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 Voetbal Vereniging Beesd  
   1 juli t/m 31 december 2021 

halfjaarverslag     
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 competitie wedstrijden. 

 

In januari overleden Cees de Leeuw en Martien van Lith. De bestuurskamer werd vernoemd naar Evert van 

Zelst. Een week later nam Evert afscheid van zijn club en 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. 

In maart dankte het bestuur de leden met een kaartje in de bus. 

In april overleed Cor van Weenen. En de corona? De overheid wilde In vijf stappen terug naar ‘normaal’. 

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 (juli 2021) loopt het aantal besmettingen op, door met name de ‘Delta’ variant, 

maar de bezetting in de ziekenhuizen loopt langzaam terug. Er is perspectief op een normaal en volwaardig 

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

 

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

Jaarverslag lezen? Klik op deze link of via het hoofdmenu Clubinfo -> Jaarverslagen 

 

Namens v.v. Beesd 

 

Goof Dokman 

secretaris 
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Juli 2021 
 
Competitie indeling en speeldagenkalender 2021-2021 

Zaterdag 10 juli werd de competitie indeling voor Beesd 1 bekend: 

Toch wel een beetje verrassend met veel nieuwe onbekende tegenstanders: 
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Zondag 11 juli:  
 
Italië Europees kampioen   
 
Football is not coming home:  
Italië wint EK-finale van Engeland  
na penalty’s 
 

 

 

 

De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was in de finale in Londen na strafschoppen te sterk voor Engeland. 

Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 1-1, waardoor er strafschoppen nodig waren. 

 

 

 

 

 

Café De Notenboom organiseerde samen met de Oranjevereniging Beesd en v.v. Beesd een EK Poule. 

De laatste speelronde heeft de top 10 flink doen schudden, de einduitslag is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝗣𝗹𝗲𝗸 𝟰    𝗔𝗱𝗿𝗶𝗲 𝗕𝗿𝗼혂현𝗲𝗿 
𝗣𝗹𝗲𝗸 𝟱    𝗕𝗿𝗮𝗺 𝗞𝗿𝗼𝗲𝘇𝗲 
𝗣𝗹𝗲𝗸 𝟲    𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼 
𝗣𝗹𝗲𝗸 𝟳    𝗧𝗶𝗺𝗼 𝗪𝗮𝗿𝗿𝗲𝗻혀 
𝗣𝗹𝗲𝗸 𝟴    𝗘𝗹𝗺𝗮𝗿 𝗗𝗼𝗸𝗺𝗮𝗻 & 𝗕𝗮혀 𝗪𝗶𝗷𝗻𝗲𝗻 
𝗣𝗹𝗲𝗸 𝟭𝟬  𝗗𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿혁𝗶𝗻𝗶 
 
𝟭𝟭 혁/𝗺 𝟮𝟬 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗴𝗶혀, 𝗗𝗲𝗻𝗶혀𝗲 혃𝗮𝗻 𝗛𝗲𝗲혀𝗲현𝗶𝗷𝗸, 𝗝𝗲𝗹𝗹𝗲 혃𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗲𝗹𝗲𝗻, 𝗥𝗮𝗶𝗺𝗼𝗻𝗱 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗕혂𝗿𝗴, 𝗝𝗲𝗿𝗼𝗲𝗻 혃𝗮𝗻 
𝗕𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻, 𝗝𝗼𝗵𝗻 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗛혂𝗿𝗸, 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 혃𝗮𝗻 𝗠𝗼혂𝗿𝗶𝗸, 𝗡𝗶𝗲𝗹혀 𝗝𝗼𝗻𝗸𝗲𝗿, 𝗙𝗲𝗺𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗛𝗲혂혃𝗲𝗹 & 𝗟혂𝗰𝗮혀 𝗱𝗲 𝗕𝗿혂𝗶𝗻 
 
𝟮𝟭 혁/𝗺 𝟯𝟬 𝗠𝗮혅 𝗕𝗿𝗼혂현𝗲𝗿, 𝗣𝗲혁𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱, 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 혃𝗱 𝗠𝗮𝗿𝗸, 𝗠𝗶𝗸𝗲 혃𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗲혀, 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗭혂혂𝗿𝗺𝗼𝗻𝗱, 𝗕𝗮𝗿혁 혃𝗮𝗻 𝗟𝗶혁𝗵, 
𝗗𝗮𝗻𝗶𝗾혂𝗲 혃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗮혁𝗲𝗿, 𝗘𝗺𝗶𝗲𝗹 𝗞𝗿𝗼𝗲𝘇𝗲, 𝗡𝗶𝗰𝗸 혃𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗿𝗲𝗻 & 𝗥𝗶𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗿혁𝗼𝗴  
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Zaterdag 28 augustus: een sportieve dag voor alle leden van v.v. Beesd! 

 

Over het thema voor die dag binnenkort meer duidelijkheid….. 
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Zaterdag 24 juli 2021: Jeu de Boules inlooptoernooi in Beesd 
Jeu de Boules, wie kent dat spel niet? Van jongs af aan spelen kinderen, jongeren en volwassenen er mee op 

het strand, op de camping of in de parken. Met plastic ballen gevuld met water, met houten of metalen 

ballen. Altijd met veel plezier en met als simpel doel om een bal zo dicht mogelijk bij een klein houten 

balletje, le but te werpen. 

 

 

Het Jeu de Boules kent vele 

amateurs, maar het wordt ook 

professioneel gespeeld in 

competitief verband en in 

vrijwel alle landen.  

 

In Nederland bestaat de Jeu de 

Boules Bond waar verenigingen 

in competitie spelen. Er wordt 

daar op hoog niveau gespeeld, 

ook internationaal.  

 

De spelregels zijn simpel, 

spelers hebben het zo door. 

Maar er goed in worden vraagt, 

zoals met alles, veel oefening. 

Ook in de dorpen van West 

Betuwe wordt er gespeeld. 

  

Weliswaar op een bescheiden 

niveau, maar wel met veel 

plezier. En met veel sociaal 

contact. Velen doen er aan 

mee.  

 

De gezelligheid, de uitdaging en 

het wedstrijdkarakter bieden 

veel aantrekkingskracht.  

Zo wordt er in Acquoy, Tricht, 

Beesd, Deil en Rhenoy door 

tientallen mensen gespeeld. 

 

 

 

 

Het Jeu de Boulen is op zich wel bekend, maar mensen zijn aan de mogelijkheden van spelen zo dicht bij huis 

niet zo gewend. Daarom hebben Monique Daam uit Acquoy, Leon Versteegh uit Beesd en Erik van der Broek uit 

Tricht namens hun spelersgroepen initiatief genomen om het Jeu de Boulen in West Betuwe meer bekendheid 

te geven. In het besef dat ook bij andere dorpen initiatieven bestaan. 

 

Het doel is bekender te worden, te verbinden, te verbreden en te verjongen. Zeker na de moeilijke coronatijd 

is Jeu de Boulen een uitstekende mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten. 

 

Op zaterdag 24 juli wordt er een Jeu de Boules toernooi gehouden op sportpark Molenzicht van 

Voetbalvereniging Beesd, Sportstraat 7 in Beesd. Daar liggen tien banen in beschutte sfeer, waar capaciteit is 

voor 60 spelers. Het gaat om inlopen en kennismaken met de sport en spelen. Ballen zijn beschikbaar.  

Het toernooi wordt gespeeld van 13:00 tot 17:00 uur.  
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Inloop toernooi Jeu de Boules voor West Betuwe druk bezocht. 

    Zaterdag 24 juli was het dan zover. Op sportpark Molenzicht in 

    Beesd werd een toernooi gehouden voor jeu de boules 

    beoefenaars. Iedereen kon inlopen en meedoen. Bij elkaar 

    waren er 50 spelers, ruim 20 uit Beesd en bijna 30 uit 

    omringende dorpen. 

          Het toernooi was een initiatief van Monique Daam uit Acquoy, 

    Erik van der Broek uit Tricht en Leon Versteegh uit Beesd. 

 

Hun bedoeling is met dit toernooi het Jeu de Boules in West Betuwe meer bekendheid en aandacht te geven, 

dorpen en mensen met elkaar te verbinden en nieuwe leden te werven. 

Met dit toernooi is daartoe een belangrijke aanzet gegeven. We kunnen spreken van een succes.  

Spelers kwamen uit Tricht, Rhenoy, Acquoy, Meteren, Deil, Rumpt, zelfs uit Leerdam en Utrecht.  

Alle 10 de banen waren continu bezet met teams van 2 of 3 spelers. Verder was er nog een aantal kijkers.  

Ook burgemeester Servaas Stoop liet zijn gezicht nog even zien. Allemaal heel leuk.  

Bij een aangename temperatuur werden er in een sportieve en tegelijkertijd gezellige sfeer 3 rondes 

gespeeld.  Drie spe(elst)ers kwamen als winnaars uit de bus met elk 3 gewonnen partijen.  

De 3e prijs was voor Kim Zurchek uit Beesd, de 2e prijs ging naar Corrike Lisman uit Acquoy en de 1e prijs ging 

naar Theo Piek uit Beesd. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd allemaal en  

dit toernooi mag zeker 

herhaald worden,  

misschien samen  

met nog meer dorpen. 
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Jeu de Boules inlooptoernooi in Beesd (vervolg) 
 

Wekelijks vakantiegevoel bij  
jeu de boules in Beesd 
 

BEESD - Jeu de boules speel je niet alleen op je vakantie.  

