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 Voetbal Vereniging Beesd  
   1 januari t/m 30 juni 2021 

halfjaarverslag     
 

 

 

 

 

 
 
 
Januari 2021 
 
Op de site van v.v. Beesd was te lezen wat er in het laatste halfjaar van 2020 gebeurde binnen onze vereniging. 

Voorzitter Max Kroeze schreef in zijn slotwoord: ‘‘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. Het jaar 2020 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 uitkomen. Waar sport, samenzijn en saamhorigheid prevaleren.  

Zorg goed voor elkaar in deze bijzondere tijden’’. 

 

Op 14 december 2020 werden de maatregelen ter bestrijding van het 

coronavirus door het kabinet verscherpt. Nederland ging ‘op slot’  

t/m 19 januari 2021. Toeschouwers waren nog steeds niet welkom bij 

wedstrijden en trainingen. Kantine en kleedkamers bleven gesloten. 

Sporten was beperkt mogelijk. Vanaf 18 jaar op 1,5 meter afstand en 

alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen.  

Geen wedstrijden en kinderen tot 18 jaar sporten in teamverband en  

wedstrijden onderling met teams van de eigen club.  

 

Dit betekende helaas ook dat de traditionele Nieuwjaarsreceptie en onderlinge mixwedstrijden op zondag 

10 januari helaas niet doorgingen. 
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Het halfjaarverslag was weer te lezen op de site vvbeesd.nl,  

Clubinfo, Jaarverslagen. Door de corona korter dan ‘normaal’ 

slechts 86 pagina’s….  

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een gezond, gelukkig en gezellig 2021. 

Namens v.v. Beesd 

Goof Dokman 

Secretaris 

 

6 januari 2021: Belangrijke dag in de strijd tegen corona 

 

Woensdag 6 januari 2021 was een belangrijke dag want op die dag ging het vaccinatieprogramma van start. 

De eerste mensen in Nederland werden ingeënt tegen het coronavirus. In Veghel krijgen verpleeghuismedewerkers 

hun eerste prik met het Pfizer/BioNTech-vaccin. De verpleeghuismedewerkers maken deel uit van de grotere 

groep zorgmedewerkers die als eersten in Nederland het coronavaccin kunnen krijgen. Ook medewerkers van de 

gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de acute covid-zorg in het ziekenhuis staan vooraan in de rij voor het vaccin. 

Na hen volgen andere groepen, de meest kwetsbare mensen het eerst. Maar wanneer zij precies aan de beurt zijn, 

is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van wanneer vaccins worden goedgekeurd en geleverd. 

 

 

 

 

 

 

  

https://nos.nl/artikel/2363023-woensdag-begin-met-vaccinaties-medewerkers-ziekenhuizen-en-verpleeghuizen.html
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8 januari 2021  Verder uitstel hervatting amateurvoetbal dreigt 

 

REGIO • De beoogde hervatting van de amateurvoetbalcompetitie lijkt steeds  

verder weg, nu minister-president Mark Rutte er al op heeft gezinspeeld dat  

de huidige lockdown mogelijk wordt verlengd. 

 

Voor de amateurcompetitie, die de KNVB aanvankelijk op 16 en 17 januari wilde  

herstarten, lijkt wederom uitstel noodzakelijk.  

Waar 16 en 17 januari al onhaalbaar bleek, lijkt nu ook een start in februari  

of begin maart in het gedrang te komen. Immers, clubs zullen een voorbereiding  

van minimaal vijf weken nodig hebben om voldoende wedstrijdfit te geraken. 

 

Opties 

De KNVB heeft naast het ongeldig verklaren van de competities nog twee opties.  

Het uitspelen van de eerste seizoenshelft (9-11 speelronden) of het spelen van een nieuwe competitie waarbij 

poules van 7 of 8 ploegen worden gevormd (14 speelronden). Beide opties zouden bij een start half maart gespeeld 

kunnen worden, inclusief een nacompetitie. Start de competitie pas begin april, dan lijkt het uitspelen van de 

competitie inclusief nacompetitie de enige optie. Het is nog onduidelijk wat er met eventuele promotie 

/degradatie zal gebeuren. De KNVB heeft eerder al aangekondigd na de persconferentie van minister-president 

Rutte op 12 januari met meer informatie te komen. 

 

12 januari 2021 Persconferentie “Samen gaan we naar de eindstreep”. 

 

Zoals verwacht heeft het kabinet de lockdown met drie weken verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Premier 

Rutte zei op de persconferentie van het  kabinet dat er steeds meer zorgen zijn  over de Britse coronavariant.           

Hij zei verder dat er aanvullende steunmaatregelen voor ondernemers komen. Verder is het OMT gevraagd om     

een spoedadvies over een avondklok. Het kabinet wil weten of het een goed middel is tegen groepsvorming.          

Het kabinet streeft ernaar om voor het begin van de lente alle kwetsbaren gevaccineerd te hebben. 

Voor de zomer moeten alle 60-plussers zijn ingeënt. 

 

Ondernemersverenigingen en vakbonden reageren wisselend op de verlenging van de lockdown en de reissector  

heeft er geen begrip voor dat zij als  enige "op slot staat tot eind maart".   

Vakbonden zijn onder meer ongerust over het nog langer thuiswerken. Volgens FNV  lopen overal mensen "op hun 

tandvlees" door zieke collega's en de angst om  zelf besmet te worden. 

 

KNVB 

Reactie op de nieuwe coronamaatregelen (12 januari 2021) van het Nederlandse betaald voetbal vertegenwoordigd 

door de ECV, CED en KNVB: Het kabinet kondigde vanavond de verlengde lockdown aan. Dat de eerder genomen 

coronamaatregelen niet worden versoepeld, was geen verrassing. Dankzij alle extra maatregelen en investeringen 

van de clubs en het intensieve testbeleid kan de bal blijven rollen in het betaald voetbal. We zijn blij dat we 

hierdoor zoveel thuisblijvers kunnen vermaken met onze wedstrijden. Daarnaast kijken we ernaar uit dat we in de 

nabije toekomst met onze fieldlabs kunnen bijdragen aan het vergaren van nieuwe kennis en inzichten over het 

coronavirus. Verder hopen uiteraard ook wij op een snelle zege van het coronabeleid van de overheid en een 

spoedige terugkeer naar uiteindelijk weer volle stadions. Publiek is inmiddels al maandenlang niet meer 

toegestaan bij de wedstrijden.  

 

Onze sector heeft hierdoor met toenemende financiële problemen te kampen 

want de clubs zijn juist voor een zeer groot deel afhankelijk van de inkomsten  

uit deze stadionbezoeken. Deze problemen staan op de agenda van de  

beslissers in Den Haag en we blijven met hen nadrukkelijk in gesprek hierover.  

Vanavond zei premier Rutte dat hij financiële steun van de overheid voor  

sectoren die (deels) zijn gesloten vanwege corona logisch vond: “Samen gaan  

we naar de eindstreep”. Daar sluiten wij ons graag bij aan. 
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Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat het een jaar mag worden waarin we eindelijk weer terugkeren naar het 
voetbal dat we met z’n allen gewend zijn en waarin iedereen bovenal gezond mag blijven. Helaas gaat 2021 
vooralsnog op dezelfde voet verder als waar we 2020 mee afsloten. Gisteravond kondigde het kabinet aan om  
de huidige lockdown met minimaal drie weken te verlengen. De coronacijfers laten een versoepeling voor de  
sport voorlopig niet toe. Dit besluit komt niet onverwachts, maar pijnlijk is het wel.  
Niet in de laatste plaats voor alle verenigingen die al sinds oktober hun uiterste best doen om - ondanks de 
lastige omstandigheden en beperkingen - activiteiten te blijven organiseren voor hun leden.  
Een groot compliment daarvoor. Mede dankzij jullie inzet merken we vanuit Den Haag dat het belang van  
sport steeds hoger op de politieke agenda staat.  
 
We hopen dan ook dat zodra er weer versoepelingen mogelijk zijn, de sportsector hierin wordt meegenomen. 
 
 
Niet alleen raakt deze verlenging alle verenigingen en leden hard, ook een  
haalbaar scenario voor de hervatting van de competities wordt hierdoor  
steeds uitdagender. In deze nieuwsupdate praten we je daarom bij over: 

 

Scenario’s herstart competities 
 
In de laatste nieuwsupdate van 
2020 gaven we al aan dat er voor 
de senioren nog twee scenario’s  
op tafel liggen: 

De huidige competities opdelen in 
halve poules waarbij er alsnog een 
hele competitie wordt gespeeld 

Het uitspelen van alleen de eerste    
competitiehelft 

Ondanks de verlenging van de 

lockdown is het op dit moment nog 

te vroeg om een definitief besluit 

te nemen over een van deze 

scenario’s.  

Hoewel het er niet gemakkelijker 

op wordt blijven beide scenario’s 

nog steeds realistisch en haalbaar.  

 

 

 

 

In de eerstvolgende persconferentie hopen we van het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over eventuele 

versoepelingen voor de sport. Op basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 februari een besluit worden genomen 

over de hervatting van de competities.  
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11 januari 2021 Overlijden Cees de Leeuw 
 
Cees was een zeer gewaardeerd speler en scheidsrechter bij v.v. Beesd. 
 
Na een kort ziekbed hebben wij afscheid moeten nemen van Cees de Leeuw.  

  
De uitvaart vindt vrijdag 15 januari plaats in besloten kring.  
Als u Cees nog een laatste groet wilt doen is het mogelijk om langs de route  
te staan die wij vrijdag richting het uitvaartcentrum rijden. 
 
We vertrekken rond 13:15 uur vanaf het autobedrijf aan de Bradaal  
te Culemborg, om onze route te vervolgen via Acquoysemeer,  
Kooiweg West, Wethouder van Bremenweg naar de Ridderslag  
en eindigen bij uitvaartcentrum ’t Lief te Beesd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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15 januari 2021 Overlijden Martien van Lith 

 

Op vrijdag 15 januari 2021 is Martien van Lith uit Beesd op veel te 
jonge leeftijd overleden. 
 
Op woensdag 20 januari was er gelegenheid om vanuit de auto 
afscheid te nemen van Martien en familie via een drive-through op 
Landgoed Mariënwaerdt.  
 
Martien hield van  kleurrijke lichtjes. Er werd gevraagd de 
condoleance op gekleurd papier te schrijven en mee te nemen.  
De familie wilde graag condoleances, herinneringen, verhalen en 
foto’s bij elkaar brengen om er later een herinneringsboek van te 
maken. 
 
Ook was er de mogelijkheid digitaal een gedenkplaats voor Martien te 
bezoeken. 

 
 
 
Een jaar geleden op 11-01-2020 was Martien nog jubilaris, 50 jaar lid van v.v. Beesd 
 
Hij speelde in de jeugd en later bij de senioren, maar is al op zijn 24ste gestopt met voetballen (omdat hij steeds 
geblesseerd was. Martien is daarna gaan zwemmen, fietsen en hardlopen en heeft uiteindelijk gekozen voor het 
meedoen aan de triatlon. 
 
Mart is daarna uit Beesd vertrokken naar de Beemdstraat in Deil. Daar kwam zijn vrouw Elly en haar familie van 
Beurden vandaan. Sinds kort woonde hij weer in zijn geliefde dorpje Beesd en was regelmatig aanwezig bij de 
klusploeg op de laatste zaterdag van de maand en dat waarderen we zeer. 
 

Rust in vrede Mart, we zullen je missen.  

 

Wij wensen Elly en de kinderen Bertho en Anne en  

overige familie heel veel sterkte met dit verlies. 
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Woensdag 20 januari 2021 

 

 

 

Woensdag 20 januari is Evert van Zelst gehuldigd voor meer dan 50 jaar inzet als vrijwilliger bij Voetbal Vereniging 

Beesd. Helaas kon vorig jaar zijn 90e verjaardag vanwege Corona niet gevierd worden door de vereniging omdat hij 

onverwachts geopereerd moest worden. Daarom wilde het bestuur vandaag dit moment en gebaar aan hem geven 

als dank en respect voor zijn jarenlange inzet en daarom heet vanaf vandaag de bestuurskamer naar Evert. 

  

De “Evert van Zelst bestuurskamer”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het officiële moment van de benoeming is vandaag samen met wethouder Ton van Manen, familieleden en 

sportvrienden tot stand gebracht. 

 

Evert van Zelst is op 10 juni 1930 in Oirschot geboren en opgegroeid in een gezin van 10 kinderen. 

Verhuisd naar Beesd waar zijn vrouw op jonge leeftijd is overleden. 

Evert is met zijn jonge kinderen bij de voetbalvereniging gekomen in 1970 om vanaf dat moment tot heden zeer 

betrokken te zijn bij Voetbal Vereniging Beesd. 

  

     Als vereniging zijn wij veel dank schuldig aan Evert die zich 

     jarenlang ingespannen heeft voor: 

 

• 20 jaar jeugdbestuur wedstrijdsecretaris, jeugdsecretaris, 

leider van het elftal van zijn kinderen. 

• 5 jaar hoofdbestuur, hij heeft alle functies gehad binnen  

de vereniging op het voorzitterschap na. 

• 50 jaar betrokken geweest bij onderhoud velden en 

gebouwen.  

 

     Dit tot vorig jaar mei toen alles stopte door Corona. 
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De laatste jaren gemiddeld 3 dagdelen per 

week op de voetbal voor onderhoud, 

praatje en veel plezier samen met  

Arie Zuurmond en Piet den Hartog. 

 

De zaterdagen was Evert dan ook in de weer 

met de onderhoudsploeg waar hij ook vele 

gezellige  momenten mee heeft gehad maar 

wel alles scherp op zijn netvlies had. 

 

  

 

 

 

Op de donderdagavond werd in de kantine onder het genot van een borrel de zaken en planning aan de vaste tafel 

weer doorgenomen.  
 

Hij was een van de eerste spelers bij het Walking Football, tot vorig jaar mei gevoetbald, winnaar van de oudste 

deelnemer bij het Walking Football toernooi bij v.v. Theole in Tiel. Gastspeler bij de veteranen en dan de cooling 

down in de kantine. 

  

Naast de tomeloze inzet bij onze vereniging heeft Evert ook het volgende nog gedaan voor het dorp Beesd: 

• Medeoprichter van de speeltuin Ukkepuk 

• Begeleiding en uitvoerend bij de restauratie van de Katholieke Kerk.  
  

