een besluit over genomen en wordt bepaald 
op welk moment het seizoen definitief hervat kan worden. 

 
Doordat dit seizoen geen 'normale' lengte heeft moeten er uiteraard veel wedstrijden opnieuw ingepland worden. 
Om ons voor te bereiden op de verschillende scenario’s voor de herstart van het seizoen wordt de komende 
periode gebruikt om de wedstrijdplanning opnieuw in kaart te brengen. Om te voorkomen dat clubs in Sportlink 
Club en/of Voetbal.nl allerlei verplaatsingen van wedstrijden zien die nog niet definitief zijn, is vanaf vandaag de 
weergave van de uitslagen en het wedstrijdprogramma tijdelijk geblokkeerd. Hierdoor word je als club ook niet 
overspoeld door onnodige automatische mailberichten en pushmeldingen. De competitie-indeling en stand blijven 
gedurende deze periode wel zichtbaar. 
 
Zodra duidelijk is wanneer de competities weer worden hervat, wordt de actuele wedstrijdplanning weer zo 
spoedig mogelijk zichtbaar. 
 
De KNVB wil in ieder geval voorbereid zijn zodra er weer groen licht is om de competitie te mogen hervatten. Dit 
betekent dat de tijd is aangebroken om de wijzigingen voor de voorjaarsreeks door te geven. Bekijk onderstaand 
artikel voor meer informatie over de voorbereidingen voor de voorjaarsreeks. 
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Donderdag 3 december 
 
 
KNVB: uiterlijk half december besluit over hervatting voetbalcompetitie 

 
Minister Van Ark tegen KNVB: ‘Besmettingscijfers nog te hoog  
voor bijstelling maatregelen sport’ 
 
REGIO • Volgens minister Tamara van Ark (Sport) kunnen op  
dit moment de coronamaatregelen in de sport niet bijgesteld  
worden, omdat de besmettingscijfers nog te hoog zijn.  
Dat zei ze maandag tegen de commissie Sport in de Tweede  
Kamer, meldt de KNVB. 
 
 
Het Sportdebat stond in het teken van de coronamaatregelen  
in de sport. Het coronavirus legt de samenleving stil en daarmee  
ook het Nederlandse amateurvoetbal; amateurcompetities zijn 
weggevallen, er mag geen publiek langs het veld en het 
verenigingsleven is stilgevallen. Daarom heeft de KNVB bij dit 
sportdebat ervoor gepleit om te blijven voetballen in coronatijd 
op verantwoorde en veilige manier.  

 

Plan B 
 
Onlangs heeft de KNVB ‘Plan B: Voetballen in tijden van corona’ gelanceerd, waarin we oplossingen aandragen om 
tijdens corona te kunnen blijven voetballen en verenigen. In het plan staan verschillende scenario’s voor onder 
meer het uitspelen van de amateurcompetities, veilig blijven voetballen en voor een toekomstbestendig 
voetballandschap. ‘Plan B: Voetballen in tijden van corona’ is een flexibel plan voor het amateurvoetbal om door 
deze pandemie te kunnen komen, ondanks de soms moeilijke beperkingen die ons opgelegd worden. Het laat zien 
hoe we ons unieke en kostbare verenigingsleven ook in de toekomst overeind willen houden. 
 

Coronamaatregelen in de sport 
 
Tijdens het debat kon de amateursport op veel bijval rekenen van de aanwezige Kamerleden. Alle 
sportwoordvoerders hebben de noodklok over de coronamaatregelen in de amateursport geluid. Veel Kamerleden 
riepen de minister Sport en Medische Zorgen, Tamara van Ark, op meer maatwerk in de sportsector toe te passen. 
Volgens de minister kunnen op dit moment de corona-maatregelen in de sport niet bijgesteld worden, omdat de 
besmettingscijfers nog te hoog zijn. Minister Van Ark zegde wel toe, zodra er meer ruimte is voor versoepelingen 
van corona-maatregelen ook de maatregelen in de sportsector aangepast kunnen worden. Juist in coronatijden 
draagt amateurvoetbal bij aan een gezonde en vitale samenleving die beter bestand is tegen het coronavirus. 
 