Dat bewezen vijftig spelers die zaterdag deelnamen aan het toernooi van jeu-de-boules club Molenzicht in 

Beesd. 

 

De blik is geconcentreerd. De bal zit klemvast in de hand. De arm maakt een gedecideerde beweging, de bal 

verlaat de hand en beweegt zich voort richting de bal van de tegenpartij. Om deze op een haar na te missen 

en enkele meters verderop tot stilstand te komen. 

 

Vijftig liefhebbers 

Tries van Toorn (63) slaat met zijn hand op zijn dij. ‘Nee’ roept hij. ‘Net niet’ Om vervolgens lachend de 

opgeluchte gezichten van de tegenstanders te aanschouwen. ‘Maar misschien heb ik zo nog een kans om die 

bal van jullie weg te tikken.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Toorn is een van de vijftig liefhebbers van jeu de boules, die vandaag zijn afgekomen op het toernooi op 

de banen van jeu-de-boules club Molenzicht. Deze vereniging maakt deel uit van de plaatselijke 

voetbalvereniging Beesd. 

 

Tactiek 

Van Toorn kreeg een berichtje van zijn zoon Mike over het toernooi en bedacht zich geen twee keer. ‘Ik 

speelde het vroeger vaak’, vertelt hij. ‘Het is mooi hoeveel tactiek er in dit spel zit, bijvoorbeeld of je de 

keuze maakt om dichtbij te gooien of de bal van de ander weg te stoten.’ 

 

Zoon Mike van Toorn (38) staat een baan verder zijn speelpartner Ria aan te moedigen. ,,Ik denk dat wij 

liggen”, zegt hij. Daarmee geeft hij aan dat hun bal dichter bij de but ligt, zoals het kleine balletje wordt 

genoemd. Doel van het spel is om de ballen daar zo dichtbij mogelijk bij in de buurt te werpen. 
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Jeu de Boules inlooptoernooi in Beesd (vervolg) 
 

Spelen met opa 

Van Toorn junior was er al vroeg bij met het jeu-de-boulen. ,,Ik speelde dit als jochie van zes met mijn opa”, 

herinnert hij zich met een glimlach. ,,Ik zag een flyer van dit toernooi en woon dichtbij, dus speel gezellig 

mee.” Met een knipoog: ,,En wil stiekem toch graag ook winnen.” 

Van Toorn is qua leeftijd een van de uitzonderingen vandaag. De meerderheid van de meespelende vijftig jeu-

de-boulers is 60 jaar of ouder. Het heeft mede te maken met het hardnekkige imago van het spel, dat wordt 

geassocieerd met oudere mannen. 

 

Voor alle leeftijden 

Terwijl het spel door mensen van alle leeftijden wordt gespeeld. ,,Jonge mensen spelen het tijdens hun 

vakantie op de camping en vinden het leuk”, zegt secretaris Henk van den Berg. ,,Er is dus wel een potentieel 

van jongere mensen aanwezig.” De club heeft veertig leden, de jongste is 55 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Het toernooi is dan ook bedoeld om het spel meer onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling om ook 

toernooien te houden in nabijgelegen dorpen als Tricht, Deil en Acquoy. De organisatie krijgt hiervoor steun 

vanuit het leefbaarheidsbudget van de gemeente West-Betuwe. 

 

Achter de geraniums 

Jeu de boules is ook laagdrempelig voor mensen op hogere leeftijd, omdat dit spel relatief gemakkelijk door 

hen kan worden gespeeld. ,,Het heeft ook een sociaal activerende functie, doordat mensen achter de 

geraniums weg komen”, zegt Van den Berg. 

Achter hem zijn spelers met elkaar druk in de weer, om uit te maken welke bal het dichtste bij de but ligt. Er 

komt een meetlat aan te pas om te bepalen naar welk team het punt gaat. Vandaag spelen er tien teams van 

drie mensen en tien duo’s mee. 

 

Vakantiegevoel 

Mocht de meetlat geen uitkomst bieden, dan is er een heuse app om te bepalen welke bal het dichtst bij de 

but ligt. Op zijn telefoon laat Van den Berg zien hoe de app via het aanbrengen van diverse cirkels duidelijk 

maakt welke bal ‘heeft gewonnen’.  

 

Deze app wordt vandaag overigens amper gebruikt. De nadruk ligt tijdens het toernooi op de gezelligheid, zo 

benadrukt speler Leon Versteegh. ,,Dat is ook zo tijdens de wekelijkse clubavonden, wij hebben op de club 

elke week dat vakantiegevoel.” 
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Jeu de Boules inlooptoernooi in Beesd (vervolg) 
 

 

Inlooptoernooi jeu de boules drukbezocht 
 

Beesd - Zaterdag 24 juli was het dan zover. Op sportpark Molenzicht in Beesd werd een toernooi gehouden 

voor jeu de boules beoefenaars. Iedereen kon inlopen en meedoen.  

Bij elkaar waren er 50 spelers, ruim 20 uit Beesd en bijna 30 uit omringende dorpen. 

 

Het toernooi was een initiatief van Monique Daam uit Acquoy, Erik van der Broek uit Tricht en Leon Versteegh 

uit Beesd. 

 

Hun bedoeling is met dit toernooi het Jeu de Boules in West Betuwe meer bekendheid en aandacht te geven, 

dorpen en mensen met elkaar te verbinden en nieuwe leden te werven. 

Met dit toernooi is daartoe een belangrijke aanzet gegeven. We kunnen spreken van een succes. 

Spelers kwamen uit Tricht, Rhenoy, Acquoy, Meteren, Deil, Rumpt, zelfs uit Leerdam en Utrecht.  
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Jeu de Boules inlooptoernooi in Beesd (vervolg) 
 

 

Alle 10 de banen waren continu bezet met teams van 2 of 3 spelers. Verder was er nog een aantal kijkers.  

Ook burgemeester Servaas Stoop liet zijn gezicht nog even zien. Allemaal heel leuk. 

Bij een aangename temperatuur werden er in een sportieve en tegelijkertijd gezellige sfeer 3 rondes 

gespeeld. Drie spe(elst)ers kwamen als winnaars uit de bus met elk 3 gewonnen partijen. 

De 3e prijs was voor Kim Zurchek uit Beesd, de 2e prijs ging naar Corrike Lisman uit Acquoy en de 1e prijs ging 

naar Theo Piek uit Beesd. 
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Jeu de Boules inlooptoernooi in Beesd (vervolg) 
 

Hoog bezoek,  

Servaas Stoop, burgemeester van West Betuwe 
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x 

 

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 

 

Inschrijving 

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
mailto:vrijwilliger@vvbeesd.nl
mailto:vrijwilliger@vvbeesd.nl
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Fijne vakantie namens het bestuur 
 
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd, 
  
Met de verwachting weer terug te mogen keren  
naar het “normaal” blijft het helaas toch zoeken  
binnen de steeds veranderende regelgeving voor  
verenging en individu. Door alle beperkingen is  
het een vreemd seizoen geweest, de jeugd kon  
trainen, zonder ouders en toeschouwers,  
voor de senioren nog minder. 
  
Gelukkig kan het samenzijn in de kantine en op het terras weer plaats vinden en blijft de kantine bij 
voldoende animo op de donderdagavond open. Wees welkom allen. 
  
Er blijft ook ruimte om een balletje te trappen op het kunstgrasveld in de vakantie waarbij we gelijk het 
verzoek willen doen om te kijken naar onze eigendommen op de velden. De laatste weken is er vandalisme 
geweest waarbij doelen en netten opzettelijk beschadigd zijn. 
  
Ook voor ons als bestuur was het een vreemde periode waarbij we vaak niet zichtbaar zijn geweest, er is 
achter de schermen wel door gewerkt aan de voor dat moment belangrijke zaken zoals: 
  

• Overleg met de gemeente over het harmonisatiebeleid voor alle verenigingen, door de fusie zijn er de 
nodige verschillen ontstaan inzake subsidie, onderhoud e.d. Voor onze vereniging verandert er nagenoeg 
niets qua kosten en subsidies vanuit de gemeente. 

• Overleg met de KNVB over de belangen van alle verenigingen binnen West Betuwe. 

• Overleg met de gemeente over diverse vereniging gerelateerde onderwerpen zoals nieuwe wetgeving 
aansprakelijkheid besturen. 

• Verkenning mogelijkheden nieuw te bouwen accommodatie. 
  
Het nieuwe seizoen hopen we weer als vanouds te kunnen vergaderen in de bestuurskamer. 
  
Momenteel zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang en moeten er plannen gemaakt 
worden, hoe het uiteindelijk uitpakt weten we niet, maar gaan we van het beste uit. 
  
De activiteiten commissie is de openingsdag aan het optuigen met de intentie er een mooie dag van te maken 
voor jong en oud onder het genot van muziek, hapje en drankje. 
  
We gaan ervanuit dat de openingsdag de DAG mag worden voor een nieuw seizoen waarbij de beperkingen het 
plezier en samenzijn niet te veel beperken. 
  
De vakantieperiode dient zich aan en willen we als bestuur al onze leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken 
voor hun inzet, die er steeds het beste van hebben gemaakt hartelijk dank voor hun loyaliteit aan de 
vereniging. 
  