Hobby’s: 

Voetbal / vissen in Ierland 1x per jaar met vrienden / 2x per week op de racefiets / postzegels verzamelen / 

echter de grootste hobby is het klussen op de Voetbalvereniging. 
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Karakter: 

 

Medelevend, sociaal, hoge mate van 

verantwoordingsgevoel, eigenwijs (zeg maar rustig 

vreselijk eigenwijs, bijzonder mens die respect 

kreeg van jong en oud binnen onze vereniging. 

  

Heel bijzonder dat Evert bij alle wisselingen van 

besturen en vrijwilligers in al die jaren op eigen 

wijze en ongestoord zijn taken vervulde.  

Als Evert iets zei werd dat zonder discussie 

opgevolgd, door wie dan ook! 

  

Kortom een bijzonder man die vandaag gehuldigd 

wordt voor een bijzondere invulling van het 

vrijwilliger schap, wij nemen zijn naam en verhalen 

mee de toekomst in. 

 

Evert geniet respect bij jong en oud en staat voor zijn werk, afspraak is afspraak, alles ten goede van de 

vereniging. 

  

Namens Voetbal Vereniging Beesd nogmaals dank voor je geweldige inzet in al die jaren. 

  

Bedankt Evert!! 

 
 
Onderstaande artikelen en foto’s stonden in de Gelderlander 
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Terug in de tijd 
 
Op Facebook plaatste Gert Jan Louis De Kruijff (gekend van BeesdBoek@) een foto van één  
der eerste elftallen van de voetbalvereniging Blauw Wit te Beesd. Periode 1932-1946.  
De foto is uit het archief van W.J van der Hooft - huisarts te Beesd.  
Die keeper met de pet is Bal Spronk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een foto van Nel van Toorn op Facebook van een Derby V.I.O.S (Vooruitgang Is Ons Streven uit Rhenoy) tegen  
Blauw Wit uit Beesd in 1930.  
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Woensdag 20 januari 2021 ‘de Avondklok’ 

 

Het Kabinet hield een persconferentie over strengere maatregelen om de verdere verspreiding van de 

coronavirusmutaties het hoofd te bieden. Zo worden passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika  

en heel Zuid-Amerika voorlopig verboden, wordt een avondklok vanaf vrijdag ingesteld en wordt visite ingeperkt. 

Nu mogen mensen nog twee gasten thuis ontvangen, het dringende advies is straks om niet meer dan één gast 

vanaf dertien jaar of ouder over de vloer te hebben. De avondklok geldt van 21.000 uur tot 04.30 uur, tot en met  

10 februari. Naar verluidt mogen mensen alleen naar buiten met een werkgeversverklaring en een eigen 

verklaring, met daarin de reden dat ze op straat moeten zijn. De  hond uitlaten mag wel, maar uitsluitend  alleen. 

Eerder werd nog gesproken over een avondklok vanaf 20.00 uur. Door het halve uur extra moet het voor onder 

anderen kinderen makkelijker worden om na het sporten en trainen nog thuis te komen, is de redenering achter 

het nieuwe voorstel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jeugdcommissie wijzigde direct het trainingsschema voor de jeugd zodat er wel kon worden doorgetraind en 

men weer tijdig huiswaarts kon keren. 
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Bedankt Evert. 

 

Woensdagmiddag 27 januari kwam Evert van Zelst afscheid nemen van v.v. Beesd. Samen met dochter Annelies 

kwam hij, na eerst een bezoekje aan de RK Kerk, nog 1x langs bij zijn club. Op zijn verzoek waren zijn vaste 

maatjes Arie Zuurmond, Piet den Hartog en Annie Jansen aanwezig om met een lach en een traan afscheid te 

nemen. Zijn laatste cognacje bij de club, zijn favoriete drankje, zijn eigen merk.  

Max Kroeze gaf hem het restant in de fles mee.  

Bedankt Evert voor heel veel mooie jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen week na de huldiging verhuisde Evert onverwachts naar de hospice in Tiel.  

Zijn afnemende gezondheid en behoefte aan meer zorg deed dit besluit versnellen.  

Het adres voor een kaart was SZR hospice Tiel, Burgemeester Meslaan 49, 4003 CA TIEL. 

Afspraken voor bezoek gaan via Annelies van Zelst en is het zeer beperkt vanwege de Corona maatregelen. 

We wensen Evert en zijn familie heel veel sterkte toe de komende tijd. 

Het bestuur. 
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Gert Jan Louis De Kruijff ging op Facebook terug in de tijd… 

 
'Die gekke Hóllanders...!' 

In 2008 voetbalde twee jeugdteams van V.V. Beesd een toernooi te Hamont, België. 

Het werd een reis met hindernissen. Op de Bommelse brug kreeg een auto met spelers een  

aanrijding. Gelukkig kwam iedereen 'met de schrik' vrij en konden de spelers zich later bij  

de rest voegen. Een 2-daags internationaal toernooi. In België kreeg de ploeg met begeleiders  

onderdak in een leegstaande school. Vaders maakten het bivak klaar. Gewoon met je luchtbedje en slaapzak op de 

grond. Hamont organiseerde dat al vaker dus de catering was oké: Frites met frikadellen. Broodjes bal. 

  

https://www.facebook.com/gert.dekruijff.9?__cft__%5b0%5d=AZU2_zqbaCIFqlQkhSiWBeHPuoUy7FVvqUkQG62oB0TML3kUv4bUInz3uBGNenjq3va2k5GrZlq84vHO96k8D99hDMKcV-SyhdV7SYJIRxLYCL-ahWGcm8fhcqp4PAuj9Mi-f_4UwB0gqQjGNaKP58PgtKLA36BJ6NG1aJHe8t0L6g&__tn__=-UC%2CP-R
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Vervolg toernooi te Hamont, België. 

 

Onze 'mannen' presteerden aardig: er werden wedstrijden gewonnen en verloren.. ze eindigden nét onder de 

kampioenen. De vaders hadden het ook gezellig... halve litertjes...  
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KNVB komt met Regio Cup, streep door veel competities 

 

Vanavond 2-2-2021 is er wederom een persconferentie van 

het kabinet. Na al die maanden wil iedereen dolgraag weer 

voetballen en wij willen hiervoor alle mogelijkheden 

benutten. Als blijkt dat het oppakken van de huidige 

competities geen optie meer is, dan willen we voor amateur 

-verenigingen kleinschalige regionale competities organiseren 

voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup. 

 

 

Dit gebeurt in elk geval voor de teams in de Categorie B veld en zaal en pupillen.  

Hier komt de Categorie A bij als deze competities ook niet meer op tijd kunnen worden hervat vanwege de 

coronamaatregelen.  

De startdatum en duur van de KNVB Regio Cup zijn uiteraard ook afhankelijk van deze beperkingen.  

De regionale aanpak zorgt voor minder lange reisafstanden en vergroot de kans op aantrekkelijke lokale derby’s. 

Vanaf medio februari start de KNVB voor de Categorie A een inventarisatie van welke clubs met welke teams mee 

zouden willen doen. Teams in de Categorie B doen standaard mee tenzij men zich afmeldt.  

De nadere invulling van de KNVB Regio Cup, zoals het aantal teams per poule, hangt onder meer af van de tijd die 

dit seizoen nog beschikbaar zal zijn om wedstrijden te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routekaart 

Voor de Categorie A liggen er nog scenario’s op tafel waarin de huidige competities een vervolg kunnen krijgen.  

De deadlines hiervoor verschillen per competitie. Morgen publiceren we daarom een routekaart met daarin alle 

deadlines en mogelijkheden voor alle competities. Deze routekaart ontvang je weer per mail in de reguliere 

nieuwsupdate. 

 

Maar eerst hopen we uiteraard dat de volwassenen weer normaal mogen trainen. Veel van deze 600.000 

voetballers zitten thuis en bewegen nauwelijks, terwijl sporten in de buitenlucht juist goed is voor de gezondheid 

en weerstand, zowel lichamelijk als geestelijk. Vervolgens willen we dat iedereen weer lekker wedstrijden kan 

spelen, want dat hebben we allemaal zo enorm gemist. 

 

Met sportieve groet, 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 

Jan Dirk van der Zee 

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal 
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Februari 2021 
 

2 februari 2021 

Uit nieuwe routekaart kabinet blijkt dat hervatten 
amateurcompetitie geen reële optie meer is 
 
REGIO • Waar (vrijwel) iedereen al langer rekening mee hield, lijkt na de corona-persconferentie van 

dinsdagavond een zekerheidje: de hervatting van de amateurvoetbalcompetitie is geen reële optie meer, ook niet 

voor de A-categorie. 

 

De maximale groepsgrootte zal stap voor stap worden verhoogd van twee naar vier, tot zes en daarna acht.  

Pas in de laatste fase van de routekaart mogen amateursporters weer wedstrijden spelen.  

Het lijkt uitgesloten dat de uiterlijke datum van 10/11 april, zoals genoemd door de KNVB, kan worden gehaald. 

Eerst zullen onder meer de kappers en middelbare scholen open gaan. Daarna restaurants, bioscopen, theaters  

en musea en in een volgende fase de café’s. Pas in de laatste fase is weer sprake van wedstrijden door 

amateursporters. 

 

 

Good old times … 
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11 februari 2021: De KNVB denkt met u mee….. 😂😂 

 
Nieuwe speeldagenkalender: competitie start op 25/26 september 
 

De KNVB heeft de speeldagenkalender voor het seizoen 2021-2022 bekendgemaakt. 

Als de coronapandemie niet opnieuw roet in het eten gooit, start de competitie in het weekend van  

25 en 26 september. In de eerste drie weekenden van september worden de bekerpoules afgewerkt. 

Zoals gebruikelijk begint het landelijke amateurvoetbal eerder. In de tweede en derde divisie wordt op  

21/22 augustus afgetrapt , in de hoofdklassen op 28/29 augustus. 
 

14 februari 2021: Valentijnsdag ❤ 

Tot zondag 14 februari kon er geschaatst worden op 

natuurijs, maar daarna trad de dooi in en kwam er een einde 

aan een periode van heel veel schaatspret op het ondiepe 

gedeelte naast de Linge in Rumpt zoals te zien is op 

onderstaande foto.  

 

Er werd getracht 1,5 meter afstand te houden, maar dat viel 

soms niet mee. Dit uitje wilde men zich niet laten ontnemen 

in een periode van lockdown, avondklok en overige corona- 

maatregelen.  
 

Heel Nederland bloeide op door de ijs- en sneeuwpret. De behoefte leek nog groter te zijn dan normaal, na 

maanden van toenemende coronamaatregelen. Onze collectieve mentale batterij is nu weer even opgeladen. 
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Sportpark Molenzicht lag er schitterend bij onder een ‘witte deken’.  

  



21 

 

  



22 

 

  



23 

 

x  



24 

 

  



25 

 

  



26 

 

  



27 

 

19 februari 2021 Evert van Zelst overleden  

        
 

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd, 

  

Afgelopen vrijdagochtend bereikte ons het droevige nieuws 

dat erelid  

 

Evert van Zelst  
 

na een kortstondig ziekbed is overleden. 

 

Zijn inzet en betrokkenheid is altijd groot en bijzonder 

geweest en hebben we daarom op 20 januari samen met 

Evert de bestuurskamer naar hem vernoemd als blijk van 

dank voor zijn meer dan 50 jaar vrijwillige inzet voor de 

vereniging. 

 

Helaas moesten we een week later al definitief afscheid 

nemen van Evert vanwege zijn verhuizing naar de hospice  

in Tiel en heeft hij daar nog enige weken van veel aandacht 

en juiste zorg mogen genieten. 

 

Ondanks het verdriet en gemis zijn we ook ontzettend trots 

dat we met Evert mochten samenwerken, konden genieten 

van zijn bijzondere humor met daarnaast scherpte en 

gezonde kritiek. 

 

Geliefd bij jong en oud! 

       
Zijn brede inzet al die jaren, het bekende cognacje op  

de donderdag avond, het walking-football en de vaste 

zaterdagen klussen met het hele team zullen we zeker  

gaan missen. We zijn Evert dan ook zeer dankbaar voor  

zijn jarenlange inzet met vele mooie herinneringen en 

anekdotes voor iedereen. 

  

Wij wensen de familie veel sterkte toe de komende tijd.  

  

Aanstaande woensdagavond 24 februari is er tussen 18.30 uur 

en 20.00 uur gelegenheid om middels een drive through bij 

onze vereniging  afscheid te nemen van Evert en de familie  

te condoleren. 

   

Het bestuur  
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           De Gelderlander                    Weekblad West Betuwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memori.nl/gedenkplaats 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd, 

Woensdagavond 24 februari a.s. wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om middels een 

drive-thru afscheid te nemen van Evert van Zelst en de familie te condoleren. Vanwege de 

Corona beperkingen is dit helaas de enige mogelijkheid. De ceremonie is van 18.30 uur tot  

20.00 uur op de Sportstraat 7 te Beesd.  

Wij verzoeken iedereen op gepaste wijze te rijden vanwege de verwachte drukte op de  

enigszins smalle weg. De familie zal samen met Evert bij de entree jullie verwelkomen  

om vervolgens via het trapveldje weer terug te rijden naar de Sportstraat. Dit alles wordt  

met verkeersregelaars begeleid. Ter herinnering aan Evert kunnen jullie een bericht  

plaatsen op www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl/gedenkplaats.  

Het bestuur  

http://www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl/gedenkplaats
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Gert Jan Louis De Kruijff  

 

Gert Jan Louis De Kruijff, o.a. bekend van BeesdBoek plaatste onderstaande respectvolle tekst op Facebook 

inclusief de prachtige foto van de RK Kerk gezien vanaf Sportpark Molenzicht die op de rouwkaart stond: 

 

 

Evert, wát was jij een bijzonder mens.  

 

Dienstvaardig, behulpzaam, betrokken.  

 

Vól met mooie verhalen en anekdotes.  

Een Brabantse inborst.  

 

Trouw en loyaal.  

Jarenlang woonde jij op je vertrouwde plek  

aan de Wilhelminastraat.  

 

Van daaruit was je actief voor o.a. 

voetbalclub en parochie Beesd.  

En nog veel meer.  