Financiële maatregelen verenigingen 
 
Ook de financiële situatie van sportverenigingen kwam ter sprake. Verenigingen lopen momenteel kantine-
inkomsten mis en vrezen dat sponsors en leden niet lang meer de vereniging zullen blijven ondersteunen. De 
sportwoordvoerders benoemden de financiële gevolgen van de corona-maatregelen in de sport. Zij stelden onder 
meer dat de financiële regelingen voor de sportsector te complex en ontoegankelijk zijn. Voor de financiële 
compensatie drongen Kamerleden erop aan dat er snel een simpele regeling moet komen voor de getroffen 
verenigingen. De minister beloofde alles in het werk te stellen om de financiële compensatie zo snel en eenvoudig 
mogelijk beschikbaar te stellen. 
 

Regelingen 
 
Begin volgend jaar (in februari 2020) worden de regelingen TASO II (Tegemoetkoming amateursportorganisaties) en 
TVS II (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) weer opengesteld voor verenigingen, in totaal is er voor 
deze twee regelingen 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. 
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100 tot 150 nieuwe huizen in Beesd! 
 
En dan ook nog een positief bericht in 2020 na alle corona perikelen… 
 

De gemeente West Betuwe wil zich sterk maken voor  
nieuwe huizen in Beesd. Bericht van "Beesd voor elkaar": 
 
'...Beste Dorpsgenoten, 
Bij deze een korte update over de ontwikkelingen van de woningbouw in Beesd. 
Maandag 16 oktober jl. heeft de Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw een overleg gehad met Wethouder 
Sietske Klein-de Jong en een beleidsmedewerker wonen. 
 
Uit het woonbehoeften onderzoek van de gemeente is duidelijk geworden dat Beesd van alle kernen de grootste 
krimp heeft doorgemaakt. Het streven is dan ook om tussen de 100 en 150 woningen te realiseren. Een van de 
belangrijkste principes is dat er gebouwd gaat worden naar behoeften, specifiek meer betaalbare huur- en 
koopwoningen. Er zal zo breed mogelijk gekeken worden naar mogelijke locaties in Beesd. 
 
De woningmarkt van West Betuwe voelt ook de druk van woningzoekenden uit de Randstad. De gemeente vindt het 
echter belangrijk dat woningbouw in Beesd in de eerste plaats inspeelt op de eigen behoefte. De werkgroep zal in 
samenspel en samenspraak met de gemeente blijven aansturen dat er ook gebouwd wordt voor de inwoners van 
Beesd, in het bijzonder voor staters en senioren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Joanne Bredero 
 
Op maandag 30 november is er een beeldvormende raadsbijeenkomst over de woonvisie.  
Dinsdag 15 december wordt de woonvisie behandeld in de raad. Alles wijst erop dat de raad akkoord gaat.  
In januari 2021 heeft de Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw een vervolg overleg met de wethouder en de 
beleidsmedewerker wonen. 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Gezonde groet, namens de werkgroep woningbouw Joanne Bredero 
..' einde citaat 
 

Er is de inwoners van Beesd in het verleden vaker iets dergelijks voorgespiegeld. Laten 
we hopen dat het dit keer ook concreet kan worden, zodat Beesd niet verder krimpt. 
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Bedankt 
 
Zaterdag 12 december ontvingen de leiders/trainers en overige vrijwilligers bij de jeugd een presentje voor hun 
inzet het afgelopen jaar. Voor de overige vrijwilligers zal er een feest worden georganiseerd als de corona 
maatregelen het weer toelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste vrijwilliger, 
Namens het hoofdbestuur en de jeugdcommissie enorm bedankt voor jullie inzet dit jaar. 
 
Helaas is dit jaar een jaar waarin alles anders is gelopen dan we verwacht hadden.  
Een jaar ook waarin de inzet van jullie als vrijwilliger op de proef is gesteld.  
 
Door het lange tijd ontbreken van competities is het een uitdaging geweest om alle kinderen  
gemotiveerd te houden.  
 
Onze complimenten en waardering hiervoor. 
 