Namens het bestuur wensen wij iedereen een fijne en mooie vakantie toe en spreken we uit elkaar weer te 
ontmoeten op de openingsdag van het nieuwe seizoen. 
  

 
 

Fijne vakantie. 
  
 
Namens het bestuur Voetbal Vereniging Beesd. 
Goof, Cees, Jan, Richard en Max 
 
en namens de jeugdcommissie Jeroen 
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Bedankt vrijwilligers namens de jeugdcommissie 
 
De 75 (!) vrijwilligers bij de jeugd werden verrast met een kleinigheidje voor de vakantie.  
Zomaar een klein gebaar als dank en blijk van waardering voor hun geweldige inzet afgelopen seizoen. 
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                             (1) 
 
 
Kleine aanpassingen in het  
vrijwilligersreglement v.v. Beesd 
 
Er werden een aantal kleine aanpassingen gedaan aan het  
vrijwilligersreglement: Onder het motto ‘voor en door leden’  
draagt elk actief lid bij aan de club en zijn activiteiten door  
meerdere (12 punten) per jaar vrijwilligerstaken voor  
v.v. Beesd te doen. 
 
Een actief lid is iemand die als spelend lid betrokken is bij één  
van onze sporten (WKC, Trainen, Jeu de Boules, Voetbal). Steunende leden die hun steentje willen bijdragen 
zijn uiteraard welkom, maar hiervoor geldt geen verplichting. 
 
De vrijwilligerscommissie bestaat uit: 
Ardy Huigen en Mirjam de Keijzer  → E-mail: vrijwilliger@vvbeesd.nl 
 
De vrijwilligerscommissie zorgt voor: 

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

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

• Consulteert (i.s.m. het bestuur) tegen het einde van het verenigingsjaar leden die niet hebben voldaan 
aan verenigingswerk en neemt daar een individueel besluit over. 

 
De vrijwilliger is zélf verantwoordelijk; 

• Voor het behalen van 12 punten per jaar door zich tijdig in te schrijven voor bardiensten of op te geven 
voor andere vrijwilligerstaken. 

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

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

• Wil je samen met iemand bardienst doen? Dan moet je zelf zorgen dat je tijdig samen inschrijft op 
dezelfde bardienst tijdens de inschrijfweken. 

 

• Planning 
Het inplannen van de bardiensten verloopt via de inschrijfweken. Inschrijfweken zijn 2 keer per seizoen 
en vinden plaats gedurende de start van het seizoen en richting het einde van de winterstop. 
Voor andere vrijwilligerstaken, geef je je op via vrijwilliger@vvbeesd.nl. Zij nemen dan contact met u op. 

• Urenregistratie 
Het inplannen en registreren van de uren wordt gedaan via de Voetbal.nl app en automatisch bijgehouden 
in de administratie van v.v. Beesd (Sportlink). Voor de juiste registratie van de uren ben je zelf 
verantwoordelijk. Zorg er dus voor dat de Voetbal.nl app gekoppeld is met het e-mailadres wat bij ons 
bekend is in Sportlink. 

• Jeugdleden 
Het doen van vrijwilligerswerk wordt gedaan door leden vanaf 16 jaar. Indien een lid jonger is dan 16 jaar 
(jeugdlid), wordende vrijwilligerstaken door de ouder(s)/verzorger(s) gedaan. Bij meerdere jeugdleden 
per gezin, hoeft maar voor 1 jeugdlid vrijwilligerswerk te worden gedaan. 
De leeftijdselectie wordt toegepast per peildatum aan het begin van het seizoen. 

• Vrijstelling 
Niet ieder lid hoeft bardienst te draaien. Vrijstelling kan worden aangevraagd bij de 
vrijwilligerscommissie. Deze zal een besluit nemen over de vrijstelling. De beslissing van de 
vrijwilligerscommissie is bindend. 
Vrijstelling is mogelijk voor leden die: 

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

• Aantoonbaar andere werkzaamheden voor de vereniging verrichten. 

• Vooraf aangeven te kiezen voor afkoop welke door middel van automatische incasso geïnd zal 
worden. Zij krijgen voor dat jaar vrijstelling van verenigingswerk. De afkoopsom komt ten gunste aan 
het inzetten van betaald personeel. 

 
Consultatie en besluit 
De vrijwilligerscommissie consulteert (i.s.m. het bestuur) tegen het einde van het verenigingsjaar leden die 
niet hebben voldaan aan verenigingswerk en neemt daar een individueel besluit over. Niet voldaan betekent 
een boete van €50,- per bardienst voor vrijwilligerswerk dat niet gedaan is. Niet tijdig betalen van de 
individueel verschuldigde boete leidt tot ontzegging van alle verenigingsactiviteiten. 
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                    (2) 

Lees ook onderstaande aanvullende info over vrijwilligers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• JUISTE REGISTRATIE VOOR APP VAN VOETBAL.NL 

De voetbal.nl app is de manier om jouw team en vereniging in de gaten te houden. 

Als het e-mailadres waarmee je inlogt hetzelfde is als geregistreerd staat bij de 

vereniging ontvang jij alle info over vrijwilligerswerk en berichten van v.v. Beesd in 

de app. Hoe kan jij dit controleren? Ga in de app naar het menu en kies voor 

instellingen. Klik hierna op mijn persoonsgegevens. Als jouw account gekoppeld is 

staat dat hier. Is dit niet het geval dan kun jij Je e-mailadres waarmee je inlogt 

aanpassen naar degene waarmee jij geregistreerd staat bij VVB. Je e-mailadres aan 

laten passen in Sportlink door te mailen naar leden@vvbeesd.nl 

 

• CONTROLEER JOU VOORKEURSTAKEN VOOR BARDIENSTEN 

Wist je dat je nu zelf kan controleren of jij staat ingeschreven voor de juiste bardiensten?  

In de app ga je naar het menu en van vrijwilligerstaken.  

Onder “mijn taken” kun je dit inzien en ook veranderen.  

Als je al ingeroosterd bent voor een taak kun je dit niet meer wijzigen. Controleer het daarom nu! 

Lukt het niet om de taken in te zien, dan komt het account van de app niet overeen met die VV Beesd 

geregistreerd heeft. Lees dan dit artikel. 

 

• RUILEN VAN BARDIENST VIA DE VOETBAL.NL APP 

Indien u op een taak bent ingeschreven is het ook mogelijk aan te geven dat u wilt ruilen via de app.  

U kunt aangeven dat u wilt ruilen door op het groene rondje met de pijltjes  

Nadat u heeft aangegeven te willen ruilen wordt het rondje rood. Mocht het niet langer noodzakelijk zijn te 

ruilen dan kunt u op het rode rondje met de pijltjes klikken en zal u weer op ingeschreven worden gezet.  

De taakbeheerder ontvangt een notificatie als u de status wijzigt. 

Via uw app kunt u, wanneer u verhinderd bent, een ruilverzoek plaatsen. Andere personen kunnen vervolgens 

via hun app uw ruilverzoek accepteren, waarna de taakruil is doorgevoerd. Totdat de taakruil is doorgevoerd 

bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak/ het zoeken van uw vervanger.  

 

 

U kunt 1 of meer personen die de desbetreffende taak als 

voorkeurstaak hebben ingesteld mailen door de taak te 

selecteren via uw persoonlijke voorkeuren en vervolgens 

de personen te selecteren die u wilt mailen. 

(bron: Sportlink) 

  

mailto:leden@vvbeesd.nl
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                    (3) 
 

• BARDIENST STAAT OP “AFGESCHERMD” 

Op de website, in de kantine op de TV schermen en in de voetbal.nl app staan leden met een vrijwilligerstaak 

genoemd. In sommige gevallen staat hier ook “afgeschermd”. 

 

Sportlink en de KNVB hecht waarde aan de privacy van gebruikers. Leden die geen keuze hebben gemaakt  

ten aanzien van de privacy zijn automatisch op “afgeschermd” gezet om hun privacy te beschermen.  

Vanuit de privacywetgeving moest er gezorgd worden dat voor deze groep, die nooit gekozen hebben dat  

hun gegevens openbaar gepubliceerd worden, de gegevens ‘afgeschermd’ zijn.  

Uiteraard kan ieder individu vervolgens zelf de beslissing maken of zij dit zo laten staan of wijzigen. 

 

v.v. Beesd hecht waarde aan de privacy van haar leden, maar wil daarnaast ook graag de juiste informatie 

voorzien. Dus, de instellingen zijn automatisch ingesteld op ‘afgeschermd’ en indien de speler dit wil 

aanpassen kan hij/zij dit in de Voetbal.nl app doen.  

Hopelijk zien veel leden van jullie dit ook in en zetten zij de instelling op ‘Open’ zodat de website mooi 

gevuld raakt 

 

• BIJ ZELF INSCHRIJVEN VOOR DE BARDIENST ONTVANG JE GEEN E-

MAILS TER HERINNERING 

Heb jij je zelf ingeschreven voor de bardienst? Dan gaan wij er vanuit dat je dit genoteerd hebt. Jij ontvangt 

dan ook geen e-mails ter herinnering meer. Heeft de vrijwilligerscommissie jou ingeroosterd, dan ontvang je 

deze e-mails nog wel. 
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Zaterdag 24 juli 2021:  
𝗢𝗽 𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗲𝗳혀혁혂𝗸𝗸𝗲𝗻 혃𝗮𝗻 혃.혃. 𝗕𝗲𝗲혀𝗱 
 

𝘌𝘦𝘳𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘷𝘢𝘯𝘥𝘢𝘢𝘨: 𝘸𝘪𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘮𝘢𝘢𝘭  

𝘰𝘱 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘮𝘧𝘰𝘵𝘰? 