 

Onvoorwaardelijk.  

 

Ik ben verdrietig om jouw heengaan,  

maar dankbaar dat ik je heb gekend.  

 

Bedankt voor alles. 

 

Gert 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/gert.dekruijff.9?__cft__%5b0%5d=AZUbiqKSkioHK8IzshjnM-iyzcSJ1S6Gyc7NgyU_444_I15Z2pFrLhvtbxzVyY8soKrL1skTAJaqnE-_q6xMzIIG60CjtJpk7NP-URRRHKE-kzf9ORM53_kOZUl8cIDgyTe2v_Mchf173JJDg794e4F2WgVDH-l88dvVU-0A2Yn5KA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gert.dekruijff.9?__cft__%5b0%5d=AZUbiqKSkioHK8IzshjnM-iyzcSJ1S6Gyc7NgyU_444_I15Z2pFrLhvtbxzVyY8soKrL1skTAJaqnE-_q6xMzIIG60CjtJpk7NP-URRRHKE-kzf9ORM53_kOZUl8cIDgyTe2v_Mchf173JJDg794e4F2WgVDH-l88dvVU-0A2Yn5KA&__tn__=-UC%2CP-R
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En zo kan het dus gaan in korte tijd…. 

Achtereenvolgens de artikelen op de site van v.v. Beesd: 

21 januari 2021 huldiging, 

27 januari 2021 Evert neemt afscheid in de kantine,  

20 februari 2021 overleden,  

25 februari 2021 afscheid nemen met drive-thru… 
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Dinsdag 23 februari 2021 :  

Persconferentie: kleine versoepelingen corona maatregelen 

 

Op dinsdag 23 februari was er weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. 

Hieronder de belangrijkste dingen. 

 

Lockdown en avondklok blijven nodig.  

Het aantal besmette mensen neemt minder snel af. En stijgt zelfs een beetje. Daarom is het nog steeds druk in 

ziekenhuizen. En blijft de lockdown en avondklok nodig tot en met 15 maart 04.30 uur. 

 

Basisregels zijn belangrijk 

Was vaak uw handen; ga niet naar drukke plaatsen; en laat u testen bij klachten. 

Veel mensen vinden de lockdown erg zwaar. Het kabinet ziet dat en wil versoepelen waar het kan. 

Het kabinet wil daarnaast ook voorkomen dat het aantal besmette mensen stijgt.  

Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt: 

 

Onderwijs voor een deel open, buitenschoolse opvang blijft dicht 

Ook blijven de andere maatregelen tegen het coronavirus belangrijk. Middelbare scholen en het MBO gaan vanaf 1 

maart weer open. Voor middelbare scholen is dat minimaal 1 dag in de week. 

Voor het MBO is dat 1 dag in de week.  

Op 1 maart stopt de avondklok voor studenten en leraren die praktijklessen volgen. De avondklok stopt ook voor 

examenleerlingen in het volwassenonderwijs. Leraren mogen zich nog steeds met voorrang laten testen. 

Het is belangrijk dat leraren en ouders weinig andere mensen zien. Dan verspreidt het virus zich minder snel. 

De buitenschoolse opvang blijft dicht.  
 

Kappers en masseurs mogen weer starten 

Vanaf 3 maart mogen sommige contactberoepen weer starten.  

Het gaat om beroepen zoals kapper en masseur. 

Er gelden regels voor een afspraak: 

maak vooraf een reservering; 

blijf thuis als u klachten heeft; 

houd een mondkapje op; 

en houd 1,5 meter afstand waar dat kan. 

 

Ook rijinstructeurs mogen beginnen met werken. 

Daardoor zijn er vanaf 3 maart weer rijlessen en praktijkexamens mogelijk. 

Sekswerkers mogen nog niet starten. 

 

 

Mensen tot en met 26 jaar mogen samen buiten sporten 

 

Vanaf 3 maart mogen sommige mensen weer 
samen buiten sporten. Dit geldt voor mensen tot 
en met 26 jaar. Sporten mag alleen met het eigen 
team binnen de eigen club.  

 

 

Winkelen op afspraak  

Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. 

Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk zijn. Klanten moeten minimaal 10 minuten in de winkel zijn. 

Om te voorkomen dat ze elkaar te snel afwisselen. En met elkaar in contact komen. 

Daarnaast moeten zij zich 4 uur voor een bezoek melden. Blijf thuis als u klachten heeft. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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Kleine versoepelingen corona maatregelen  

 

 

 

 

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is blij dat de leeftijdsgrens voor buitensporten in 

teamverband is verruimd van 17 tot 27 jaar. ,,Het is een kleine maar belangrijke stap dat er nu meer ruimte voor 

jongvolwassenen komt", reageert hij op de versoepeling van coronaregels voor jonge sporters.  

 

De KNVB verwacht woensdag bekend te kunnen maken wat er met de hoogste competities op de hoogste niveaus in 

het amateurvoetbal gaat gebeuren. De nationale voetbalbond liet eerder al weten dat die uiterlijk in het 

weekeinde van 10 en 11 april worden hervat, omdat spelers minimaal vier weken nodig hebben om fit te worden. 

Lukt dat vanwege de beperkingen rondom het coronavirus niet, dan worden de competities niet meer uitgespeeld. 

 

 

 

 

De seniorencompetities in het amateurvoetbal in de categorie A (eerste elftallen Tweede Divisie 

tot en met vijfde klasse) worden dit seizoen niet meer hervat, zo meldt de KNVB woensdag, een 

dag nadat het kabinet de laatste maatregelen met betrekking tot het coronavirus bekendmaakte. 

 

Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A blijven de opties 

open. Het kabinet verlengde dinsdag grotendeels de bestaande 

maatregelen tot en met 16 maart. Vanaf volgende week is het voor 

spelers tot 27 jaar wel mogelijk om te trainen en onderling 

wedstrijden te spelen. Tot nu toe mocht alleen de jeugd in de leeftijd 

tot achttien jaar dat. 

 

 

De KNVB wilde uiterlijk in het weekend van 10 en 11 april weer beginnen met de  

amateurcompetities. Die deadline kan door de verlenging van de maatregelen niet  

meer gehaald worden, doordat de bond clubs minimaal vier weken de tijd wil geven  

om zich te kunnen voorbereiden op wedstrijden. 

 

Vanwege het afbreken van de competities vindt er geen promotie en degradatie  

plaats. De indeling voor het komende seizoen zal worden gebaseerd op de indeling  

van het seizoen 2020/2021. 

 
 
 

Het grootste deel van de bijna 1,2 miljoen leden van de KNVB komt uit in de B-categorie. De 

voetbalbond meldde drie weken geleden al dat de competities voor die teams dit seizoen niet meer hervat 

worden. 

 

Zodra de overheid toestemming geeft, gaat de KNVB van start met de Regio Cup, voor zowel de A- als de B-

categorie: kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange reisafstanden en de 

kans op lokale derby's. 

De jeugd uitkomend in de categorie A en de teams tot 23 jaar kunnen de competitie mogelijk nog wel hervatten. 

De uiterste startdatum van de onder 23-competities is het speelweekend van 10 en 11 april, die van de 

jeugdcompetities 17 en 18 april. 

 

Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen een 

kortere voorbereidingsperiode. 

 

https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/rutte-wil-risico-nemen-nu-nederlanders-de-coronamaatregelen-aardig-zat-zijn~ac84af66/
https://www.nu.nl/voetbal/6113903/knvb-wil-regio-cup-in-plaats-van-competitie-voor-groot-deel-amateurvoetbal.html
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Zaterdag 27 februari 2021:  MO17 bedanken Sponsoren Verfland en Stukadoorsbedrijf Spronk  

De MO17 van VV Beesd, heeft afgelopen zaterdag hun sponsoren Verfland en Stukadoorsbedrijf Spronk in het 

zonnetje gezet. De sponsoren kregen een bos bloemen en een cadeaupakket uitgereikt. 
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Dag Evert.  
 

Samen met uitvaartverzorging Rivierenland organiseerde Voetbal Vereniging Beesd op woensdag 24 februari een 

laatste groet aan hun clubicoon Evert van Zelst. Het werd een waardig afscheid.  

 

Vele jongeren hadden zich op de aankomstweg naar Sportpark Molenzicht opgesteld tussen een haag van rode en 

zwarte ballonnen en onder luid applaus werd Evert voorafgegaan door het damesteam van kleindochter Fenne en 

zoon Jos op zijn laatste gang naar zijn club begeleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar werd hij bij de ingang opgesteld tussen de vele bloemstukken, met zijn viskoffer, zakmes en onafscheidelijke 

pet. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid om via een drive-thru afscheid te nemen en de familie vanuit de 

auto te condoleren en sterkte te wensen. Verkeersregelaars zorgden ervoor dat de vele auto’s, fietsers en elftallen 

te voet veilig hun weg vonden op de door fakkels verlichte smalle aankomstweg naar het voetbalveld.  

 

Dan zie je waar een dorpsclub groot in kan zijn.  

Samen plezier hebben, maar er ook zijn om elkaar te steunen bij verdriet.  

Na afloop bedankten de familieleden de vele vrijwilligers en vertrok Evert naar de RK Kerk waar de dag erna de 

uitvaart werd gehouden.  

 

Indrukwekkend,  

 

dat is het juiste woord.  

 

Want dat was het. 
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Dag Evert (vervolg) 
 
Voor de mensen die verhinderd waren om afscheid te nemen van Evert hier nog een paar foto’s gemaakt door 

Uitvaartverzorging Rivierenland 
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Maart 2021 
 
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd, dank voor jullie onvoorwaardelijke steun. 

 

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd, 

  

Met iedere aankondiging van nieuwe maatregelen in 

de strijd tegen het Corona virus hoopten we dat het 

buitensporten zoals trainen en aangepaste 

wedstrijden weer mogelijk zou worden voor 

iedereen, maar in plaats van mogelijkheden  

kwamen er steeds meer beperkingen  

die ons allen nog steeds raken. 

 

Hoe het voorjaar eruit gaat zien, wordt omgeven 

met verschillende scenario’s en is nog erg 

onduidelijk.   

 

We hebben inmiddels een vleugje winter gehad en 

kijken we allen reikhalzend uit naar het voorjaar 

met meer vrijheid en sportmogelijkheden. 

  

Gezien de lange periode zonder activiteiten op de  

vereniging hebben we als bestuur gemeend alle 

leden persoonlijk te bedanken voor jullie 

onvoorwaardelijke steun aan de vereniging waarvoor 

we ontzettend  

dankbaar zijn.   

  

Gelukkig zijn tot op heden alle leden en sponsoren 

trouw gebleven en is de vereniging financieel gezond  

door contributie, sponsoren en verstrekte subsidies 

uit de ondersteuningspotjes van de overheid. 

 

 

Om gezond te blijven wordt binnenkort de volgende contributie geïnd, maar mochten er leden zijn die  

hier problemen mee hebben, verzoeken we dit aan de ledenadministratie door te geven zodat er in  

vertrouwen naar een oplossing gezocht kan worden.  

  

Samen moeten we hier uit zien te komen zodat we binnenkort weer kunnen sporten, ontmoeten en genieten  

van alles wat er speelt rondom onze mooie vereniging. 

  

Dank aan jullie allen! 

Met sportieve groet,  
Het bestuur.  
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Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun (vervolg) 
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2 maart 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierdeklasser Beesd is met hoofdtrainer Dick Wammes en  
trainer van Beesd 2 Carl Kroeze contractverlenging  
overeengekomen voor 1 jaar.  
 
Beide zijn al langer bij de club betrokken. 
Het wordt alweer het vijfde seizoen van Wammes bij de  
zaterdagvierdeklasser. 
 

Zowel de spelersgroep, staf, TC als het bestuur hebben  

unaniem aangegeven veel vertrouwen te hebben in de  

aanpak en in de samenwerking.  

 

Door de corona maatregelen maken we nu 2 seizoenen mee  

die we niet hebben afgemaakt en vooral dit seizoen elkaar  

heel weinig hebben gezien.  

Dit seizoen lijkt op een sabbatical jaar en daarom voelt het  

nieuwe seizoen als een herstart van onze samenwerking. 

 

''We zijn blij met de verlenging van de contracten en hebben  

er alle vertrouwen in dat we ons sportief verder kunnen ontwikkelen onder Dick Wammes en Carl Kroeze'',  

aldus Max Kroeze en we wensen hen mooie sportieve prestaties hier bij Voetbal Vereniging Beesd! 

 

2 maart 2021 

 

Regiocompetitie ‘The best of the West’ 

 

Twaalf clubs zijn voornemens vanaf 15 april onder de noemer 

‘The best of the West’ een regiocompetitie tegen elkaar te gaan afwerken. 

 

Opzet is twee poules van zes ploegen. 

 

Poule A  Poule B 

MVV’58  SVS’65 

Beesd  Lekvogels 

Rhelico  Focus’07 ** 

ASH  Asperen 

Haaften ** Teisterbanders 

Buren  Tricht 

 

** Haaften en Focus’07 hebben nog niet definitief toegezegd. Hun plaatsen worden eventueel ingenomen door 

Herovina en DSS’14, die zich inmiddels ook hebben aangemeld. 

Mochten de trainingsvoorwaarden na 16 maart worden versoepeld, gaan de twaalf ploegen vanaf 15 april op 

dinsdagavond een hele competitie tegen elkaar spelen. In juni volgt een finaledag. 

Blijkt 15 april niet haalbaar, dan is het alternatief een halve competitie die medio mei zal starten. 
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4 maart 2021 

 

Op Instagram een foto uit ‘het archief’  

en dit lijkt inderdaad een eeuwigheid 

geleden....  

 

Mike van Wees voeg zich af of de  

penalty van Kevin Kruissen erin ging of  

dat er tegen de wieken van de molen  

werd geschoten… 

 

Helaas is niet bekend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 maart 2021 

 

Belangenorganisatie Amateur (BAV): ‘Meer dan de helft amateurclubs sluit seizoen met verlies af’ 

 
Meer dan de helft van de amateurvoetbalclubs weet al zeker dat ze dit seizoen (2020/2021), ondanks de 

steunmaatregelen, met een verlies afsluiten. Slechts 14% denkt geen verlies te hebben, terwijl 34% twijfelt.  

Dat blijkt uit een enquête van de BAV die de belangen behartigt van haar ongeveer 1.600 leden. 