Hele fijne kerstdagen toegewenst en een goed en gezond 2021 
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Zaterdag 12 december: Jeugd vv Beesd sluit 2020 af.  
 
Zaterdag 12 december heeft de jeugd van vv Beesd het kalenderjaar afgesloten met een onderling mixtoernooi.  
De jongens en meiden van O8 t/m O10, O11 t/m O13 en O14 t/m O17 speelden in drie verschillende poules een 
mini toernooi, terwijl de O7 een paar leuke spelvormen doorliepen.  
 
Ondanks het wat druilerige herfstweer werd er volop genoten van het voetballen op Molenzicht.  
De inwendige mens werd zeker niet vergeten en na een kop warme chocomel, een broodje knak en iets te snoepen 
keerden de jeugdspelers weer huiswaarts. Het was een geslaagde afsluiting van een door Covid-19 geplaagd 
voetbaljaar. We wensen alle jeugdleden fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021. 
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Donker buiten?  
En doet je licht het niet?  
Pak nu gratis fietslampjes! 

 
 
 
Naar aanleiding van een actie van de gemeente West-Betuwe genaamd; (Donker buiten? En doet je licht het niet?) 
heeft de jeugd van v.v. Beesd afgelopen zaterdag, aan het einde van het toernooi, een fietslampje ontvangen. 
Deze actie was gedoeld om de jeugd veilig door de donkere periode te laten fietsen. 
 
Mede namens de jeugd en het bestuur v.v. Beesd hartelijk dank voor deze leuke attentie voor in het donker. 
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Maandag 14 december 
 

Harde lockdown 
 
Op maandag 14-12-2020 hield Premier Rutte om 19.00 uur  
een toespraak vanuit zijn werkkamer in het Torentje over  
de maatregelen tegen het coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
'Meer nodig om trendbreuk coronacijfers te forceren' 
De laatste dagen werden de grootste aantallen gemeld in ruim één maand tijd. In één etmaal ging het om bijna 
tienduizend positieve tests. Coronaminister De Jonge, die vanavond de pers te woord staat, vertelde 
maandagochtend dat er "meer" nodig was om een trendbreuk van de coronacijfers te forceren. 
 
Vanaf 00.00 uur gaat er in Nederland een harde lockdown van kracht die zeker tot en met 19 januari actief blijft. 
De nieuwe coronamaatregelen gelden vanaf middernacht, om een laatste grove drukte bij sluitende winkels te 
voorkomen. 
 

• Lagere en middelbare scholen gaan vanaf woensdag dicht en moeten overstappen op online onderwijs,  

• Kinderopvang moet dicht, alleen voor ouders met vitale beroepen blijven er opvangmogelijkheden.                 

• Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. 
Winkels die open mogen blijven: supermarkten, banken,  
andere levensmiddelenwinkels en ook apotheken.   

• Ook musea, pretparken, dierentuinen en theaters dicht  
• Hotels mogen open blijven, maar geen eten serveren. 

• Contactberoepen, zoals kappers, moeten stoppen.  

• Medische contactberoepen, zoals tandartsen mogen door 

• Sportscholen gaan dicht.   

• Luchthaven Schiphol en religieuze gebouwen blijven open 

• Ook het betaald voetbal en topsportcompetities mogen  

• Afhaalloketten van coffeeshops en van horeca mogen open 

• Bibliotheken kunnen openblijven voor het brengen en  

• halen van boeken. Ook blijven buurthuizen open voor  
kwetsbare mensen.  

• De maximale groepsgrootte bij uitvaarten blijft 100 

• Er komt geen avondklok 
 
Maar……. 
 

‘Buitensporten tot 18 jaar blijft toegestaan’ 
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Het woord 'Anderhalvemetersamenleving' is uitgeroepen tot Woord van het Jaar 2020.  
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15 december2020 
 

Nederland gaat vanaf vandaag voor 5 weken in ‘lockdown’. 
 