 
Onlangs is v.v. Beesd in het bezit gekomen van een verzameling  
van oud trainer Dick van de Brink over onze voetbalvereniging.  
Onder andere oude IN-IN ’s van het jaar 1974 en 1975,  
trainingsaanwezigheidslijsten en een plakboek vol foto’s en  
krantenknipsels. 
 
Hierdoor is er enthousiasme ontstaan om te kijken of er nog meer oude (maar ook recentere) stukken van  
v.v. Beesd in omloop zijn. 
 
Mocht er iemand zowel papier maar ook digitaal archiefstukken van v.v. Beesd in bezit hebben en dit  
willen schenken aan v.v. Beesd voor het archief, denkende aan: 
 
- Foto’s bijvoorbeeld: elftal, wedstrijd, accommodatie 
- Nieuwsbrieven zoals IN-IN, VVB ’er 
- Verslagen, krantenknipsels of nieuwsberichten 
- Notulen, jaarverslagen of andere stukken 
 
Graag een e-mail, appje of een telefoontje naar Jelle van Soelen, 0611773735 of communicatie@vvbeesd.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op de foto A junioren kampioen Noord Brabant: Staande achter v.l.n.r. Willy Kroeze, Jos de Jong, Tony 

Thijs, Peter van Gameren, Jos Krielen, Lau de Wit, Cees Bassa, Harry van Bremen, Frederik Hekman,  

Goof Dokman, Jacob van den Berg en Dirk van den Brink. Gehurkt v.l.n.r. Leo Akkerman, Peter Akkerman, Jan 

van Hillo, Robbie de Boer, Jan van Alphen, Antoon van de Water en Rini Klein. 

mailto:communicatie@vvbeesd.nl
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𝗢𝗽 𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗲𝗳혀혁혂𝗸𝗸𝗲𝗻 혃𝗮𝗻 혃.혃. 𝗕𝗲𝗲혀𝗱 (vervolg 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder een aantal stukken die Jelle van Soelen toe kan voegen aan zijn digitale archief van v.v. Beesd met 

komende uit het ‘analoge’ tijdperk, het archief van oud trainer Dirk van de  Brink.  

Foto’s uit zijn plakboek over o.a. ‘Taxi Aart van Gameren’, ‘Trainen op een autoloze zondag’, ‘Conditie in het 

Panbos’ en ‘het afscheid van Janny van den Biesebos’ met herkenbaar o.a. Bert Burger, George Wakkermans 

en trainer Dick van de Brink. 
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𝗢𝗽 𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗲𝗳혀혁혂𝗸𝗸𝗲𝗻 혃𝗮𝗻 혃.혃. 𝗕𝗲𝗲혀𝗱 (vervolg 2) 
 
Een volgend archiefstuk van Dick van de Brink is het informatieblaadje IN-IN uit oktober 1974 die  

bij de leden thuis in de bus werd gedaan. Een A4-tje met o.a. het wedstrijdprogramma,  

wedstrijdverslagen en overige algemene informatie. In de redactie o.a. Stef Kroezen en Jan-Wim Stals.  

 

VVB A1 kreeg als leider Arie Bothof en had een paar aanstormende talentjes in het team  
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𝗢𝗽 𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗲𝗳혀혁혂𝗸𝗸𝗲𝗻 혃𝗮𝗻 혃.혃. 𝗕𝗲𝗲혀𝗱 (vervolg 3) 
 
In het archief van Dick van de Brink ook een met de hand bijgehouden overzicht opkomst trainingen van 

de A selectie met namen als: George Wakkermans, Rien Dokman, Bas van Gameren, Bert de Leeuw,  

Wim van Gameren, Conny van Gameren, Bas Rikkers, Johan de Groot, Stef Kroezen, Henk Dekker,  

Jan van Rixel, Bram Wakker, Pierre Swamborn, Jos de Jong, Gerrit van Ewijk, Leo Akkerman, Frank Gordijn,  

Carl Kroeze, Tony Thijs, Cees de Bok, Wim Piek, Jan Krul, Gerard de Keijzer, Frans van ’t Sandt, Ben Frehe  

en Janny van den Biesebos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Tegenwoordig gebruiken we daar een app voor zoals 

             bijv. deze ‘aanwezigheidsregistratie voor trainingen’ 
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Augustus 2021 

 

 

 

 
Openingsfeest V.V. Beesd 
 
Beste leden van v.v. Beesd, 

Wij gaan zaterdag 28 augustus een sportief begin van het voetbalseizoen organiseren. 

We hebben een leuke middag / avond  ingepland. De middag begint om 12.00 uur. 

Programma voor die dag:  

12.00 uur inloop voetbal  
13.00 uur start spellen  
16.00 uur spellen afgelopen  
16.00 uur start gezellige avond 
21.15 uur laatste ronde  
  
Er zijn teams gemaakt door de activiteiten commissie (zie hieronder).  

Het is de bedoeling dat je een mailtje stuurt naar activiteiten@vvbeesd.nl of je mee wil 

doen. Sta je er niet bij en je wil wel stuur dan ook een mailtje. 

We hopen dat jullie in grote getalen komen. 

 

Aansluitend is er een feestavond. 

De avond sluit om 21.00 uur. 

 

Groetjes, Activiteiten commissie 
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 Voorlopige indeling van de teams: 
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Zondag 15 augustus 2021 

 

 

 

Poule indeling Beker bekend: 
 
Beesd 2 
Leerdam Sport 2 
Raptim 1  
SCR 1  
 
Bijna een jaar na de laatste wedstrijd staan er weer bekerwedstrijden op de kalender voor Beesd 2 zondag. 
Zondag 5 september staat de eerste wedstrijd weer op het programma. De 2 zondagen daarna worden de 
andere 2 poulewedstrijden afgewerkt.  
 
Zondag 5 september: 
Leerdam Sport 2 - Beesd 2 
 
Zondag 12 september: 
Beesd 2 - Raptim 1 
 
Zondag 19 september: 
SCR 1 - Beesd 2 

 

 

Transfer alert  

 
Beesd 2 zondag is zeer verheugd dat na  
een lange onderhandeling Randy den Hartog  
heeft getekend voor Beesd 2 zondag!  
 
Welkom Randy! 
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Maandag 16 augustus 2021 

 
 
 
 
 

Beesd 4 in trek in Europa!  
 
Op de transfermarkt gebeurd nog een hoop in de laatste weken , zo ook bij Beesd 4 ... 
Het is natuurlijk ook de clubs in Europa niet ontgaan dat Beesd 4 , 3 x op rij kampioen is geworden  
Verschillende spelers bleven Beesd 4 trouw en tekende voor 1 seizoen bij , helaas gebeurde dit niet  
bij de graag reizende John Kuil. 
 
John gaat naar 3 jaar trouwe dienst Beesd 4 verlaten en op trainingskamp in Europa  
 

John & Danique wij wensen jullie veel plezier , en doe een beetje voorzichtig  
 
Ze zijn te volgen op Instagram : @memories_fortwo 
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Maandag 16 augustus 2021 

In de week van maandag 16 augustus t/m vrijdag 20 augustus waren we  

vereerd om gastheer te mogen zijn voor Vakantie Spelweek Beesd 
 
Op de volgende 16 pagina’s een korte impressie. 
  

https://www.facebook.com/vakantiespelweekbeesd/?__cft__%5b0%5d=AZU_RXgRygxfgWH7K9hgHe08t5op88caXkmqsxjcRneo5B-VPSXM1oPz9YNxqiWvwZChD-eDEkDWnSGp0Jddre1wSzpN5cYuyqsd9mcpg33z-VR2E1Gj49U_pWDe6dvLE8qFY4EFtYSWjw5KDLDMhL6f3XNKV1xUGfgsX2OKWWYu1NAbHc-btzuqNqwUT-iu7FcGanBx5_uO3zMkYw7ccfiz&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Maandag 16 augustus 2021  
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Maandag 16 augustus 2021 

De maandag wordt afgesloten met de sneeuw/schuimparty! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 17 augustus 2021 
De jonge groepen zijn vandaag bij 1001 Farmtoys! Spelen met 100KG lego, ringsteken, rijden met 
autografische autootjes. Niks is te gek! 1001Farmtoys ontzettend bedankt!  
In het boekje van de Spelweek dit jaar een kortingscode van 1001Farmtoys. Neem snel eens een kijkje. 
 

  

https://www.facebook.com/1001farmtoys/?__cft__%5b0%5d=AZVcsT3d7IPCzFthSChwGyBPawnUsf7r7Eaf2rNwy0ik612mOjiO3owTRcG9rKFxKmpeVaT5UGjJNmJDdoCVY5X7oFnsRpYmlRqEdwEX8uGKHfWwiMKhOlTbLHS7c3_MG2fuShO3O9uvVZIpgH2UiWrr&__tn__=kK-R
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Dinsdag 17 augustus 2021 
Ondanks de regen hebben de oude groepen een gezellige dag gehad in het  

bos!  Van levend kwartet naar de ijskoude, ijsrace en het smokkelspel.  