 

De aantallen over de verliezen zijn hoger dan het seizoen 2019/2020. Van de ondervraagden geeft 61,6% aan dát 

boekjaar níét met een verlies te hebben afgesloten. Ook blijkt uit de enquête, die in februari van dit jaar is 

uitgezet, dat 37,2% van de ondervraagden de algehele financiële situatie van de vereniging wegens de coronacrisis 

als ‘zorgelijk’ of ‘zeer zorgelijk’ bestempelt. 

 

Acute nood minder dan verwacht 

Ondanks de financiële zorgen is de acute nood bij amateurclubs minder  

dan werd verwacht in mei. Ook toen peilde de BAV de mening van haar  

leden. Destijds vreesde 18% het voortbestaan van de club als er in het  

seizoen 2020/2021 niet of nauwelijks gevoetbald zou worden.  

Nu zegt nog geen 5% van de verenigingen dat er op dit moment zorgen  

zijn ten aanzien van het voortbestaan. 

 

Dat kan komen, omdat er volop gebruik is gemaakt van de steunmaatregelen. Liefst 82,7% van de ondervraagden 

heeft hulp gekregen van de overheid voor een of meer steunpakketten. 
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4 maart 2021 Trots op de jeugdcommissie en de vele vrijwilligers 

 

Complimenten voor de jeugdcommissie en al die vrijwilligers. 95 kinderen aan het voetballen op zaterdagmorgen 

en daar zit O17 en O19 niet eens bij. 2x per maand zo'n grote groep op zaterdag is een prachtig gezicht.  

Mirjam zorgde voor de limonade tussen de wedstrijdjes door en wat hadden ze een dorst .  
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Trots op de jeugdcommissie en de vele vrijwilligers (vervolg) 
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8 maart 2021  

Hele lichte versoepeling:  

Vanaf 16 maart is voor spelers vanaf 27 jaar trainen in viertallen weer toegestaan 

 
Voor het buitensporten heeft premier Mark Rutte maandagavond een lichte versoepeling aangekondigd 

 

Spelers vanaf 27 jaar mogen met ingang van dinsdag  

16 maart in viertallen trainen, mits onderling anderhalve  

meter afstand wordt gehouden.  

Momenteel geldt voor deze leeftijdscategorie dat het  

trainen is beperkt tot tweetallen. 

 

Splijtzwam 
 
De KNVB blijft van mening dat de gekozen leeftijdsgrens  
een splijtzwam is voor amateurclubs. Jan Dirk van der Zee 
"De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen  
sporten tot en met 26 jaar splijt elke amateurvereniging  
en talloze teams. Dat is onnodig, want voetballen gebeurt 
veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen  
zijn we dus onvoldoende geholpen.  
We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen." 
 

 
Rutte ziet kantelpunt naar meer mogelijkheden naderen 
 

Demissionair premier Mark Rutte ziet het moment waarop steeds meer mogelijk wordt naderen. Dat komt door het 

toenemende aantal vaccinaties, zei de minister-president maandagavond tijdens een persconferentie. 

 

Dat betekent volgens Rutte echter niet dat de coronamaatregelen nu al kunnen worden versoepeld. Het 

demissionaire kabinet heeft besloten de huidige maatregelen te verlengen tot en met 30 maart.  

Het pakket blijft op een paar "correcties" na van kracht. 

 

Rutte hoopt op 23 maart tijdens de volgende persconferentie  

perspectief op reizen in de mei- en zomervakantie te kunnen bieden. 

 

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wordt het een "mooie zomer". Voorwaarde is wel 

dat "alles gaat zoals we nu verwachten". Begin juli kan iedereen die dat wil gevaccineerd zijn en dan "hebben we 

van het grootste gedeelte van de maatregelen afscheid genomen", aldus de minister 

 

Terrassen kunnen mogelijk eind maart open 
 

Een van de eerstvolgende maatregelen waarvan afscheid genomen kan worden, is de sluiting van buitenterrassen. 

De Jonge zei dat op 31 maart de terrassen geopend kunnen worden als het reproductiegetal (R) rond de 1 blijft en 

de druk op de ziekenhuizen niet te veel toeneemt. 

Daarnaast zouden winkels in dat geval meer klanten kunnen ontvangen. Ook wordt er dan meer mogelijk voor 

instellingen in het hoger onderwijs. 

De Jonge benadrukte wel dat de vooruitzichten nog altijd niet goed zijn, ook al komt de piek later dan verwacht. 

Inmiddels wordt op basis van modellen het hoogtepunt van de derde golf in april verwacht. 

Als de slechtste scenario's uitkomen, dan liggen de ziekenhuizen over een maand even vol als vorig jaar, 

waarschuwde De Jonge.  
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10 maart 2021 
 
Nieuwe Routekaart: ‘Op deze momenten kan er weer gevoetbald worden’ 

 

 

 

 
De Rijksoverheid heeft een nieuwe versie van de routekaart uitgebracht. Daarop staan naast de bestaande 
risiconiveaus ook de momenten waarop er mogelijk weer wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld 
kunnen worden. 

Nederland kent vier risiconiveaus waarop eventuele versoepelingen worden gebaseerd: Waakzaam, Zorgelijk, 
Ernstig en Zeer Ernstig. Momenteel is in Nederland de situatie voor alle regio’s ‘Zeer ernstig’. Onderstaand een 
overzicht van mogelijkheden die bij elk risiconiveau passen. 

 

 

1. WAAKZAAM 
In de situatie waarin de veiligheidsregio als waakzaam wordt gezien (minder dan 6048 besmettingen  

per week en 69 ziekenhuisopnames per week) kunnen er weer volledige trainingen en wedstrijden 

plaatsvinden. Wel is er een maximaal aantal aan publiek: 100 personen.  

De kleedruimtes en douches zijn gewoon open.  

De kantines kunnen open en moeten sluiten om 00:00 en de inloop moet vanaf 23:00 stoppen.  

Er mogen -mits gereserveerd, geregistreerd en er een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden-  

acht personen aan een tafel zitten en maximaal 100 personen binnen zijn. 

 
2. ZORGELIJK 

In de situatie waarin de veiligheidsregio als zorgelijk wordt gezien (tussen de 6049 en 17.280  

besmettingen per week en tussen de 70 en 276 ziekenhuisopnames per week) kunnen en er voor  

iedereen weer trainingen plaatsvinden. Wedstrijden kunnen alleen gespeeld worden tegen  

elftallen van de eigen vereniging, er is geen publiek en ook de kleedkamers en douches moeten 

gesloten blijven.  

De kantines kunnen open en moeten sluiten om 00:00 en de inloop moet vanaf 23:00 stoppen.  

Er mogen -mits gereserveerd, geregistreerd en er een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden-  

zes personen aan een tafel zitten en maximaal 50 personen binnen zijn. 

 
3. ERNSTIG 

In de situatie waarin de Veiligheidsregio als ernstig wordt gezien (tussen de 17.281 en 43.200  
besmettingen per week en tussen de 277 en 466 ziekenhuisopnames per week) kunnen er alleen  
trainingen plaatsvinden voor volwassen met maximaal een elftal. Kinderen tot en met 17 jaar  
mogen vrij trainen en ook wedstrijden tussen teams binnen de verenigingen zijn toegestaan.  
Er is geen publiek en de gehele accommodatie blijft gesloten. 

 
4. ZEER ERNSTIG 

In de situatie waarin de Veiligheidsregio als zeer ernstig wordt gezien (meer dan 43.200 besmettingen  
per week en meer dan 467 ziekenhuisopnames per week) kan er alleen op anderhalve meter worden  
getraind en moet er op anderhalve meter afstand worden getraind. Er is een uitzondering voor de  
jeugd tot en met 17 jaar, topsporters en topsportcompetities.  Sportbeoefening op buitensportlocaties 
is toegestaan voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar. Wedstrijden onderling in eigen clubverband  
toegestaan. Sportbeoefening op buitensportlocaties onder voorwaarden toegestaan voor volwassenen  
vanaf 27 jaar met een groepsgrootte van maximaal 4 personen. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/08/routekaart-coronamaatregelen#:~:text=Aanpassingen%20routekaart%208%20maart%202021,aanpassingen%20van%20leeftijd%20en%20groepsgrootte.
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Zaterdag 20 maart 2021 

De jeugd van v.v. Beesd heeft afgelopen zaterdag voor de 3e keer dit seizoen onderlinge wedstrijden gespeeld. 

Met een lekker zonnetje hebben de meiden en jongens onder de 17 en 19 lekker gebald,  hierbij waren meer dan 

100  spelers aanwezig. 
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Dinsdag 23 maart 2021 
 

Coronamaatregelen verlengd, avondklok gaat van 21.00 uur naar 22:00 uur 
 

De enige versoepeling is de ingangstijd van de avondklok; deze gaat met ingang van woensdag 31 maart naar  

22:00 uur (in plaats van 21:00 uur).  

 

Vertaald naar voetbalclubs: dit geeft meer mogelijkheden voor de trainingen in de avonduren. Personen tot 
en met 26 jaar mogen in groepsverband trainen. Personen van 27 jaar en ouder mogen slechts in groepen 
van vier trainen.   

De eerstvolgende corona-persconferentie is op dinsdag 13 april, de huidige maatregelen gelden tot en met dinsdag 

20 april. De "meest beperkende"  

coronamaatregelen kunnen  

in de periode tussen half mei  

en half juni worden losgelaten. 

 

Daar hoopt demissionair  

minister Hugo de Jonge  

(Volksgezondheid) op, zei  

hij dinsdagavond tijdens  

een persconferentie.  

 

Op dat moment zijn volgens  

de planning de meeste  

kwetsbare mensen en  

zestigplussers gevaccineerd,  

waardoor de druk op de  

ziekenhuizen af moet nemen. 

 

De Jonge benadrukte wel dat het om een inschatting gaat en dat het moment waarop veel maatregelen versoepeld 

kunnen worden "niet met zekerheid" te voorspellen is. 

 

Uitspelen jeugdcompetities ook geen optie meer voor KNVB 
 
De KNVB heeft na de corona-persconferentie van dinsdagavond, waarin de coronabeperkingen met drie weken 
zijn verlengd, besloten ook de jeugdcompetities (A-categorie), Onder 21 en Onder 23 definitief te laten 
vervallen. 

De KNVB meldt in een mail naar de clubs: ‘Op de persconferentie is bekend geworden 

dat de huidige coronamaatregelen verlengd worden en nu geldig blijven tot minimaal  

20 april. Daardoor moeten wij de conclusie trekken dat de uiterste deadline waarop wij 

de competitie zouden moeten kunnen herstarten, te weten 10 april, niet meer haalbaar 

is. Om die reden hebben wij helaas moeten besluiten om de lopende O21 en O18  

competities van het seizoen 2020/’21 per direct te beëindigen en niet meer te 

hervatten. Het betekent dus ook dat er dit seizoen geen promotie en degradatie wordt  

doorgevoerd. Dit is uiteraard het scenario waarvan wij hoopten dat dit geen werkelijk- 

heid zou worden, maar we zien helaas geen andere mogelijkheid. De KNVB hoopt nog  

altijd wel dat de Regiocup doorgang kan vinden. 
 

  

https://www.regio-voetbal.nl/nieuws/nieuws/239055/knvb-maakt-uiterlijk-9-april-poule-indelingen-regiocup-bekend
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Ook toename aantal corona besmettingen in Beesd 

 

Onderstaande informatie werd gemaild aan alle jeugdleden en begeleiders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 27 maart 2021 

 

Klusochtend 

 

Andre, Hans, Ton, Jan, Ko, Goof en Bert waren aanwezig. 

De velden werden vrijgemaakt van afgewaaide takken zodat er onderhoud kon worden 

uitgevoerd, de netten werden gerepareerd en nog enkele ander klusjes. 

De saucijzenbroodjes waren lekker, bedankt Ton. 
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April 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle clubs starten het nieuwe seizoen in dezelfde competitie als waarin ze deze jaargang zijn 
begonnen. Zelfs als er teams wegvallen, blijven de competities van de eerste elftallen intact.  

Vorig seizoen werden geen kampioenen en degradanten aangewezen, maar een aantal clubs promoveerde wel 

doordat er (door fusies, terugtrekkingen of een overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal) open plekken 

vielen in diverse andere klassen. Dit seizoen is de competitie opnieuw vroegtijdig afgebroken en niet meer hervat, 

maar er wordt niet geschoven in de voetbalpiramide. 

 

Wanneer een team uit een competitie van bijvoorbeeld 14 teams zich terugtrekt, wordt de competitie afgewerkt 

met 13 teams. De mogelijke open plekken worden vervolgens aan het einde van het seizoen rechtgetrokken.  

In de nacompetities kunnen dan extra promotieplekken vergeven worden. 

 
 
 
Ook GVV Geldermalsen naar de zaterdag 

 
 
 
GELDERMALSEN • Het eerste elftal van vierdeklasser GVV Geldermalsen switcht  
komend seizoen van de zondag naar de zaterdag, meldt De Gelderlander. 
 
De overstap is het gevolg van een ledenraadpleging.  

Ongeveer 75 procent van de respondenten koos voor een overstap naar het zaterdagvoetbal.  

Het tweede en derde elftal blijven wel op zondag voetballen. 

Regiogenoten Rhelico en Beesd gingen GVV voor;  zij kozen enkele jaren geleden al voor het zaterdagvoetbal.  
 

 

 

  

https://www.regio-voetbal.nl/uitslagen/202009404
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Woensdag 7 april 2021 

 

 

 

 

In de vroege morgen van woensdag 7 april is Cor van Weenen overleden. 

 

Cor was jarenlang een vaste waarde in het 1ste elftal van v.v. Beesd.  

We herinneren ons Cor als een technisch begaafde middenvelder, een  

hard werkende speler. Hij sloeg geen training over en ging altijd voorop 

in de strijd. 

 

In het door Danny Valen geschreven jubileumboek ter ere van het 40-jarig bestaan van onze vereniging in 1999 

vonden we een foto van Cor na het winnen van een promotie wedstrijd naar de 4de Klasse in 1984.  

 

Cor staat op deze elftalfoto met o.a. spelers als Pierre Swamborn, Johan de Groot, Marcel van Lith,  

Hans van der Burg, Jos Krielen, Goof Dokman, Jos de Jong, Frank Hoos, Arno van Breemen, Cees Brouwer,  

Tony Thijs,  en Ton van de Biesebos. 