Beste bestuurder, 
 
Het was een duidelijke boodschap gisteravond van de minister-president vanuit het  
Torentje: Nederland gaat vanaf vandaag voor 5 weken in ‘lockdown’.  
De coronacijfers laten helaas geen andere keuze. En hoewel de boodschap begrijpelijk is,  
is het voor het amateurvoetbal wederom geen goed nieuws.  
Daar waar er voor de jeugdteams gelukkig niks verandert wordt het perspectief voor  
de seniorenteams er niet beter op.  
Sterker nog, vanaf vandaag mogen zij enkel nog in tweetallen buiten trainen.  
Hoewel we ons beseffen dat dit voor een teamsport als voetbal geen doen is, hebben  
we ons hier even bij neer te leggen. De actuele informatie hebben we inmiddels weer  
bijgewerkt op www.knvb.nl/coronavirus. 
 
Is er dan helemaal geen goed nieuws te noemen? Ja, dat is er wel. De sportsector staat steeds vaker en positiever 
op de agenda’s van de bewindsvoerders. Het is als winst te benoemen dat de sport er relatief gezien het minst 
slecht vanaf komt. Ik besef dat geen enkele vereniging daar nu iets voor koopt, maar voor de middellange termijn 
lijkt het erop dat de waarde van sport eindelijk op de kaart staat. Een klein succesje van de maandelijkse 
gezamenlijke lobby die we met elkaar voeren en een beter perspectief voor de fasen waarin wordt nagedacht over 
heropening. 
 
Nu de maatregelen voor de komende periode bekend zijn geworden staan we in deze update stil bij een aantal 
belangrijke zaken voor de komende tijd: 
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Herstart competities 
 
De maatregelen van gisteravond hebben ook gevolgen voor onze plannen rondom de herstart van de competities. 
Het scenario waar de afgelopen tijd aan is gewerkt en die we deze week met jullie wilden delen, is door de duur 
van de maatregelen alweer ingehaald door de actualiteit. Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat een 
herstart van de competities op 16/17 januari er logischerwijs niet meer inzit. Daarnaast staat ook vast dat het niet 
meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in z’n geheel te hervatten. Van alle scenario’s die eerder zijn 
gecommuniceerd in Plan B liggen er voor de seniorenteams daarom nog twee op tafel: 
 
 

 

 

 

De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld 
Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft 
Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben om 
weer te kunnen ‘optrainen’. De definitieve keuze voor een van deze scenario’s en de concrete uitwerking ervan 
zal daarom pas na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook voor het 
vervolg van de diverse jeugdcompetities. 
 
Incasso maandelijkse voorschotten januari en februari 2021 
Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen is besloten de maandelijkse incasso’s voor de maanden januari en 
februari niet te innen. Afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet wordt er een beslissing genomen over 
de incasso van maart en de maanden daaropvolgend. Zoals vermeld in de vorige nieuwsupdate zullen we - net als 
in het voorjaar - de in rekening gebrachte bijdragen zoals wedstrijd- en bekercompetitie wedstrijdgelden naar rato 
van het aantal gespeelde wedstrijden restitueren. 
 
Inzet richting politiek Den Haag 
 
Op 7 december hebben we namens het amateurvoetbal met circa duizend verschillende voetbalshirts het woord 
‘STIL’ op het Malieveld in Den Haag gelegd. Hiermee vroegen we op een ludieke manier aandacht van het kabinet 
voor de 600.000 amateurvoetballers die vanwege de coronamaatregelen sinds 13 oktober stilstaan. We vroegen het 
kabinet om een klein stapje te zetten om zo senioren weer volledig te kunnen laten trainen. Deze actie heeft 
geresulteerd in een goed en constructief gesprek tussen de KNVB en minister-president Mark Rutte en minister 
voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark. 
 
Tijdens dit gesprek is afgesproken om advies te vragen aan het OMT over de vraag of er vanaf januari weer 
getraind kan worden in de amateursport, waarbij ook specifiek wordt gekeken naar de groepsgroottes en passende 
leeftijdscategorieën in de sport. 
 
Daarnaast heeft minister Van Ark aangegeven oog te hebben voor de sportsector –en verenigingen en zich in te 
zetten voor de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. We zijn blij met deze toezeggingen en blijven hier 
de komende periode met elkaar over in nauw overleg. In de tussentijd kijken we met veel interesse uit naar OMT-
advies over de mogelijkheden om vanaf januari weer te kunnen sporten. 
 