Het was een feestje  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woensdag 18 augustus 2021 
De groepen zijn bij Uitspanning de Notenboom geweest om naar de playbackshow van de leiding te kijken.  
De dansjes waren weer fantastisch, we hebben enorm genoten. 
De Notenboom, weer heel erg bedankt voor de gastvrijheid en tot volgend jaar! 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/UitspanningdeNotenboom/?__cft__%5b0%5d=AZUAMpOtuIVgOAm6vhKCq8L7h5dvCT8qMnrBnkB9uE6-IsW9ST09O2f9bYk45n1XPvInWkS7SV0zOXEzv-2Xr10u_fvQIDtNbm8gJUcXd4XsMObHJgdpT7scw6mo_5ZvKnzKMurhTUSCF_D3WIQCU02QU9EtRGQ9u65TxjVQ4pqHBp4iJ0S0Uenr-PrA9Tz9LjA&__tn__=kK-R
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Donderdag 19 augustus 2021 
Op donderdagochtend na het nachtje in de tent kregen de kinderen een  

heerlijk ontbijtje voorgeschoteld. Het brood werd gesponsord door  

Bezorgbakker Arie van Beusekom, waarvoor heel veel dank!!  
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Donderdag 19 augustus 2021 
Vanochtend hebben we met z’n allen een prachtig shirt gemaakt.  

Even nog een instructie voor thuis!  
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Donderdag 19 augustus 2021 
 

De Olympische Winterspelen waren een groot succes. Er zijn flink wat  

punten gescoord bij het ijspegel hangen, snowboarden, de stormbaan,  

het sjoelen en de welbekende watertafel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝗟𝗶혃𝗲혀혁𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮혁𝗶𝗲  

 
Zoals bekend kan de eindavond helaas niet doorgaan op de ouderwetse manier door alle Corona maatregelen. 
Het is gelukt om een livestream te organiseren voor de playbackshow, zodat ouders/familie en alle andere 

belangstellenden kunnen kijken naar de optredens. 
 

Zoals gisteren al gemaild is het even afwachten hoe stabiel het internet blijft in de tent. We hopen dat alles 
vanavond vlekkeloos verloopt. Mocht blijken dat de verbinding niet stabiel genoeg is dan zal de playbackshow 
op een later moment online komen.  

 
 
Er is zojuist een e-mail gestuurd naar alle ouders 
van de kinderen. Dit linkje wordt niet openbaar 
gedeeld op onze Social Media door de AVG regels.  
 
Het linkje mag natuurlijk gedeeld worden met 
familie of andere belangstellenden. 
Als je het linkje niet hebt, stuur even een mailtje 
naar: vakantiespelweekbeesd@gmail.com of app 
iemand van de hoofdleiding of bestuur. 
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Vrijdag 20 augustus 2021 

 

 
 
 
 
 
Gisterenavond afscheid genomen van mijn bestuursfunctie bij de Vakantie Spelweek Beesd.  

Wat heb ik het onwijs naar mijn zin gehad de afgelopen jaren.  

Ik wil iedereen heel erg hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke tijd!!  

Ik ben onwijs trots op iedereen die zijn vrije tijd opgeeft om er steeds toch weer een feestje van te maken 

samen met alle kinderen. Echt petje af voor jullie allemaal.  

Sponsoren bedankt dat ik ook altijd weer op jullie kon rekenen .  

Hopelijk blijven jullie de Spelweek steunen, ook nu ik wegga.  

Ik zeg vaarwel tegen mijn functie als secretaris maar zeker geen vaarwel tegen de Spelweek.  

Jullie gaan mij zeker terug zien tijdens de “Leukste week van het jaar”.  

 

Tot snel    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/vakantiespelweekbeesd/?__cft__%5b0%5d=AZWulKWrRsoidHoFcmjfOcF8LqIj5DNcOWmLgOxuXas4zcWJbARBMaw8fZtsC--VNWC_8SKwv1ibZiezWb7sybc4i9-s-o4fK9ZIPjj4H_WO29cwAMuupIitX2Vg_F9XgQp4APYfKBG_79cE5Q73J4eJ&__tn__=kK*F
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Vrijdag 20 augustus 2021 
 
𝗗𝗲 혃𝗼혀혀𝗲𝗻  
 
De kinderen zijn vrijdag op zoek gegaan naar de leiding verkleed als vossen. 

Ziet iedereen er niet fantastisch uit? 
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Vrijdag 20 augustus 2021 
 

W𝗮혁 𝗲𝗲𝗻 현𝗲𝗲𝗸!  
 
De eindavond is voorbij, we hopen dat jullie allemaal hebben kunnen  
meegenieten via de live stream. 
 
De kinderen werden op het einde verrast met een spectaculaire vuuract. 
De tent is weer opgeruimd en de leiding geniet van een dik verdiende lunch! 
We willen alle betrokkenen, sponsoren en vrijwilligers ontzettend bedanken, zonder jullie lukt het niet om de 

Spelweek de leukste week van het jaar te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt toppers. 

De speelweek zit erop voor Kim, Kevin en Joyce, ze zwaaien af. Bedankt voor jullie inzet toppers. 
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Vrijdag 20 augustus 2021 
 

Het zit erop! 
 

Tot volgend jaar!  
 
Iedereen is hard aan het werk om alles op te ruimen…  
We hebben een geweldige week gehad en dit was niet gelukt zonder jullie. 
 

Dank aan alle sponsoren!  
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Maandag 16 augustus 2021 
 
 

Beste bestuurder, 
 
 
 
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige pakket aan 
maatregelen wordt verlengd tot 20 september. Ook werd aangekondigd dat 
mogelijk per 20 september de 1,5 meter samenleving komt te vervallen.  
De komende weken moet duidelijk worden hoe dat exact uitwerkt voor het 
amateurvoetbal. 
 
Het goede nieuws is dat er geen beperkende coronamaatregelen zijn aangekondigd 
die de start van de amateurcompetities in de weg staan. Na de mooie sportzomer 
kunnen we weer zelf aan de slag bij onze eigen club en de velden op.  
We willen iedereen succes wensen bij de voorbereidingen op het nieuwe seizoen 
en veel plezier bij de start van hopelijk een mooi en volledig voetbalseizoen! 
 
Loslaten 1,5-meter samenleving na 20 september 
 
Het kabinet heeft dus bekend gemaakt dat de 1,5-meter samenleving vanaf  
20 september zeer waarschijnlijk komt te vervallen. Hierbij wordt in bepaalde 
sectoren, waaronder in de horeca en publiek bij sportwedstrijden, echter wel  
een grens aan het aantal personen gesteld, namelijk 75 personen.  
Vanaf die groepsgrootte wordt een test- of vaccinatiebewijs een verplichting.  
 
De exacte uitwerking van die maatregelen is nog onduidelijk. Sportbeoefening  
valt in ieder geval buiten de maatregel. Dat houdt in dat betrokkenen die op  
het sportpark aanwezig moeten zijn in verband met sportbeoefening (spelers, 
begeleiders, scheidsrechters, enz.) niet meetellen binnen de 75 personen.  
 

 
Vanuit de KNVB vinden we dat de 
sportbeoefening en voetballen sowieso  
ten alle tijden toegankelijk moet zijn, 
omdat het een essentiële bijdrage levert 
aan de gezondheid van Nederland en je 
geen drempels wil opwerpen.  
Ook is de afgelopen maanden is gebleken 
dat voetballen in de buitenlucht veilig  
kan zonder test- of vaccinatiebewijs. 
 
Als het gaat om het toelaten van 
toeschouwers, eventueel dus met een 
verplicht test- of vaccinatiebewijs, zijn we 
in overleg met NOC*NSF en de overheid om 
te bezien hoe de maatregelen uitgewerkt 
worden voor de amateursport. 
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Dinsdag 17 augustus 2021 
 

Openingsfeest zaterdag 28 augustus gaat niet door.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het openingsfeest gaat niet door. De verwachting om na de zomerstop zonder enige beperking te kunnen 

sporten en samenzijn is door onze overheid afgelopen vrijdag tot 20 september uitgesteld.   

 

Maandag is er geschakeld met gemeente over de vergunning/voorwaarden en wordt er geen toestemming 

gegeven om hiervan af te wijken.   

  

Dit heeft het bestuur doen besluiten het openingsfeest niet te laten doorgaan. Zonder livemuziek (dj) en alle 

andere (horeca) beperkingen zoals voor iedereen zitplaatsen zou dit niet ten goede komen aan de gezelligheid 

en sfeer die zo’n openingsfeest moet zijn.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel vervelend en een grote tegenvaller voor de 

activiteiten commissie en andere leden die geholpen 

hebben om deze dag voor te bereiden.  

  

We willen iedereen bedanken voor zijn inzet en laten we 

de geplande dag, zodra er geen beperkingen meer zijn 

alsnog doorgaan.  

 

Binnenkort nodigen we de commissies uit om samen met 

het bestuur een nieuwe datum en invulling van de dag te 

bespreken.  

  

Het bestuur  
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Zaterdag 21 augustus 2021 
 
De oefenwedstrijd tegen HSSC’61 werd afgelast door familieomstandigheden bij de tegenstander uit  
Hei- en Boeicop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 21 augustus 2021 
 

 
 
 
 
 
Zaterdag 21 augustus werd ook het 
wedstrijdprogramma bekend voor het 
nieuwe seizoen 2021-2022. 
 
Op zaterdag 25 september :  
 

Dé derby…. 
 