 

 

Cor was een kampioen, zeer sportief en  

samen met zijn vrouw Willy heeft hij heel  

wat kilometertjes gelopen als training voor  

weer een volgende grote uitdaging of  

hardloop evenement.  

 

 

Het laatste grote gevecht tegen zijn ziekte 

heeft hij echter niet kunnen winnen. 

 

 

Cor werd slechts 58 jaar 

 

Wij wensen Willy, zijn kinderen, broer, zus  

en overige familie en bekenden sterkte met  

dit verlies.      

                       

 

We zullen hem missen. 

 

 

Namens Voetbal Vereniging Beesd 

Goof Dokman 

secretaris 

 
 

 

  19-09-1962        07-04-2021  
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Cor van Weenen overleden (vervolg) 

Op zondag 11 april van 19.30 tot 20.30 uur is er gelegenheid om vanuit de auto afscheid te nemen van Cor en de 

familie op afstand te condoleren via een drive-through bij het woonhuis aan de Middenstraat 23 in Rumpt.  

(Aanrijden via de Veerweg in Beesd) 

 

Er zal in besloten kring afscheid van Cor worden genomen op maandag 12 april in crematorium ’t Lief in Beesd. 

 

Er is online een herinneringspagina voor Cor geopend op https://www.memori.nl/gedenkplaats/cor-van-weenen.  

Daar kunt u condoleances, herinneringen, foto’s en verhalen achterlaten  

die later bij elkaar zullen worden gebracht tot een herinneringsboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.memori.nl/gedenkplaats/cor-van-weenen
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Cor van Weenen overleden (vervolg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was de wens van Cor om het geld dat eventueel aan bloemen zou worden besteed te doneren aan Roparun 

Team 44 Beesd via https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/44xx 

 

  

https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/44xx
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Dinsdag 13 april 2021  
Regels voor sporten in de openlucht worden vanaf 11 mei versoepeld, wedstrijden niet voor 7 juli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vijf stappen terug naar normaal 

Stap1: De eerste stap (zeer ernstig) staat gepland op 28 april. Dan verdwijnt de avondklok, mogen de terrassen 

open en mag je twee in plaats van één bezoeker thuis ontvangen. 

 

Stap 2: gaat in op 11 mei, dan is onder andere met toegangstesten publiek weer welkom bij sportwedstrijden.  

 

Stap3: Op 26 mei staat stap drie gepland en is onder voorwaarden uiteten in restaurants weer mogelijk .  

Op 16 juni gaan we met stap vier terug naar het niveau 'zorgelijk' en worden evenementen onder voorwaarden 

toegestaan. Per 7 juli, als bijna alle volwassenen ten minste één prik hebben gehad, worden veel versoepelingen 

verruimd en voor augustus wordt zelfs gedacht aan het loslaten van de basismaatregelen. 'Plan is niet zeker, dat is 

het dilemma'. Het is op het eerste gezicht een overzichtelijk schema, maar hoe zeker is het? "Het is niet zeker. 

Dat is het dilemma", zegt Peter Munters, ambtenaar op het ministerie van VWS in een toelichting op het 

openingsplan. Dit plan, zegt hij, is gemaakt "met de beste kennis die we hebben". 

Er wordt gekeken naar twee ontwikkelingen: het aantal bezette ziekenhuisbedden, inclusief die op de intensive 

care (ic), en het aantal gevaccineerde mensen. Daar is al de eerste onzekerheid, want het is niet precies duidelijk 

welk effect de versoepelingen op het aantal besmettingen hebben. Toch zijn de stappen mede daarop gebaseerd. 

Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het aantal vaccinaties. Het tempo kan vertragen, zoals dat de afgelopen 

weken is gebeurd vanwege extra onderzoek. "Het kan leiden tot bijstellen", legt Munters uit. 

OMT wordt om advies gevraagd 

Daarnaast worden de versoepelingen voorgelegd aan het OMT, zoals dat nu ook gebeurt. De experts hebben in 

ieder al laten weten niet te beginnen met de eerste stap voordat de piek van de derde golf achter ons ligt. Dat is 

nu nog niet het geval, naar verwachting op 28 april wel. 

Het roept de vraag op waarom het kabinet niet stuurt op data, zoals de ziekenhuisopnamen en de vaccinaties, in 

plaats van datums. Recent moest het kabinet meerdere keren terugkomen op mogelijke versoepelingen omdat de 

coronacijfers toch nog te hoog waren. 
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Uit de oude doos  Een foto uit Beesdboek: R.K. Voetbalclub 'Egelantiers' Beesd.  

Uiterst rechts – in pak - een jonge Gradus Dokman als grensrechter.  

Foto: Archief Riet van Bremen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Een ongeluk zit in een klein br(h)oekje’.  

Zo is het gezegde en is helaas ook van toepassing voor Marius 

Hol. Klusje in huis, misstapje, een ongelukkige val en krak zei 

de pols. Inmiddels is het gips er weer af en kan hij de pols 

weer gebruiken.  

Een kleine attentie van de club is voor de pechvogel zeker op 

zijn plaats, voor de man die iedere donderdagavond voor 

gezelligheid zorgt in de kantine, een muziekje, een praatje, 

en natuurlijk de rondes met warme hapjes.  

We hebben samen bij hem thuis op veilige afstand een kopje 

koffie gedronken en even gezellig bij gekletst. Binnenkort 

krijgt ook Marius zijn corona vaccinatie en hij hoopt daarna 

spoedig weer een biertje te kunnen drinken met zijn maatjes 

in de kantine.  

Goed oefenen met je pols Marius zodat we 'als het weer kan' 

samen weer een biertje kunnen ‘kantelen’. 
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Dinsdag 20 april: 

Openingsplan kabinet: stap voor stap meer mogelijk 
 

Het kabinet gaat op 28 april een aantal coronamaatregelen 

opschorten, afschaffen of versoepelen.  

 

Het einde van de avondklok is nabij, winkels en markten mogen weer 

open en begrafenissen zijn vanaf volgende week weer door maximaal 

100 mensen te bezoeken.  

 

Ook mogen de terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 uur open. 

 

 

 

Wel komt er een rem op de Fieldlab 

Evenementen. De proefevenementen  

worden geschrapt als er meer dan  

900 coronapatiënten op de intensive  

care liggen. 

 

De leslocaties voor het theorie-examen  

voor een  rijbewijs weer open 

 

 

 

 

 

KNVB baalt van Rutte en weigert deelname 'testmaatschappij' 

 
20 april 2021 – De KNVB heeft zeer teleurgesteld gereageerd op de persconferentie van premier 

Mark Rutte. Hoewel er versoepelingen aangekondigd zijn, komen die er vooralsnog niet voor de 

amateursport. Dat is enorm tegen het zere been van Jan Dirk van der Zee. 'Sport, voetbal, zou je 

derhalve niet als sector moeten behandelen (horeca, winkels, scholen etc.), maar als een 

publieke zaak. We hadden daarom vooraan moeten staan bij de heropening van Nederland.' 

 

Dat schrijft hij in zijn column op de site van de KNVB als reactie op het besluit van het kabinet onder leiding van 

Rutte. 'Nu mogen we volgens het openingsplan pas in juli wedstrijden spelen, een week voor de schoolvakanties 

beginnen. Als dit zo blijft staan komt de KNVB Regiocup in gevaar. Het enige wat het voetbal de komende 

maanden nog heeft en waar kinderen en volwassen al maanden naar uitkijken', schrijft Van der Zee, die vreest dat 

het misschien nog wel erger wordt voor de voetballerij. 

 

'Er wordt weinig over gezegd, maar het hangt in de lucht dat we toewerken naar een testmaatschappij. Met als 

gevaar dat spelers - ook de pupillen - voordat ze tegen een andere club uit mogen komen, eerst een negatief 

testbewijs moeten overleggen. No way. Het KNVB amateurvoetbal doet daar niet aan mee', verzekert hij. 

'Voetbal is en blijft toegankelijk voor iedereen. Dit staat overigens los van de Fieldlab-evenementen, waar KNVB 

betaald voetbal aan mee doet om met name te kijken of er weer zo snel mogelijk met publiek kan worden 

gevoetbald. Mijn oproep aan dit demissionaire kabinet is: stop met de logica van een lekke bal, zet alsnog 

georganiseerd sporten boven aan het openingsplan en ga va-banque vaccineren', aldus de directeur 

amateurvoetbal van de KNVB. 

  



66 

 

Donderdag 22 april 

Alpha fysiotherapie Beesd had een programma samengesteld speciaal voor de spiergroepen van voetballers en dus 

uitermate geschikt voor de selectie van v.v. Beesd. Fit worden en fit blijven !! En dat werd zeer gewaardeerd.  
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24 april 2021 

De enquête ”Bewegen en sport” stond op de website van de gemeente West Betuwe. 

 

Het bestuur van V.V. Beesd kreeg het verzoek om deze enquête te delen met de leden van v.v. Beesd 

De link naar enquête is : https://www.westbetuwe.nl/sport-en-bewegen 

 

De gemeente maakt beleid over sporten en bewegen in West Betuwe. Om dit goed voor te bereiden, hebben we 

een aantal vragen aan onze inwoners. De resultaten nemen we mee in de kadernota sportbeleid 2022-2026. 

 

Geef uw mening 

We zijn benieuwd wat u doet aan bewegen en sporten. Dit is relevante informatie voor het opstellen van het 

nieuwe beleid. Uw deelname aan deze vragenlijst stellen wij daarom zeer op prijs. Het invullen van de vragenlijst 

kost u slechts 5 minuten. Het invullen van persoonlijke gegevens is verplicht. De antwoorden die u geeft, blijven 

anoniem 

 

Maak kans op een leuke sportbidon 

Onder alle deelnemers aan de vragenlijst verloten we vijf duurzame sportbidons van Retulp. Vul vóór 30 april de 

vragenlijst in. 
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24 april 2021 

 

 

 

 
 
Wat wil West Betuwe met sport doen?  
Gemeente, inwoners en verenigingen in gesprek 
 

 
GELDERMALSEN - Welke rol is er weggelegd voor de gemeente West Betuwe op sportgebied?  

Welke wensen leven er bij sportverenigingen en hoe denken inwoners hierover?  

En kan de gemeente wel iets met die wensen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierover gaan gemeenten, sportverenigingen en inwoners volgende week met elkaar in gesprek. 

 

De gemeente hecht aan sport en bewegen, al is het maar vanwege de gezondheidsaspecten en de saamhorigheid 

die sporten met zich mee kan brengen. Daarom werkt West Betuwe aan een nieuw sportbeleid. Dat is er nog niet 

voor de nog jonge gemeente.  

 

Op donderdag 6 mei spreken inwoners en sportverenigingen hierover met de gemeenteraad. Vanwege corona is 

gekozen voor een digitale vergadering die om 20.00 uur begint. 

Sportverenigingen 

Tijdens de vergadering krijgen de raadsleden meer informatie over het sportbeleid dat in ontwikkeling is. Dit 

beleid is bedoeld voor de periode van 2022 tot 2026. Het geeft sportverenigingen duidelijkheid over hun 

verantwoordelijkheden en de steun die de gemeente ze biedt.  

 

Inwoners kunnen nu al via een enquête op de gemeentelijke website westbetuwe.nl/sport-en-bewegen meedoen. 

Wie mee wil praten, moet zich melden via griffie@westbetuwe.nl. Meeluisteren kan via de site van de gemeente. 
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Mei 2021 

6 mei 2021 

De KNVB Regiocup voor senioren gaat dit seizoen niet door. Door tijdgebrek 
is het alternatieve evenement niet meer haalbaar, zo heeft de voetbalbond 
donderdag laten weten. 

De KNVB lanceerde de Regiocup in  

februari van dit jaar, als evenement  

voor amateurs die uitkomen in de  

zogenoemde B-categorie.  

Het was een alternatief voor de  

wegens de coronacrisis afgebroken  

competities in het reguliere seizoen. 

 

Het ging om kleinschalige en regionale  

toernooien voor amateurverenigingen,  

met minder lange reisafstanden en de  

kans op lokale derby's.  

 

Volwassenen van 27 jaar of ouder mogen echter in elk geval tot 18 mei niet in teamverband trainen.  

Dat mag net als het afgelopen half jaar alleen in groepjes van vier. 

 

Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit  

te kunnen worden, aldus de KNVB. In dat geval kan de Regiocup niet eerder dan in het weekend van 5 en 6 juni 

starten. 

 

Voor een toernooivorm blijft volgens de KNVB dan te weinig tijd over, aangezien de zomervakantie op 10 juli  

van start gaat (regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen grasonderhoud nodig is. 

 

Daarnaast denkt de KNVB dat het gezien de uitgestelde versoepelingen onwaarschijnlijk is dat de datum waarop 

volgens het eerdere openingsplan van het demissionaire kabinet weer wedstrijden gespeeld mogen worden  

(7 juli) binnenkort naar voren wordt gehaald. 
 

Regiocup voor jeugd komt er mogelijk wel 

Kinderen mogen wel al enige tijd normaal trainen en bij de eigen vereniging partijtjes spelen. Aangezien zij dus 

geen voorbereidingstijd nodig hebben, gaat de KNVB Regiocup voor de jeugd mogelijk nog wel door. 

 

"De KNVB wil alle reële opties zo lang mogelijk openhouden 

en niet zelf onnodig of voorbarig de kans op het spelen van 

wedstrijden wegstrepen. Daarom hebben we ons gedurende 

de coronatijd telkens flexibel getoond en bij de overheid 

eerst ons 'plan B' en daarna de KNVB Regiocup, als alternatief 

voor de competities, aangedragen", zegt Jan Dirk van der 

Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. 

 

"We blijven in gesprek met Den Haag en we blijven actief zoeken naar mogelijkheden. Wij hadden namelijk heel 

graag gezien dat men inmiddels weer normaal en veilig in de buitenlucht kon voetballen." 
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10 mei 2021 

Vuren-voorzitter Aart-Jan de Heus:  
‘Voetbal van groot belang voor  
saamhorigheid en leefbaarheid  
in de kernen’ 
 
WEST BETUWE • “Voetbal is een geweldig platform om mensen bij elkaar te brengen.”  