Tot zover de voorlopig laatste nieuwsupdate van dit jaar. Een zwaar en bijzonder jaar dat we met z’n allen zo 
anders hadden voorgesteld. Maar zoals de minister-president gisteren ook benoemde in zijn toespraak: 2021 wordt 
een jaar van hoop en licht aan het einde van de tunnel. Laten we ons aan deze woorden vasthouden en hopen dat 
het amateurvoetbal in het nieuwe jaar eindelijk weer kan terugkeren in de vorm die we gewend zijn. Dat hebben 
we met elkaar in de hand. 
 
Mede namens alle collega’s bij de KNVB wens ik jou en alle leden van jouw vereniging fijne feestdagen en een 
gezond en hoopvol 2021. 
 
Jan Dirk van der Zee 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
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Querido Danny, descansa en paz   
 
Gert Jan Louis De Kruijff bekend van ‘BeesdBoek’ schreef  
op Facebook het volgende indrukwekkende verhaal ter  
nagedachtenis aan Danny Valen: 

 
Spaans bloed. 
 
Door het lichaam van de Beesdse Danny Valen stroomde  
Spaans bloed. 
 
Dat werd al op jonge leeftijd duidelijk: Danny had zuidelijk 
temperament. Hij trok naar Zuid Amerika en Spanje en werd  
verliefd. Allereerst op zijn vrouw, Alicia Baldeón.  
En ook werd hij verliefd op Spanje.  
Het land. Het landschap. De mensen.  
Vooral dat van Asturië en Cantabrië (Noord-Spanje). 
Voor reisorganisatie SRC werd hij reisleider en droeg die  
verliefdheid over op duizenden gasten die de streek  
bezochten. 
 
Hij schreef o.a. blogs via spaansbloed.wordpress.com.  
Altijd tweetalig: in het Spaans, want dat werd zijn tweede  
taal, en in het Nederlands, want Danny bleef de jongen van  
het dorp. 
 
Beesd behield een warm plekje in zijn hart, het was zijn roots. Zijn familie woont er en zijn trouwe vrienden.  
Hij ging er naar school, voetbalde er en zette er zijn eerste stappen op het journalistieke vlak.  
 
Want schrijven kon Danny óók: zo schreef hij in 1999 voor de Voetbalclub Beesd het jubileumboek.  
Ook publiceerde hij in diverse week- en streekbladen. 
 
En toen kwam in 2016 het noodlot. Danny werd ziek. Een mysterieuze ziekte die o.a. leidde tot verlamming. 
Revalidatie. Danny vocht terug. En hoé.. Steeds weer krabbelde hij overeind. Zette hij opnieuw eerste stapjes  
om bijvoorbeeld weer te leren lopen.. Aangemoedigd door zijn vrouw Alicia en zijn kinderen.  
Familie en vrienden. En de wíl om te léven. Want, wilskracht had hij.  
Danny vocht tot het uiterste terug. 
Maar het gevecht was té zwaar.  
De tegenstander won.  
Danny viel nog eens en kon ditmaal niet meer opstaan. 
 

Edwin Winkels 
Grote, oneindig lieve Danny Valen 
Net zo verliefd op Spanje als ik.  
Kwam meer dan 20 jaar geleden stage  
Lopen bij El Periódico, maar in de  
journalistiek was weinig werk.  
Werd een ongelooflijk bevlogen reisgids  
die met groepen Nederlanders heel  
Spanje doortrok.  
Schreef een reisgids over zíjn streken, Cantabria en Asturias. 
Had vreselijke pech met ongelukken, maar richtte zich na 
een lange revalidatie weer op uit de rolstoel.  
Zo vrolijk, en zo vastbesloten er weer voor zijn vrouw en drie 
kinderen te zijn.  
Geloof niet dat ik ooit een aardiger mens heb gekend. 
Rust zacht daar, aan je wilde kust, bij de mooiste bergen. 