En nu maar hopen dat de 1,5 meter 
afstand houden maatregel op  
20 september komt te vervallen… 
 
 
 
 

                                              ? 
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Zaterdag 21 augustus 2021 
 
 

 

 
 

𝗥𝗵*𝗹𝗶𝗰𝗼'𝗲𝗿 𝗥𝗶𝗸 혃𝗮𝗻 𝗠𝗼혂𝗿𝗶𝗸 𝗺𝗮𝗮𝗸혁 𝗼혃𝗲𝗿혀혁𝗮𝗽 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗲혀𝗱 𝟮 
 
Vergeet de transfer van Heraclied Robin Proper naar rivaal Twente, vergeet de transfer van Feyenoorder 
Steven Berghuis naar aartsrivaal Ajax. 
 

De gevoeligste transfer deze zomer komt op naam van Rik van Mourik. 

 
Na jarenlang het oranje blauw te hebben gedragen is de blondine dit jaar in het rood zwart van v.v. Beesd  
te zien. De Rumptenaar is zelf erg blij met zijn transfer naar de overkant van de Linge. Tegen de camera's  
van Regio Voetbal zegt hij, "Beesd 2 is toch wel een flink stapje omhoog, hopelijk kan ik snel aanhaken bij  
de groep en belangrijk zijn in de eerst komende wedstrijden." 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdcoach Carl Kroeze weet niet echt 
of hij blij moet zijn met zijn nieuwe 
aanwinst. 
 
"Een vlaggenist erbij is natuurlijk nooit 
vervelend, maar ik twijfel of ze dat 
tegen van Mourik verteld hebben." 
 

Het aankomende seizoen zal het 

uitwijzen hoe dit avontuur voor van 

Mourik gaat aflopen. 
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Zaterdag 28 augustus 2021 
 

Beesd wint eerste oefenduel van FC Lienden 
 
Na een korte zomeronderbreking en een aantal trainingen staat vandaag  
de eerste wedstrijd gepland voor Beesd. In Lienden is F.C. Lienden, de  
zaterdagvariant, de tegenstander. Het zaterdagelftal van Lienden komt  
net als Beesd uit in de 4e klasse. Daan Pellicaan, overgekomen vanuit  
de jeugd, maakt vandaag zijn basisdebuut voor Beesd. 
 

Na een aftastende fase van beide elftallen was het Beesd dat de score na  
20 minuten opende. Jarno van de Water faalde niet in een één-op-één duel  
met de doelman van Lienden. De assist werd gegeven door Stefan van den 
Bosch.  
Door dit doelpunt ging Beesd de eerste drinkpauze in met een 0-1 
voorsprong.  
 
Na de korte onderbreking werd Lienden wat sterker, maar tot grote kansen 
resulteerde dit niet. Via een flitsende aanval was het Beesd dat de score 
verdubbelde. Via mooi combinatiespel aan de linkerkant via Joery Pippel  
en Nick van Gameren kwam de bal uiteindelijk bij van de Water.  
De linksbuiten omspeelde de keeper van Lienden knap en wist op deze 
manier de 0-2 te maken.  

 
 
Een paar minuten voor rust schoot Stefan van den Bosch de rood-zwarten op een nog luxere voorsprong.  
Door een snelle spelhervatting en een goede pass van Jarno van de Water kon de middenvelder doorlopen naar 
het zestien meter gebied van F.C. Lienden. In de afronding liet van den Bosch de keeper kansloos.  
Met een 0-3 voorsprong ging het elftal van Dick Wammes aan de thee. 
 
In het begin van de tweede helft werd het al snel duidelijk dat F.C. Lienden meer druk naar voren gaf.  
Via een hoekschop maakte de thuisploeg al na 5 minuten spelen de aansluitingstreffer. Een bal werd niet 
weggewerkt door de verdediging en kwam plots stil te liggen voor de doellijn van Beesd.  
Ondanks dat de bal de lijn nog lang niet was gepasseerd kende de scheids toch de 1-3 toe aan F.C. Lienden. 
Kort daarna werd Lienden weer gevaarlijk, maar doelman Jelle van Soelen bracht redding op een schot van 
dichtbij. Na een kwartier eenrichtingsverkeer richting het doel van Beesd kwamen er ook weer kansen voor de 
rood-zwarten. Jorn van den Broek was 2 keer dichtbij een treffer met een kopbal maar op beide pogingen 
reageerden de keeper van Lienden goed. Echt grote kansen kwamen er niet meer voor Lienden en na iets meer 
dan 90 minuten floot de scheidsrechter voor het einde. 
 
Zo wordt de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen door Beesd met 1-3.  
 
Dinsdag 31 augustus staat er opnieuw een oefenwedstrijd gepland.  
Dan komt HSSC’61 op bezoek op Sportpark Molenzicht, wedstrijd start om 20.15.  
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Dinsdag 31 augustus 2021 
 

Match Day!    Beesd 1 - HSSC'61 1 

 Oefenwedstrijd  

 31 augustus - 20.15 

 Sportpark Molenzicht 
 
Na een knappe oefenoverwinning op FC Lienden afgelopen zaterdag stond op dinsdagavond voor Beesd 1 een 
oefenwedstrijd tegen HSSC’61 op het programma. HSSC’61 is actief in de 3e klasse zaterdag, een klasse hoger 
dan Beesd. 
 
Al vanaf de aftrap tekent zich een duidelijk spelbeeld af, waarbij de gasten uit Hei- en Boeicop de 
bovenliggende partij zijn en ook het meeste gevaar stichten. Bovendien blijkt de derdeklasser ook snel eruit te 
kunnen komen in de omschakeling. Beesd heeft het daardoor zeer lastig in de eerste helft en helpt het daarbij 
zeker niet dat men onnauwkeurig is in de passing. HSSC’61 deelt in de openingsfase enkele speldenprikjes uit, 
maar het grootste gevaar is na iets meer dan een kwartier. Een aanvaller van de gasten pegelt de bal van 
ongeveer 20 meter richting de rechterbovenhoek, maar deze spat uiteen op de onderkant van de dwarsligger 
en wordt in de rebound enkele meters naast gekopt. Dit blijkt echter slechts uitstel, want niet veel later 
openen de Hei- en Boeicoppers alsnog de score. Uit de omschakeling weet men er snel uit te komen richting de 
helft van Beesd en kan er ingeschoten worden door een speler van de gasten binnen de 16, deze raakt bal 
compleet verkeerd, maar hierdoor valt deze met enig fortuin perfect voor een medespeler en deze passeert 
met een lage schuiver keeper Jelle van Soelen. 

 
Ondanks de lastige eerste helft die Beesd helft komt men 
toch tot twee goede kansen op de gelijkmaker. Eerst is 
het rechtsbuiten Timo Warrens die met een goede 
onderschepping vrij kan opkomen richting de vijandelijke 
goal en zijn schot gaat slechts rakelings langs de 
verkeerde kant van de paal. Niet veel later creëert Beesd 
de grootste kans van de eerste helft. Hans Kroeze legt de 
bal panklaar bij de tweede paal op het hoofd van Jorn van 
den Broek, maar zijn kopbal kan gestopt worden door de 
Heicopse goalie.  

 
Deze gemiste kansen komen Beesd uiteindelijk duur te staan, want nog voor de rust breidden de gasten de 
marge verder uit. Eerst wordt een vrije trap net buiten de 16 kiezelhard in de kruising geschoten en nog geen 
vijf minuten later wordt een vrije trap vanaf ongeveer dezelfde afstand hard en laag ingeschoten. Hierdoor 
gaan de ploegen rusten met een 0-3 stand. 
 
In tweede helft tapt Beesd gelukkig uit een ander vaatje. Er wordt beter gevoetbald en dit komt mede doordat 
er meer rust en zuiverheid in de passing is. In de beginfase van de tweede helft worden aan beide kansen 
echter weinig kansen gecreëerd. Uiteindelijk is het HSSC’61 dat Beesd terug de wedstrijd in helpt. Een 
centrale verdediger talmt te lang aan de bal en spits Nick van Gameren snoept hem de bal af en rondt de bal 1 
op 1 met de keeper koelbloedig af, 1-3. Gesterkt door het doelpunt probeert Beesd de druk erop te houden en 
gaat men op zoek naar de aansluitingstreffer. De kans op de aansluitingstreffer laat niet lang op zich wachten 
als Beesd een penalty krijgt. Deze penalty ontstaat uit een actie van Jorn van den Broek die opstoomt richting 
de goal van HSSC’61 waar hij voortijdig wordt afgestopt, maar hierbij heeft de verdediger ook zijn arm nodig. 
De scheidsrechter wijst hierop resoluut naar de stip. Hans Kroeze ontfermt zich over de penalty en schiet deze 
onberispelijk binnen. 
 
Het is duidelijk dat Hei- en Boeicop het even kwijt is en Beesd gaat gelijk op zoek naar de gelijkmaker. Beesd 
probeert in deze fase voetballend kansen te creëren, maar blijft beducht voor de tegenstoot. In de 77e minuut 
krijgt Hans Kroeze de bal op de helft van de tegenstander en hij weet in de 16 de vrijstaande Jarno van de 
Water te vinden en deze weet met een korte pass Nick van Gameren te bereiken. Van dichtbij, maar uit een 
moeilijke hoek schiet hij feilloos zijn tweede van de avond en de gelijkmaker voor Beesd binnen. Een knappe 
prestatie van Beesd, aangezien het er in de rust alle schijn van had dat de formatie van Dick Wammes wel 
eens tegen een flinke zeperd aan zou kunnen lopen. Echter sleept HSSC’61 in de slotfase alsnog de 
overwinning uit het voer. Uit twee goedlopende aanvallen scoren de gasten nog twee keer en bepalen hiermee 
de eindstand op 3-5. 
 