Dat zei inspreker Aart-Jan de Heus (voorzitter vv Vuren) tijdens de beeldvormende avond namens de vijftien 

voetbalverenigingen in de West Betuwse kernen. 

 
De gemeente telt volgens hem maar liefst 4000 inwoners die betrokken zijn bij één van deze clubs. “Nog eens 
16.000 inwoners staan wekelijks bij een voetbalwedstrijd langs de zijlijn van het veld en 2.200 inwoners zijn bij  
de voetbalverenigingen als vrijwilliger actief. Een geweldig sociaal netwerk. De lokale voetbalvereniging is de plek 
waar sporters en vrijwilligers zich verder kunnen ontplooien, vormen en ontwikkelen.” 
Volgens de clubs zorgt voetbal voor trots, verbinding, geluk. “Voetbal brengt vele inwoners van West Betuwe 
wekelijks letterlijk in beweging. Voetbal is meer dan een spel. Een voetbalvereniging is een belangrijke plek  
waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen. Waar ze leren omgaan met winnen en verliezen.  
Samenwerken met elkaar en leren tegenstanders en scheidsrechters met respect te ontmoeten.” 
 
 

Sociale cohesie 

Voetbal zorgt niet alleen voor de 

verbetering van gezondheid door het 

stimuleren van beweging voor zowel jeugd 

als volwassenen en ouderen, maar zorgt 

volgens De Heus ook voor binding door 

sociale cohesie in de kernen en laat 

kwetsbare groepen meesporten. 

 

“Door diverse initiatieven (schoolgym, 

kaartavonden, koffieochtenden, Walking 

Football) worden reeds andere doelgroepen 

bij de verenigingen betrokken.  

Deze verbreding is van groot belang voor de 

saamhorigheid en leefbaarheid in de 

dorpskernen.  

Kortom, het voetbal levert in de gemeente 

West-Betuwe een niet in geld uit te drukken 

bijdrage aan de gezondheid, vorming en 

verbinding van de regio. 

 

In alle lagen van de samenleving: dat maakt  

voetbal zo uniek. Dit moeten we zien te  

Sterk netwerk       koesteren.” 

De voetbalverenigingen in West Betuwe werken aan een sterk netwerk met een duidelijke visie. 

“Binnen de afzonderlijke gemeenten heeft gezamenlijk overleg in de afgelopen jaren tot positieve resultaten 
geleid voor alle betrokken partijen. Het netwerk wil daarom graag met de gemeente in gesprek over het sport- en 
accommodatiebeleid, om het plezier, de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid te bevorderen in de 
gemeente en de positie van de verenigingen als ook het functioneren in de kernen te versterken.” 
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11 mei 2021 

Versoepelingen voor de sport lijken er nu echt aan te komen 
 
Landelijke media melden dat het kabinet voornemens is de  

coronamaatregelen vanaf dinsdag 18 mei verder te versoepelen.  

Onder deze tweede stap valt meer ruimte voor de binnen- en  

buitensport. Wat dit exact inhoudt, is nog niet bekend. 

 

Dinsdag 11 mei gaven demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie. De 

versoepelingen gaan alleen door als de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames komende week blijven dalen. 

 

 

Het kabinet kondigde op de persconferentie over de coronacrisis nieuwe versoepelingen aan.  

Vanwege de onzekerheden rond de cijfers, wordt er alleen een dag voor de voorgenomen versoepelingsdatum pas      

besloten of ze worden doorgevoerd.  

 

In de 2de stap van het zogenoemde openingsplan van het kabinet gaan doorstroomlocaties in de buitenlucht zoals  

pretparken en dierentuinen onder voorwaarden vanaf 18 mei weer open. Hetzelfde geldt voor sportscholen, 

binnenzwembaden en muziekscholen. Ook mogen de terrassen langer open van 07.00 uur tot 20.00 uur.   

 

De rechtbank in Den Haag vindt niet dat de coronamaatregelen van tafel moeten zoals actiegroep Viruswaarheid   

eiste in een kort geding. Volgens de rechter is er voldoende wettelijke basis voor de maatregelen. Hij verwees  

daarbij onder meer naar een uitspraak van het hof en het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

 

Volgende week maandag wordt definitief besloten of vanaf 18 mei de sportscholen, binnenzwembaden en 

doorstroomlocaties in de buitenlucht onder voorwaarden weer open mogen. Dat bevestigen ingewijden aan ANP na 

berichtgeving van NOS. 

 

Eerder dacht het kabinet daar dinsdag al uitsluitsel  

over te kunnen geven. Dat besluit is echter uitgesteld 

tot 17 mei omdat het nog niet zeker is of de afname  

van coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende  

dagen door gaat zetten. 

 

Het kabinet durft het op basis van de huidige  

coronacijfers aan de tweede stap in het openingsplan  

aan te kondigen. Maar of die definitief per 18 mei kan 

worden gezet, kan pas worden beslist als de daling  

van het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en intensive care afdelingen in de ziekenhuizen doorzet. 

 

Aanstaande dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden dan voldaan moet worden om de versoepelingen 

door te voeren. Dinsdagavond maken demissionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de 

Jonge die voorwaarden op een persconferentie bekend. 

Vermoedelijk gaat het om dezelfde criteria die het Outbreak Management Team (OMT) hanteert: een daling van 20 

procent van de opnames in ziekenhuizen en op ic's. 

De tweede stap van het heropeningsplan had volgens het oorspronkelijke plan van het kabinet al deze week gezet 

moeten worden. Maar dat besluit moest vorige week worden uitgesteld omdat volgens het OMT de druk op de 

ziekenhuizen nog onvoldoende was afgenomen. 

 

Mocht de tweede stap volgende week daadwerkelijk gezet worden, dan betekent dat dat de binnensportlocaties en 

kunst- en cultuurbeoefening heropend kunnen worden. 
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11 mei 2021 

'Historische stap' in amateurvoetbal:  
vrouwen mogen vanaf komend seizoen  
uitkomen in eerste mannenelftal 
 
Met ingang van het seizoen 2021/’22 is het voor vrouwen in het amateurvoetbal mogelijk om uit te  

komen in de categorie A bij de mannen. Dat heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt. 

 

De KNVB meldt op haar website: Hiermee creëert de KNVB voor vrouwen een nieuwe mogelijkheid om altijd een 

passende plek te vinden in het voetballandschap. Dat vrouwen voortaan ook in de A-categorie bij de mannen 

kunnen uitkomen, is een historisch moment voor het amateurvoetbal in Nederland én wereldwijd. 

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Gemengd voetbal was in Nederland tot dusver mogelijk in 

de gehele jeugd. Zodra vrouwen echter de seniorenleeftijd bereikten, moesten zij kiezen tussen spelen in een 

vrouwencompetitie of gemengd blijven spelen in de B-categorie. Wij zien op basis van de huidige tijdsgeest en 

recente onderzoeksresultaten geen reden meer om daaraan vast te houden en kiezen voor gelijkwaardigheid en 

diversiteit. We willen dat meiden en vrouwen op basis van hun kwaliteiten en eigen ambities een passende plek in 

het voetballandschap vinden.” 

 

Begeleidingstraject 
Verenigingen, speelsters en de bond trekken hierin gezamenlijk op. De KNVB biedt alle verenigingen die een 
speelster willen laten voetballen in een team in de A-categorie bij de mannen een begeleidingstraject aan. 
‘We geven verenigingen ondersteuning, advies en handvatten om speelsters zo goed mogelijk te begeleiden.  
Dit gebeurt op basis van ervaringen die zijn opgedaan in eerder onderzoek en een pilot bij vierdeklasser vv Foarút.  
Op deze manier kunnen verenigingen, speelsters en de KNVB de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig 
aanpassingen doen. Verenigingen hoeven geen dispensatie aan te vragen. Wel kunnen ze speelsters vooraf 
aanmelden bij de KNVB, waarna gezamenlijk het traject wordt opgestart’. 

 
Gemengd voetbal in Nederland 
Het vrouwenvoetbal werd in Nederland in 1971 erkend en maakt sindsdien officieel deel uit van de KNVB. Het 
gemengd voetbal werd in 1986 geïntroduceerd. Deze stap maakte het in eerste instantie mogelijk om jongens en 
meiden tot en met 12 jaar met en tegen elkaar te laten voetballen. 
Gemengd voetbal breidde zich in de daaropvolgende jaren uit naar de competities voor de oudere 
jeugdcategorieën: in 1995 tot categorie B. Sinds 1996 kunnen jongens en meiden ook in de categorie A (jeugd) met 
en tegen elkaar spelen. Met ingang van het seizoen 2021/’22 wordt daar de categorie A senioren dus aan 
toegevoegd 

  

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/63501/categorie-mannen-vanaf-seizoen-2021%E2%80%9922-toegankelijk-voor
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/63501/categorie-mannen-vanaf-seizoen-2021%E2%80%9922-toegankelijk-voor
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12 mei 2021 

Groepstrainingen mogen weer,  
wedstrijden nog niet, terrassen voetbalclubs onder voorwaarden open 
 
Amateurvoetballers mogen vanaf woensdag 19 mei weer in groepsverband trainen, zo is dinsdagavond tijdens de 
persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge duidelijk geworden. Maar er zit wel een -onverwachte- 
voorwaarde aan vast: spelers van 27 jaar en ouder moeten anderhalve meter afstand houden. Of er ook in 
wedstrijdverband gespeeld mag worden, is nog de vraag. Maar dat er meer sportmogelijkheden, zowel buiten als 
binnen, komen; zoveel is zeker. Wellicht dat voetbalclubs in juni nog onderlinge oefenwedstrijden kunnen spelen.  
De KNVB heeft de RegioCup voor senioren al afgeblazen en ook diverse regionale toernooien zijn geskipt. 
De versoepelingen gaan overigens alleen door als de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames komende week 
blijven dalen 
 

  

https://www.regio-voetbal.nl/nieuws/nieuws/240594/knvb-regiocup-voor-senioren-gaat-definitief-niet-door-oefenwedstrijden-blijven-nog-wel-een-optie
https://www.regio-voetbal.nl/nieuws/nieuws/240337/streep-door-regiotoernooi-altena
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Maandag 17 mei 2021 

 

Versoepelingen definitief: vanaf woensdag 19 mei weer naar dierentuin en sportschool 

Het demissionaire kabinet heeft maandag 17 mei groen licht gegeven voor de 2de stap van heropeningsplan. 
Dat betekent dat woensdag onder meer sportscholen en dierentuinen weer open mogen. 
 

De versoepelingen werden vorige week al aangekondigd, met de voorwaarde dat deze pas door konden gaan als de 

coronacijfers voldoende bleven dalen. Op advies van het OMT werd een daling van 20 procent ten opzichte van de 

piek in april gehanteerd. Dat percentage werd de afgelopen dagen al behaald. 

Dat de versoepelingen nu definitief zijn, komt niet als een grote verrassing. Op basis van de coronacijfers zeiden 

ingewijden zondag al tegen persbureau ANP dat het er "positief uitzag". Demissionair minister Hugo de Jonge 

(Volksgezondheid) stelt dat de coronacijfers met 30 procent zijn gezakt ten opzichte van de piek van de huidige 

coronagolf. 

 

Nu de tweede stap in het heropeningsplan is gezet, mag de horeca vanaf woensdag langer open: van 6.00 uur tot 

20.00 uur. Er mogen nog wel steeds maximaal vijftig personen op een terras en twee personen (uitgezonderd 

mensen uit hetzelfde huishouden) aan een tafel zitten. Ook attractie-, natuur- en dierenparken mogen de deuren 

onder voorwaarden weer openen. 

 

Sportscholen open, maar kleedkamers blijven dicht 

Binnensportlocaties, waaronder sportscholen en zwembaden, mogen weer open. Het is wel verplicht om vooraf te 

reserveren en een gezondheidscheck te doen. Ook mogen maximaal dertig personen tegelijkertijd in een ruimte 

zijn. Daarnaast moeten de sporters onderling 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen als ze zich 

verplaatsen binnen de ruimte. De kleedkamers moeten dicht blijven, behalve in zwembaden. 

Buiten sporten in groepsverband mag weer, tot maximaal dertig personen. Wedstrijden zijn zowel met als zonder 

publiek nog altijd niet toegestaan. 
 
Ook de volgende versoepelingen gelden vanaf woensdag: 

• Buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen, zoals openluchttheaters, mogen (onder voorwaarden) 
weer open. 

• Hetzelfde geldt voor openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten. 

• Binnenlocaties voor de beoefening van kunst en cultuur, zoals muziekscholen, mogen weer open. 
Bibliotheken gaan op 20 mei weer open. 

• Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten openen de deuren weer en mogen bijvoorbeeld boten, kano's 
en fietsen verhuren. 

  

https://www.nu.nl/coronavirus/6133365/coronacijfers-lijken-genoeg-gedaald-voor-versoepelingen-maandag-besluit.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6133665/versoepelingen-gaan-woensdag-vrijwel-zeker-door.html
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Donderdag 17 mei 2021    
 

 

 

 

NOG EEN PAAR DAGEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Word jij de nieuwe meestervoorspeller van dit EK?  
Doe mee met de EK Poule Beesd en win de hoofdprijs van €225,-! (die kan oplopen bij veel deelnemers). 
 
Blijf de Social Media accounts van Uitspanning de Notenboom, Oranje Verenging Beesd en v.v. Beesd goed  
in de gaten houden voor informatie! 
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Vrijdag 18 mei 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd. 
 
 

Na maanden van beperkte vrijheid, geen verenigingsleven, beperkte sociale contacten en soms persoonlijk leed 

kunnen we gelukkig weer onze club tot leven gaan brengen. 

 

Vanaf deze week is het weer toegestaan om te sporten onder de volgende voorwaarden: 

 

Kleedkamers blijven dicht. 

Kantine blijft dicht. 

Geen wedstrijden en geen publiek. 

Maximaal 30 spelers per veld en met zoveel mogelijk inachtneming van de 1.5 meter onderlinge afstand. 

Jongeren tot 27 jaar hebben geen beperkingen meer. 