Rust in vrede, Danny.    

https://www.facebook.com/gert.dekruijff.9?__cft__%5b0%5d=AZVjb-DJ7rbT3r7ek4CatIDRLiJD-uezKWtH9-_a69l975Ytl2OhsfH-QkZkbIce7NVxgMbXjUWYyBMK08Ro2TYdhjb4n5JoaYKUjvtiEFYyE2vhu8Tq2kmEfuJQpPnEYLk&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/edwin.winkels?__cft__%5b0%5d=AZUjO5dtjhK9rTIJ861UXPxZE-crB1BXK7UqNeKIidM6yh1Xdb0P0QJLAlkllEet80kjtWNaxg7kXC2vWMzL8ceRhRUQB50fgYK5Ti43hg0h6qso_Xv238qsnxGrwWFZ-K9nH_1gLkNypli5g9l_rE47jIj6FjSDFjIYEY5JSu50-XOSU_xRObIZPAvPkvMyeSAEuR2Dvz7pNYvs3_YOyeES&__tn__=-UC%2CP-R
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Vrijwilligers bedankt namens v.v. Beesd en de KNVB  

 
Frank de Boer eindigt persconferentie Oranje met speciale boodschap voor onze vrijwilligers 
 

Beste Vrijwilliger, 

We hebben met z’n allen een zwaar en bijzonder jaar achter de rug. 

Elke vereniging heeft zich op zijn eigen manier aangepast om leden betrokken te houden en hen de mogelijkheid 

te bieden om te kunnen blijven voetballen. We begrijpen maar al te goed dat dit nooit was gelukt zonder de 

tomeloze inzet van alle trouwe vrijwilligers. Daarom hebben we iets speciaals voor al die vrijwilligers die jouw 

club zo’n warm hart toedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank de Boer bedankt alle vrijwilligers van jouw club. 

Speciaal voor alle vrijwilligers van jouw club heeft bondscoach Frank de Boer een videoboodschap opgenomen. 

Want ook de bondscoach weet: een amateurclub kan niet zonder vrijwilligers. 
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Een sportief 2021 gewenst! 
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Herman de Kleijn overleden 
 
Op 20 december is Herman de Kleijn overleden.  
 
Herman was in de periode van 2011 t/m 2016 verzorger bij v.v. Beesd.  

 
Herman werd 59 jaar. 
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En zoals gebruikelijk….. 
Is het laatste woord weer aan de voorzitter 

Beste leden en sponsoren van Voetbal Vereniging Beesd,  

Wat willen we na zo’n jaar nog schrijven over onze vereniging.  

We hebben te maken met quarantaine, positieve testen, verdriet van verlies  

en vele beperkingen. In relatie tot dit alles mogen we als vereniging niet klagen  

maar enkel dragen, het gaat nog steeds over een bal, sporten en samen zijn,  

ondanks dat dit veel gemist wordt.  

 

Gelukkig heeft de jeugd dankzij de grote inzet van veel vrijwilligers door mogen sporten.  

De senioren hebben gesport waar mogelijk was.  

Dank voor ieders inzet. 

 

Als bestuur hebben we enkele financiële subsidies aangevraagd en mogen ontvangen ter ondersteuning van de 

gederfde inkomsten. Er zijn gelukkig geen opzeggingen van leden of sponsoren waarvoor wij jullie allen zeer 

erkentelijk zijn en wordt zo het verenigingsgevoel meer dan versterkt en onderstreept. 

Samen met jullie gaan we 2021 in als een gezonde en stabiele vereniging! 

 

Dit jaar gaat een ieder op gepaste wijze afsluiten en met het 

vaccineren in het vooruitzicht hopelijk weer voorzichtig 

plannen maken voor het nieuwe jaar. 

 

Zodra de beperkingen afgeschaald worden, zullen we als 

vereniging gelijk in beweging komen op alle fronten en zo 

spoedig mogelijk op ons vertrouwde niveau uit komen.  

Waar sport, samenzijn en saamhorigheid prevaleren. 

 

Zorg goed voor elkaar in deze bijzondere tijden. 

 

Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe. 

 

Namens het bestuur. 

Max Kroeze 

 
 
 