Na twee oefenwedstrijden staat aankomende zaterdag de eerste officiële wedstrijd voor Beesd op het 
programma. Voor de beker zal er in en tegen Vuren gespeeld worden. Ook deze tegenstander is actief in de  
3e klasse. Om 15.30 wordt er afgetrapt op Sportpark Vuren. 
 



50 
 

September 2021 
 
Zaterdag 4 september 2021  
 
 
 
 
 
Vuren – Op een bloedheet Sportpark Vuren begon vandaag de bekercompetitie  
voor Beesd. De tegenstanders zijn Vuren, Asperen en Ameide. Om iets over  
half 3 werd er afgetrapt voor Vuren tegen Beesd. 
 
In de beginfase werd al snel duidelijk dat Beesd enorm veel moeite had met het spel van Vuren. In de eerste 
20 minuten gaf Vuren al wat waarschuwingen af aan Beesd. Een bal op de lat en 2 schoten recht op doelman 
Jelle van Soelen kon een doelpunt van de thuisploeg nog voorkomen. Maar na 25 minuten wist Vuren toch de 
score te openen, vanaf dichtbij schoot Tom van den Berghe een voorzet in het dak van het doel. Een paar 
minuten later was het weer raak voor de thuisploeg, een lage voorzet werd van dichtbij ingetikt door Bjorn 
Paul. Beesd kwam er zelf een paar keer uit, maar echt gevaar stichtte voor het doel van Vuren lukte niet.  
Jorn van den Broek en Thomas Brouwer vielen helaas geblesseerd uit in de eerste helft. 
 
In de tweede helft wist Vuren weer razendsnel achter elkaar  
toe te slaan. Bjorn Paul en Ryan van Wijk wisten van dichtbij  
te scoren. Na deze tegentreffers kwam Beesd er iets beter uit. 
Grootste kans was voor Hans Kroeze maar de middenvelder  
stuitte op de Vurense goalie. 
 
Een valse bekerstart voor Beesd met een 4-0 verlies in Vuren.  
Zaterdag mag Beesd op herkansing tegen Asperen. Er wordt om half 3 afgetrapt op Sportpark Molenzicht 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Opmerkelijk…. 

 

Koen Vissenberg maakt  

overstap naar Dames 1 

 

 
Een transfer uit onverwachte hoek… 
 
Koen Vissenberg gaat tekenen 
bij Dames 1 
 
De linksbuiten leek bij Carl Kroeze op 
een zijspoor terecht te zijn gekomen  
en daarom leek dit voor beide partijen 
de beste oplossing.  
 
De dames kampen ook nog met een krap 
aantal speelsters, dus Koen is een hele 
welkome versterking voor het team. 

Koen, namens Beesd 2, veel succes! 
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Zaterdag 4 september 2021 
 
Everstein 4 - Mathe Nab   4-5 
 
Vanmiddag stond Everstein 4 op het programma om 14:45 uur 
De titel zegt al meer dan genoeg woorden, Mathe Nab is de laatste weken in bloedvorm en alles wat die raakt 
veranderd in GOUD 
 
Binnen een paar minuten had die er dan ook al 2 inliggen en nam die rustig plaats op de bank. 
De 2e helft kwam die er een kwartier voor het einde nog even in en ook toen scoorde MATHE weer. 
 
Jeffrey scoorde ook nog een wereld goal, en Mark zat nog met zijn hoofd in Griekenland en speelde een 
beroerde 30 minuten 
 

                                           
                                      ➔  MATHE NAB met een Hattrick! 
 
 
 
4-5 Eindstand, 3 punten mee naar Beesd  

 
 
 
 
Zondag 5 september 2021 
 

Beesd 2 zondag wint in Leerdam: 2-5 
 

 Jordi van de Water 

 Edwin van Ewijk 

 Rens Bronk 

 Marco Kroeze 

 Joost de Bruijn 
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Zaterdag 11 september 2021 
 
Zaterdagmorgen 11 september werd er weer naar hartenlust geklust bij v.v. Beesd. Om 07.30 uur stond de 

koffie klaar en arriveerden de eerste vrijwilligers in de kantine. Andre Kroeze had een lijst gemaakt met 

behoorlijk wat klusjes en dus vertrokken de eerste klussers ruim voor 8 uur naar hun kluslocatie.  

 

Arno van Bremen was voor de eerste keer aanwezig en hij nam samen met trouwe klusser Ton Zwambag 

het grijs schilderen van de buitengevel van de kantine aan de regenzijde voor zijn rekening.  

En het resultaat mag er zijn zoals te zien is op de foto. Keurig opgeknapt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de vele wedstrijden op zaterdag is het vaak passen en meten om de kleedruimtes zo efficiënt mogelijk  

te benutten. In de opbergunit werd een extra kleedruimte gecreëerd. Marius Hol had de hele week zijn best 

gedaan om de kleedruimte op te knappen. Timmeren, tegelen, zagen, schrobben en poetsen enz.  

Helaas ontbrak bij hem de tijd om ook nog de douches aan de praat te krijgen.  

Maar….. dan hebben we altijd nog Johan Bronk. Hij ging op pad en kwam even later met de benodigde 

materialen terug om de lekkage te verhelpen en  jawel even later was er warm water. Dankjewel Johan. 

 

Alle netten in de doelen op de accommodatie werden gecontroleerd en hersteld. En geloof me dat zijn er 

aardig wat…. Hang en sluitwerk van de kleedkamers werd gecontroleerd. De struiken naast het fietsenrek en 

parkeerplaats werden gesnoeid en van de grote boom met daarin tal van gebruikte voetbalschoenen werden 

de overhangende takken afgezaagd zodat de leverancier weer veilig de kantine kan bereiken om zijn 

voorraadje drank en hapjes af te leveren. De dug-outs werden schoongemaakt, stoelen op het terras 

opgeknapt met zwarte tape, het nieuwe  reclamebord van Martijn Kroeze kreeg een prominente plek langs  

het hoofdveld. Rommel achter unit werd opgeladen om te worden afgevoerd naar de stort en nog tal van 

andere klusjes werden gedaan.  
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Klussen op zaterdag, zoek de verschillen…. 50 tinten grijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

Klokslag 10 uur waren er natuurlijk weer de traditionele saucijzenbroodjes, dit keer gesponsord door de 

voorzitter. Dank je Max ze waren heerlijk. Het lijstje van Andre werd gelukkig steeds korter en ruim voor  

12 uur was de lijst gelukkig weer helemaal afgewerkt en dus kunnen we ook vandaag weer terugzien op  

een nuttige zaterdagmorgen. 

 

De klusploeg, stille werkers, maar heel belangrijk voor de club.  

Kunnen we best een beetje trots op zijn.  

Bedankt namens het bestuur en graag tot de volgende klusmorgen. 

 

Goof Dokman  
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Zaterdag 11 september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 september 2021 trad Beesd voor het eerst sinds 26 september 2020 weer eens aan op Sportpark 

Molenzicht voor een officiële wedstrijd. Destijds eindigde de competitiewedstrijd tegen Unitas in een 

bloedeloze 0-0. Ook vandaag werden de punten gedeeld: 1-1. 

 

Als er om half drie afgetrapt wordt, pakken niet alleen boven het veld donkere wolken zich samen, maar ook 

in het veld voor Beesd. Al in derde minuut komt de ploeg van Dick Wammes zeer ongelukkig op een 0-1 

achterstand. Centrale verdediger Kevin Kruissen probeert de bal terug te spelen naar keeper Jelle van Soelen, 

maar zijn pass is te hard en op het door de regen iets snellere veld verdwijnt de bal in doel. 

 

In de eerste helft blijft Asperen de bovenliggende partij en heeft Beesd veel moeite om tot goed voetbal te 

komen en kansen te creëren. De gasten uit Asperen zijn weliswaar beter in deze helft, maar komen ook niet 

veel verder dan enkele speldenprikjes. De enkele keren dat Jelle van Soelen en de verdediging van Beesd 

moeten ingrijpen doet men dit met verve en blijft de schade beperkt tot een 0-1 ruststand. 

 

In de tweede helft komt er duidelijk een ander Beesd voor de dag dan in de eerste helft. Men speelt de bal 

gemakkelijker rond en sticht veel gevaar voor de goal van Asperen. Asperen zelf zet daar weinig tegenover en 

van het overwicht uit de eerste helft is weinig meer over. Enkele waarschuwingsschoten kunnen nog gepareerd 

worden door keeper Dennis Rooijackers, maar het is eigenlijk wachten op de gelijkmaker. Uiteindelijk is het 

Bram Wakker die met een knappe actie de gelijkmaker inleidt. Hij komt in balbezit in de 16 van Asperen en na 

enkele fraaie bewegingen zet hij zijn directe tegenstander heerlijk te kijk met een hakbal op de vrijstaande 

Nick van Gameren. Deze rondt de bal met een lage schuiver onder keeper Rooijackers koelbloedig af.  