 

 

De barcommissie is al begonnen met de voorbereidingen om het terras open te stellen op de zaterdagmiddag: 

• open van 12.00 uur tot 17.30 uur 

• Maximaal 50 personen 

• Reserveren bij aankomst 

• 2 personen zitten per tafel (op 1,5 meter) of meerdere personen uit hetzelfde gezin 

• Consumpties worden aan tafel bezorgd. 
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De leden van de jeu de boules, WKC en Walking Football kunnen ook weer gaan spelen met inachtneming van de 

1.5 meter onderlinge afstand. 

 

Wij beseffen dat het nog niet alles is, maar vooral een begin naar waar we vandaan komen.  

Sporten, elkaar treffen en plezier beleven op de vereniging. 

 

Bij voldoende belangstelling willen  

we het terras en de accommodatie  

de hele zomer op houden en  

vernemen wij dat graag van jullie. 

 

Laten we er met z'n allen het beste 

van maken en te focussen op een 

opbouwende fase naar de start  

van de competitie na de  

zomervakanties. 

 

Bijna weer normaal! 

 

Namens het bestuur.  
 

Met vriendelijke groet, 

Max Kroeze 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Door de slechte weersverwachting was het terras helaas 

                                                                             op zaterdag 22 mei op Sportpark Molenzicht gesloten! 
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Woensdag 26 mei 2021 

Ook de Walking Football pakte de draad weer op met een eerste training op een zonovergoten Sportpark 

Molenzicht (met wat donkere wolkjes op de achtergrond ) .  

En de mannen hadden er duidelijk zin in. 
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Woensdag 26 mei Walking Football (vervolg) 

Mirjam en Doortje en nog twee dames van school bakten wafels voor de kinderen van de scholen van Beesd die een 

speurtocht hadden door het dorp. Ze hebben tijdens het bakken en daarna de keuken helemaal schoongemaakt.  

En dus zijn we klaar voor eventuele verdere versoepelingen of zoals de voorzitter zegt: Bijna weer normaal! 
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Woensdag 26 mei Walking Football (vervolg) 

Mirjam maakte ook nog foto’s van de "oudjes", die voor het eerst weer “in de wei” waren. 
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Woensdag 26 mei 2021 

Ook de 1ste posters van de EK Poule Beesd verschenen op tal van plaatsen in ons dorp en op Sportpark Molenzicht. 

𝑳𝑰𝑽𝑬! 𝑾𝑬 𝒁𝑰𝑱𝑵 𝑳𝑰𝑽𝑬  De EK Poule Beesd staat online! 

Kijk snel op https://ekpoulebeesd.nl voor meer informatie en om in te schrijven! Voor en tijdens het EK zijn er 
verschillende rondes die ingevuld moeten worden. Na inschrijven kun je direct beginnen met het invullen van 
𝗥𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟭. Op onze Sociale Media kanalen en via e-mail krijg je updates als er een nieuwe ronde van start gaat. 
Let 's go! Schrijf je snel in! 
 
 

   

https://ekpoulebeesd.nl/?fbclid=IwAR1ix0u6VguPDo_1Id7jDWh_iqG-aovgcjlJyUXSzM1msxDl0sKmJaL2gIY
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Donderdag 27 mei 2021 

Informatie (o.a. Regiocup) voor de jeugd v. v. Beesd  

Van : Jeugdcommissie V.V. Beesd 

Aan:  Alle jeugdleden en alle vrijwilligers met functie technische staf 

 

 

Beste allemaal, 

Graag willen wij jullie informeren over het einde van het seizoen. Voor ons als jeugdcommissie is het op dit 
moment nog afhankelijk van de beslissingen die de KNVB gaat nemen op basis van de eventuele versnelde 
versoepelingen vanuit het kabinet. 

Regiocup 

Op dit moment houden wij ons vast aan een bericht van de KNVB dat op maandag 31 mei besloten gaat worden 
alsnog de Regiocup gevoetbald gaat worden. Mocht dit zo zijn, dan zullen er nog 4 wedstrijden gespeeld gaan 
worden per team. 

Informatie KNVB: 

Om die reden starten we de voorbereidingen voor het spelen van de KNVB Regiocup voor de jeugd op de volgende 
speelweekenden: 5/6 juni, 12/13 juni, 19/20 juni en 26/27 juni. Dit betekent dat we, op basis van de poule-
indelingen die al eerder gepubliceerd zijn, nu het wedstrijdprogramma opbouwen. We streven ernaar het 
programma op maandag 31 mei aan het einde van de dag te publiceren in Sportlink en de Voetbal.nl-app. 

Lees het volledige artikel op: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/63612/het-coronavirus-en-
de-gevolgen-voor-het-amateurvoetbal 

Laatste traingingen 

In dit geval zullen de laatste trainingen plaatsvinden in week 25 op woensdag 23 juni en donderdag 24 juni. (of 
afwijkend in overleg met de trainers) 

Voetbal.nl App 

Wij willen iedereen verzoeken om de Voetbal.nl app te (her)installeren om zo ook inzicht te krijgen in de 
programmering van deze weken. (https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app) Inloggen met het mailadres dat bij v.v. 
Beesd bekend is. 

De leiders zullen via de groepsapp specifieke informatie delen met betrekking tot eventuele indeling, kleding etc. 
(met name voor de lagere teams met “nieuwe” spelers). 

Voor de JO7 zullen we ook proberen 1 of 2 wedstrijden te organiseren, zodat ook deze categorie de eerst 
“officiële” wedstrijd kan spelen. 

Inleveren tenues 

Dit zullen we op een nader moment bepalen, afhankelijk van de komende week. Zodra er meer bekend is, zullen 
we jullie uiteraard hierover informeren. Met vriendelijke groet, 

Jeugdcommissie v.v.  Beesd 
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Vrijdag 28 mei 2021 

Versoepelingen vervroegd: restaurants open en weer de kroeg in, 

bioscopen, musea en theaters open. 
 
Vrijdagavond 28 mei om 19.00 uur gaven De Jonge en premier Rutte een 

toelichting op de versoepelingen. 

 

Behalve de restaurants mogen per 5 juni ook de cafés weer tot 22.00 uur  

’s avonds open. Ze mogen ook weer binnen gasten ontvangen. 

  

Momenteel mogen de cafés en restaurants alleen hun buitenterrassen 

bedienen. Het kabinet besloot woensdag dat per 5 juni de restaurants ook weer 

binnen eters mogen ontvangen.  

Burgemeesters gaven dinsdag in het Veiligheidsberaad aan dat het verschil 

tussen ’droge’ en ’natte’ horeca lastig te handhaven is.  

Het kabinet heeft daarnaar geluisterd. 

 

De sluitingstijden worden verruimd van acht naar tien uur ’s avonds.  

Cafés mogen na negenen geen nieuwe gasten meer toelaten. 

 

Behalve de restaurants en cafés mogen per 5 juni bioscopen, musea en theaters 

open.  

 

Thuis mogen we weer vier in plaats van twee mensen per dag ontvangen, zo 

wordt het hernieuwde dringende advies.  

Hiermee vervroegt het kabinet stap 3 van het openingsplan, eerder voor 9 juni. 

 

Vertrouwen 

„We zien dat alle cijfers die moeten dalen, aan het dalen zijn. Alle cijfers die 

moeten stijgen, stijgen”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 

woensdag. „We zien de besmettingen dalen, net als de ziekenhuis- en ic-

opnames. We zien bovendien de vaccinatiegraad, de vaccinatiebereidheid en 

het vaccinatietempo stijgen. Vaccineren helpt; dat is de echte viruswaarheid.” 

 

Tijdens de persconferentie gingen De Jonge en premier Rutte in op de rest van 

het openingsplan. Daarbij worden onder meer evenementen onder 

voorwaarden toegestaan. 

 

Het Outbreak Management Team (OMT) vond sneller versoepelen in het meest 

recente advies nog geen goed idee, omdat het risico bestaat dat het aantal 

patiënten weer zal stijgen. De minister brengt daar tegenin dat de cijfers 

sindsdien nog verder zijn verbeterd. Bovendien gaat het maar om een paar 

dagen.  

 

Mochten de coronacijfers toch verslechteren, dan kan het kabinet aan een 

’noodrem’ trekken en de versoepelingen alsnog later laten ingaan. daar gaat 

het kabinet echter niet van uit. „De verwachting is dat de daling zich de 

komende week verder voortzet”, zegt De Jonge. „Dat geeft ons voldoende 

vertrouwen om de derde stap eerder te zetten.” 
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Van 16 t/m 20 augustus is V.V. Beesd gastheer  

van Spelweek Beesd, het thema is  
 

SPELWEEK IN DE SNEEUW  
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Juni 2021 

Zaterdag 5 juni: Update corona protocol V.V. Beesd 
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Xx   
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Zaterdag 5 juni: ‘Op weg naar bijna weer normaal’ 

Zaterdag 5 juni speelden 40 spelers van de senioren en 019 samen een onderling toernooi. 
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Zaterdag 5 juni 2021: MO17 wint haar eerste wedstrijd 

MO17 heeft 5 juni haar eerste wedstrijd in de nieuwe tenues met 3-1 gewonnen.  

Met dank aan sponsoren Verfland en AG Spronk. 
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Woensdag 9 juni 2021: ‘Ook Walking Football op weg naar normaal’ 

Ook de Walking Football had er zin in om weer gezellig samen te voetballen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarmarkt Beesd voelt zich  droevig.  
  

https://www.facebook.com/jaarmarktBeesd/?__cft__%5b0%5d=AZVaOAGUz5ClGD8rVDPc11SdJYFh4cn4moID5y5LtRIfeUmGWhXqMkOCUiRRDoqqXC15l7VSfsq2-Jr4_raVDuO7Q29wUXgS9S42PbGJqP7jbEhX-ZVTqY_iEbS_OvHLhmHRL0Ebsoa4Z6lpsq-xf52tye_sKM_3PzOuB_EucBNn-w&__tn__=kC%2CP-y-R
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Jaarmarkt Beesd voelt zich  droevig.  
  

https://www.facebook.com/jaarmarktBeesd/?__cft__%5b0%5d=AZVaOAGUz5ClGD8rVDPc11SdJYFh4cn4moID5y5LtRIfeUmGWhXqMkOCUiRRDoqqXC15l7VSfsq2-Jr4_raVDuO7Q29wUXgS9S42PbGJqP7jbEhX-ZVTqY_iEbS_OvHLhmHRL0Ebsoa4Z6lpsq-xf52tye_sKM_3PzOuB_EucBNn-w&__tn__=kC%2CP-y-R
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Kabinet wil de volgende versoepelingen vervroegen naar 26 juni. 
 

Dat hebben ingewijden bevestigd na berichtgeving 

van de NOS. De volgende stap stond gepland op  

30 juni 

 

Horecagelegenheden mogen dan bijvoorbeeld langer 

openblijven en meer gasten ontvangen. Het aantal 

gasten zou van vijftig naar honderd gaan. 

 

 

 

Datzelfde zou gelden voor bioscopen en theaters. Deze mogen nu maximaal vijftig mensen per zaal ontvangen. 

 

Ook de regels voor thuisbezoek worden verder versoepeld.  

Het maximum aantal bezoekers thuis zou vanaf 26 juni naar acht personen gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De basisregels blijven nog wel gelden 
 

Het kabinet beklemtoont wel dat de basisregels, zoals het houden van 1,5 meter afstand, blijven bestaan.  

 

Bij gezondheidsklachten moet je thuisblijven.  

 

Ook de mondkapjesverplichting wordt nog niet afgeschaft, al wil het demissionaire kabinet wel nadenken over de 

duur van die verplichting. 

 

In eerste instantie stonden deze versoepelingen pas gepland voor 21 juli.  

 

Maar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft fors teruglopen. 

 

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven vrijdag  

18 juni een persconferentie. 
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Notenboom EK Poule  
 
 
 
 
 
 

Gisteren scoorden het Nederlands elftal de  
eerste 3 punten van dit EK.  
 
7 EK-Poule deelnemers hadden exact 
hetzelfde aantal punten, namelijk 59!  
 
Dus werd er geloot om de pitcher bier. 
 
Dit zijn de gedeeltelijke dagwinnaars: 
Joeri Hol 
Joris Peeks 
Marcel van Schenkhof 
Ronald van Mourik 
Bertus Bronk 
John van den Hurk 
Niels Koudijs 
 

En de winnaar werd: Joris Peeks 

 

 

 

 

VVBEESD Dames 1 
 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe speelsters om ook  

volgend seizoen weer een gezellig team te kunnen  

vormen! Wij trainen op dinsdag en donderdag en  

spelen wedstrijden op zaterdag.  

 

Lijkt dit je wat of wil je graag een keer mee trainen?  

Neem dan contact op met Jeroen van Stappershoef  

via stappershoef@hotmail.com of stuur een berichtje  

naar onze Facebook Pagina.  
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Vrijdag 18 juni 2021: 
 
VERSOEPELINGEN VANAF ZATERDAG 26 JUNI 
 

We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal 
 

Het kabinet stopt vanaf zaterdag 26 juni met de meeste  

coronaregels. Daarbij is de anderhalve meter leidend. 

"Alles wat op anderhalve meter kan, mag vanaf 26 juni weer",  

zei demissionair premier Rutte op de coronapersconferentie.      

                                         

Vanaf die dag is in supermarkten en andere winkels een  

mondkapje niet meer verplicht. In het ov en op middelbare  

scholen moet dat nog wel. Voor bezoek thuis, restaurants,  

theaters, bioscopen en poppodia wordt het maximumaantal  

gasten losgelaten, mits afstand houden lukt.    

                                         

Werknemers mogen vanaf 26 juni voor de helft van de werktijd  

naar kantoor, met ook daar de 1,5 meter als voorwaarde.  
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Persconferentie coronavirus 18 juni 2021 in eenvoudige taal 
 

Op vrijdag 18 juni 2021 was er weer een persconferentie. En waren Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op 

televisie. Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus. De belangrijkste dingen leggen we uit. 

 

Steeds meer mensen geprikt 
Het aantal gezette prikken tegen het coronavirus stijgt snel. 13 miljoen mensen kregen een prik.  

Daarvan kregen bijna 5 miljoen mensen al 2 prikken. Vanaf morgen mogen 18-jarigen ook een prikafspraak maken.  

In juli heeft iedereen die dat wil een eerste prik. En vaak ook een tweede prik.  

 
Meer mogelijk vanaf 26 juni 
Door het aantal prikken liggen minder mensen in het ziekenhuis. Daarom zijn minder maatregelen nodig. 

En mag er weer meer vanaf 26 juni.  

 

Basisregels blijven belangrijk 
Het coronavirus is nog niet weg. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt.  

Ook als u een prik heeft gehad. Dit zijn de basisregels: Was vaak uw handen. Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

Blijf thuis en laat u testen bij klachten. 
 
Visite thuis 
Thuis mag u meer visite ontvangen. Er zijn geen regels meer voor het aantal bezoekers.  Was uw handen als u bij 

iemand binnenkomt. Houd 1,5 meter afstand.  

 

Groepen buiten 
Buiten mag u met meer mensen samen zijn. Bijvoorbeeld in het park. Er zijn geen regels meer voor het aantal 

mensen in groepen. Houd 1,5 meter afstand. 

 

Minder vaak een mondkapje op 
Een mondkapje is alleen binnen verplicht. Op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet kan. Bijvoorbeeld in 

trein of bus. Een mondkapje blijft ook verplicht op luchthavens en in vliegtuigen.  En op middelbare scholen.  
 
Minder thuiswerken 
U mag vaker naar kantoor voor werk. Als u 4 dagen werkt, mag u 2 dagen naar kantoor. De helft van de tijd werkt 

u nog thuis. Houd 1,5 meter afstand op kantoor. Ook in de lift en de kantine.  

 

Openingstijden terug naar normaal 
Winkels, restaurants en theaters mogen langer open. 

Er gelden nog wel regels: In winkels of musea mag maximaal 1 bezoeker op 5m2 . In restaurants moet voldoende 

ruimte zitten tussen tafels. In bioscopen en theaters moet voldoende ruimte zitten tussen zitplaatsen. 

 
Amateurwedstrijden met publiek 
Amateurwedstrijden mogen weer. Ook met publiek. Publiek houdt 1,5 meter afstand van elkaar.  

 

Naar evenementen met een bewijs 
Naar sommige evenementen kunt u met een coronatoegangsbewijs. Bijvoorbeeld dansfeesten en festivals. 

De 1,5 meterregel geldt dan niet. Vanaf 23 juni kunt u ook naar evenementen met een bewijs van: 

• een negatieve coronatest; 

• uw prikken; 

• herstel (herstelbewijs). 

Of via deze bewijzen op uw Corona Check app.  
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Alcoholverbod en zang- en schreeuwadvies 
Winkels mogen vanaf 26 juni na 22.00 uur alcohol verkopen. U mag zingen, schreeuwen en op blaasinstrumenten 

spelen. 
 
Gratis coronatesten voor reizen 
Er komen gratis testen voor mensen die op vakantie gaan. Dit geldt alleen in de maanden juli en augustus. 

Het gaat om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland reizen. En die nog geen prik hebben.  

U kunt vanaf 1 juli een afspraak maken. 

 

Volgende stappen in openingsplan 
Half augustus kijkt het kabinet naar de laatste stap.  

Dat kan als het aantal mensen in het ziekenhuis laag blijft.  

 

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Klusochtend 19 juni  
 

De klusochtend op 19 juni 2021 ging niet door onvoldoende  

deelnemers. Begrijpelijk want alles moet weer een beetje  

‘op gang’ komen, de trainers, de elftallen, de commissies,  

het kernteam, de klusploeg enz. 

 

Eind 2020 werd er een tent geplaatst om voldoende ruimte 

te creëren om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. 

 

Op het terras waren tegels verwijderd om palen te slaan  

om de tent te verankeren. 

 

Dus één klusje moest wel worden gedaan. 

Andre Kroeze herstelde samen met ‘opperman’ Goof het  

terras zodat de leden er met veel plezier gebruik van konden 

maken in een heerlijk zonnetje. 

 

Dank je wel Andre.  
 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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UPDATE CORONA PROTOCOL PER ZATERDAG 26 JUNI 2021 
 
Per zaterdag 26 juni gingen de aangekondigde ‘grote’ versoepelingen van kracht: 

 

Dankzij de versoepelingen was er weer perspectief op een normaal en volwaardig seizoen 2021/’22, inclusief 

toeschouwers langs de lijn. Want publiek was weer toegestaan op de accommodatie.  

Geen maximumaantal toeschouwers maar wel het uitgangspunt: 1,5 meter afstand houden.  

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de aangekondigde versoepelingen hebben we het gewenste perspectief op een normaal en volwaardig 

seizoen 2021/’22, inclusief toeschouwers langs de lijn. 

 

Naleven van de coronaregels kunnen wij als bestuur, trainers en vrijwilligers niet alleen doen. 

 

Spreek elkaar aan als het niet helemaal goed gaat en neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan de regels  

te houden. 

 

Gebruik je gezonde verstand! 

Met ingang van zaterdag 26 juni 2021 is het ook weer toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. 

 

Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt.   

 

Vanaf die datum is het voor de senioren ook weer toegestaan volledig te trainen én wedstrijden te spelen tegen 

teams van andere verenigingen. Hiermee ligt de weg open voor een heerlijke voetbalzomer en een goede 

voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

 

Belangrijk hierbij: neem voldoende tijd om weer ‘op te trainen’ en toe te werken naar een normale trainings- en 

wedstrijdintensiteit. 

 

Lees hier het gewijzigde corona protocol met ingang van zaterdag 26 juni 2021 

 

Het bestuur Voetbal Vereniging Beesd 

 

 

 

 

 

 

Het was voor senioren weer toegestaan volledig te trainen én wedstrijden te spelen tegen teams van andere 

verenigingen. Hiermee ligt de weg open voor een heerlijke voetbalzomer en een goede voorbereiding op het 

nieuwe seizoen. Belangrijk hierbij: neem voldoende tijd om weer op te trainen en toe te werken naar een normale 

trainings- en wedstrijdintensiteit.  

 

Zomervoetbal werd gestimuleerd voor alle leden (die de mogelijkheden hebben) om de komende zomermaanden 

lekker te komen voetballen. Met name voor de 18+ voetballers is het de uitgelezen kans om nog een balletje te 

trappen en vol enthousiasme vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. Of dat nou in de vorm van een training, 

wedstrijdje of toernooi is, is zelf in te vullen 
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UPDATE CORONA PROTOCOL PER ZATERDAG 26 JUNI 2021  
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UPDATE CORONA PROTOCOL PER ZATERDAG 26 JUNI 2021 
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EK 2020 
 
Nederland boekte 3 overwinningen in de groepsfase: 

 

Nederland – Oekraïne   3-2 

Nederland – Oostenrijk 2-0 

Noord Macedonië - Nederland   0-3 

 

En dat gaf de volgende eindstand in Poule C: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunstig schema Oranje: zo ziet de knock-outfase van het EK eruit 
 
Nederland speelt in de achtste finale tegen Tsjechië en treft, bij succes in Boedapest, in de kwartfinale de 

winnaar van de ontmoeting tussen Wales en Denemarken. In een eventuele halve finale zou Zweden de 

tegenstander kunnen zijn. De Scandinaviërs wonnen door een goal in blessuretijd van Polen, eindigden daardoor 

als eerste in Groep E en zitten nu aan de kant van Oranje in het toernooischema. 
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26 juni 2020: Een goed begin is het halve werk voor Beesd 1 … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 28 juni 2021 

 

Nederland uitgeschakeld op EK, Frank de Boer stopt als bondscoach 
 

In Boedapest was Oranje, dat kort na rust De Ligt verloor met rood voor een handsbal kansloos 

tegen Tsjechië: 0-2.  

 

 

 

Het Nederlands elftal startte het EK met de doelstelling om minimaal de kwartfinale  

te halen, maar na drie gewonnen groepswedstrijden tegen achtereenvolgens  

Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië was Tsjechië, de nummer 40 van de  

wereldranglijst, in de achtste finales te sterk (0-2).  

Het kost De Boer, die officieel zelf opstapt, de kop. Twee dagen na de roemloze  

aftocht op het EK tegen de Tsjechen heeft hij in een gesprek met de KNVB laten  

weten dat hij zijn contract, dat doorliep tot en met het WK van 2022, niet zal uitdienen.   

"Vooruitlopend op de evaluatie heb ik  besloten niet als bondscoach verder te gaan.  

De doelstelling (kwartfinales) is niet gehaald, dat is duidelijk", aldus De  Boer op  

de website van de voetbalbond. 
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5 juli 2021 De vakantie staat voor de deur, maar……. daarna hebben we 

iedereen keihard nodig om alles georganiseerd te krijgen. 
 
Beste leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers, 
  
De vakantie staat voor de deur en na de vakantie gaan we van start met het nieuwe seizoen.  
Hopelijk een seizoen waarin we gewoon lekker kunnen trainen en voetballen. 
Wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen.  
Ook in het nieuwe seizoen hebben we jullie weer keihard nodig om alles georganiseerd te krijgen. 
We vertrouwen erop jullie ook weer te zien om de vrijwilligers taken op te pakken. 
Komend seizoen starten we met 12 punten die als volgt verdeeld kunnen worden: 
  

Bardienst:     (inschrijven via voetbal.nl app). 
Donderdagavond     19:30 – 22:00 uur   3 punten 
Donderdagavond     22:00 – 00:00 uur   3 punten 
Zaterdagochtend     08:00 – 12:30 uur   4 punten 
Zaterdagmiddag      12:30 – 17:00 uur   4 punten 
Zaterdagavond        17:00 – 21:00 uur   4 punten 
  
Klusochtend: 
Aanmelden bij vrijwilliger@vvbeesd.nl 
Zaterdagochtend    08:00 – 12:30 uur   4 punten 
  
Wedstrijden fluiten: 
Aanmelden bij vrijwilliger@vvbeesd.nl 
Junioren                per wedstrijd           2 punten 
Senioren                 per wedstrijd           2 punten 
  
Leider/trainer:  
(aanmelden vrijwilliger@vvbeesd.nl)  
12+ punten 

 
 
 
 
De inschrijving voor de bardienst is open gesteld. 
Schrijf jezelf in en voorkom dat je door ons wordt ingeroosterd op momenten dat het niet uitkomt. 
Vanaf 1 augustus gaan wij de openstaande diensten 1 a 2 maanden vooruit inroosteren. 
Iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven of nog geen uren heeft gemaakt komt als eerste aan de beurt. 
Zorg dus ook dat je voorkeuren goed staan, dan proberen wij je eerst in deze dienst te roosteren.  
Lukt dat niet dan krijg je een andere dienst toegewezen. 
  
Let op! Wanneer je ingedeeld staat en je verhinderd bent, dien je zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen.  
Dit kan ook via de app. 
Bij het niet op komen dagen en het niet draaien van je uren, zijn de reglementen na te lezen op de site van  
v.v. Beesd in het vrijwilligersreglement. 
  
Een fijne vakantie en we zien jullie graag weer in het nieuwe seizoen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ardy Huigen en Mirjam de Keijzer 
Vrijwilligers coördinatoren v.v. Beesd 
 
Email: vrijwilliger@vvbeesd.nl 

  

mailto:vrijwilliger@vvbeesd.nl
mailto:vrijwilliger@vvbeesd.nl
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mailto:vrijwilliger@vvbeesd.nl
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Jaarverslag Voetbal Vereniging Beesd 
 

Wat gebeurde er het afgelopen halfjaar bij Voetbal Vereniging Beesd? 

 

Natuurlijk, Covid-19 liep als een rode draad door de vereniging, en nu nog steeds. 

Geen Nieuwjaarsreceptie en een streep door veel competities. 

 

In januari overleden Cees de Leeuw en Martien van Lith.  

Op 21 januari was er een feestelijk moment, de bestuurskamer werd vernoemd naar Evert van Zelst. 

Een week later nam Evert afscheid van zijn club in de kantine met een aantal genodigden. 

Kort hierna ging zijn gezondheid met rasse schreden achteruit. 

 

In februari lag sportpark Molenzicht er schitterend bij onder een ‘witte deken’ en werd er geschaatst op natuurijs. 

Op 20 februari overleed Evert van Zelst en op 25 februari werd er op indrukwekkende en waardige wijze afscheid 

van hem genomen met een drive-thru… langs Molenzicht.  

Een mooi moment in de clubgeschiedenis voor een bijzondere clubman. 

 

In maart dankte het bestuur de leden met een kaartje in de bus: Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun 

Een klein gebaar, maar met heel veel betekenis. 

Trots ook was het bestuur op de jeugdcommissie en de vele vrijwilligers er steeds voor zorgden dat de jeugd  

hun weg naar het voetbalveld bleef vinden. Soms niet eenvoudig, want wat waren de vooruitzichten? 

De contracten met de trainers Dick Wammes en Carl Kroeze werden verlengd. 

Maar er was ook steeds meer licht aan het eind van de tunnel, er kwamen steeds meer versoepelingen.  

Maar men bleef waakzaam. Ook in Beesd was een grote toename van het aantal corona besmettingen. 

In april overleed Cor van Weenen. 

 

En de corona? De overheid wilde In vijf stappen terug naar ‘normaal’, een openingsplan, stap voor stap meer 

mogelijk. In mei werd bekend dat de KNVB Regiocup voor senioren niet meer door kon gaan.  

De Regiocup voor jeugd komt er mogelijk wel. Vanaf medio mei waren groepstrainingen weer mogelijk, 

wedstrijden nog niet, de terrassen van de voetbalclubs gingen ‘onder voorwaarden’ weer open.  

In juni waren we op weg naar ‘bijna weer normaal’. 

Helaas weer geen jaarmarkt in Beesd, maar gelukkig vanaf zaterdag 26 juni ‘Meer versoepelingen’. 

 

Op het moment van schrijven loopt het aantal besmettingen op, de ‘delta’ variant, maar de bezetting in de 

ziekenhuizen loopt langzaam terug. We zijn er nog niet, maar er is perspectief op een normaal en volwaardig 

seizoen 2021/’22, inclusief toeschouwers langs de lijn.  

 

Echter, naleven van de coronaregels kunnen wij als bestuur, trainers en vrijwilligers niet alleen doen. 

Spreek elkaar aan als het niet helemaal goed gaat en neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan de regels te 

houden. Gebruik je gezonde verstand! 

 

Fijne zomer, geniet van de vakantie en we zien u graag daarna gezond weer verschijnen. 

 

 

 

Namens v.v. Beesd  

 

Goof Dokman  
secretaris  

 

 

  