Beesd gaat na de gelijkmaker naarstig op zoek naar de winnende goal en krijgt hiervoor ook legio kansen. 

Echter staat het vizier van de aanval van Beesd niet helemaal scherp vandaag en anders is er altijd nog de 

goalie van Asperen die redding kan brengen en zijn ploeg in de tweede helft op de been houdt.  

Zo eindigt de wedstrijd uiteindelijk in 1-1. 

Voor Beesd overheerst na een sterke tweede helft vooral het gevoel dat men toch hier de winst had moeten 

binnenslepen, al is een gelijkspel gezien de eerste helft zeker niet geheel onterecht. Volgende week speelt 

Beesd in de afsluitende derde bekerwedstrijd uit tegen Ameide om 15.00.  

Zondag 12 september 2021 
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Maandag 13 september 2021 

WKC (Willy Kroeze Competitie) ook weer van start 

Zondag 12 september waren er 17 spelers aanwezig, met Bas van de Bosch voor de eerste keer! Bas, welkom.  
 
Mark Kroeze deed nu iets langer mee, ongeveer 20 minuten. Helaas weer geen punten!  
 
De wedstrijd werd gewonnen met 3-0 door het groene team.  
 

Hieronder volgt de tussenstand, met dank aan Mark 👍🏻 
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Dinsdag 14 september 2021                         Corona persconferentie 
 
Precies 1,5 jaar na het invoeren van de 1,5-meter-maatregel komt er toch écht een einde aan. 

In de coronapersconferentie maakte demissionair premier Rutte dit bekend.  

 

 

 

 

 

 

 

Coronatoegangsbewijs wordt verplicht in voetbalkantine 

Op de amateurvoetbalvelden hoeft vanaf 25 september niet te worden gevraagd naar het coronapaspoort. Met 

één belangrijke uitzondering: in voetbalkantines wordt een coronatoegangsbewijs wel verplicht. 

 

1,5 meter geschrapt, 'coronapas' verplicht 

De 1,5 meter wordt vanaf zaterdag 25 september losgelaten. In plaats daarvan wordt het 
coronatoegangsbewijs vanaf die datum verplicht in de horeca en in de kunst- en cultuursector. 
 
Door met toegangsbewijzen te werken, wil het demissionaire kabinet voorkomen dat er nog lang moet worden 
vastgehouden aan "beperkende maatregelen voor iedereen". Het toegangsbewijs is geldig als iemand volledig is 
gevaccineerd, recent van COVID-19 is hersteld of negatief op het coronavirus is getest. De pas wordt verplicht  
voor iedereen boven de dertien jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer mogelijk rond evenementen 

Meerdaagse evenementen en festivals worden onder voorwaarden weer mogelijk. Wat die voorwaarden precies 
inhouden, wordt nog uitgewerkt. Gedacht wordt aan een maximum aantal bezoekers, waarschijnlijk op basis 
van een percentage van de normale capaciteit. 
 
Volgens de NOS zal het kabinet evenementen zonder vaste zitplaatsen vanaf 25 september weer toestaan met 
75 procent zaalcapaciteit. Ook wordt gekeken hoe met toegangsbewijzen en coronatesten gewerkt kan 
worden. Daarvoor kan de Corona Check-app gebruikt worden, maar mogelijk krijgen organisatoren de kans om 
hun eigen testcapaciteit te organiseren. Bij meerdaagse evenementen zullen bezoekers waarschijnlijk elke  
24 uur hun toegangsbewijs moeten laten zien. 
 
 

Thuiswerken en mondkapjes in openbaar vervoer blijven de norm 

Het thuiswerkadvies zal voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk blijft dat de norm, maar werknemers mogen 
naar hun werk wanneer dat nodig is. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer blijft waarschijnlijk ook na 
25 september nog intact, evenals het sluiten van de nachthoreca tussen 0.00 en 6.00 uur. 
Het kabinet beraadt zich nog op het OMT-advies om schoolklassen niet volledig naar huis te sturen in het geval 
van een besmetting. 
  

https://nos.nl/artikel/2397689-vanaf-25-september-weer-staan-bij-popconcert-ook-meerdaags-evenement-weer-toegestaan
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Dinsdag 14 september 2021                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beesd, Rhelico en GVV gaan op de Brabantse toer 
 
WEST BETUWE • Behalve de drie West-Betuwse clubs bestaat de vierde klasse F louter uit teams van 
‘over de Waal’. Op de eerste competitiedag is het meteen raak en wordt de Lingederby tussen Beesd  
en Rhelico gespeeld. 

 
Volgens Bas van Rijnsbergen is dit de wedstrijd van het jaar: “Wanneer we deze wedstrijd winnen,  
kan ons seizoen al niet meer stuk.”  
 
Bij Van Rijnsbergen is Rhelico met de paplepel ingegoten. Zijn vader Leo is voorzitter en heeft allerlei  
functies bij de club vervuld. Bas zelf voetbalt al heel zijn voetballeven bij de club uit Rumpt.  
Na een jaartje backpacken in Australië is hij de laatste jaren een vaste waarde in de hoofdmacht  
van Rhelico. 
Rhelico heeft een jonge en fitte selectie. Dit seizoen is een aantal spelers doorgeschoven van O23.  
Bas van Rijnsbergen weet niet wat dit seizoen gaat brengen. Alleen Kerkwijk, Well en natuurlijk  
Beesd zijn bekende clubs voor hem. Volgens zijn trainer Adrie van Steijn wordt het een zwaar  
seizoen. Wanneer Van Steijn naar de bekerwedstrijden kijkt, ziet hij aankomende tegenstanders 
een goed resultaat behalen tegen derdeklassers. 
 

Nog geen volledige competitie 
 
Concurrent Beesd heeft door corona nog geen volledige zaterdagcompetitie afgewerkt. In navolging  
van Rhelico ging Beesd in 2019 op zaterdag voetballen. De veel scorende middenvelder Stefan van de  
Bosch is inmiddels gewend om op zaterdag te voetballen. Sinds zijn zeventiende speelt de 22-jarige  
geboren en getogen Beesdenaar in het eerste. 
 
Ook Van de Bosch kijkt uit naar de Lingederby. “Vooral nu het straks weer om het echie gaat is het  
leuk om meteen tegen de aartsrivaal te voetballen”. In 2017 werd voor het laatst deze derby op zondag 
gespeeld en eindigde in een 1-1 gelijkspel.  
Hierna won Beesd op de zaterdag twee keer van Rhelico met 3-1. 
De 22- jarige Van Den Bosch vindt de tegenstanders moeilijk in te schatten.  

De verwachting is wel dat Beesd dit seizoen in het linkerrijtje zal belanden. De enige Brabantse ploeg die 
Stefan een beetje kent is OSC’45. Een aantal jaren geleden streed Beesd op zondag in de 4e klasse tegen 
degradatie met deze Bossche club. 

Ook GVV naar de zaterdag 
 
GVV Geldermalsen is de derde West-Betuwse club in deze klasse. Het eerste elftal heeft afscheid genomen van 
het zondagvoetbal en gaat dit seizoen op zaterdag voetballen. 
Freek Wittenrood is de nieuwe hoofdtrainer.  
 
Vorig seizoen werd Wittenrood trainer van het tweede zaterdagteam van GVV. Toen GVV besloot om op 
zaterdag te gaan voetballen werd Wittenrood doorgeschoven naar de hoofdmacht. 
De bevlogen trainer is supertrots dat hij trainer mag zijn van GVV: ”De sfeer is goed en dit is een mooie club. 
Met een gezonde drive wil ik samen met alle andere betrokkenen de club verder ontwikkelen.” 
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Woensdag 15 september 2021                          
 
We hebben er even op moeten wachten, maar op  
zaterdag 25 september is Beesd - Rhelico terug! 
De eerste competitiewedstrijd van het seizoen en wat voor één. 
Jij komt de rood-zwarten toch ook aanmoedigen? 
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Zaterdag 18 september 2021 
 

Hei en knoeikoop 35+ - Beesd 4 
De speler van vorige week Mathé (streepje op de e) Nab had de vrijdag avond een poker toernooi gehad, dit 

was duidelijk zichtbaar . Van speler naar de week naar ....... 

 

Leon ja Leon jullie zagen hem al 2 jaar niet meer in het verslag, niet zonder reden..... hij bakte er simpel weg 

niks van  maar vandaag kwam onze ‘leetje’ weer eens boven drijven, hij nam het stokje over van Mathé 

(met streepje op de e) over en maakte een HATTRICK!!!!  

 

0-4 gewonnen Hei en knoeikoop was moe in minuut 75 en de scheidsrechters floot af  

Man of the Match : Edwin Tuller en Jeroen Beelen (nummer 14) 
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Maandag 20 september 2021 
 

Niet leuk… Roken op het terras. 

 
Dit is wat we aantroffen op het terras… 

Roken op de accommodatie is alleen toegestaan in de abri op het Peter Liefhebber plein. 

 

Dus maak van het terras geen asbak . 
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Dinsdag 21 september 2021 

 

 

Ameide – Na het verlies tegen Vuren en het gelijkspel tegen Asperen is Beesd al klaar in de beker voor dit jaar. 

De laatste bekerwedstrijd tegen Ameide stond deze zaterdag gepland. Ameide is al bijna zeker van de 

groepswinst na de 7-2 overwinning tegen Vuren. 

In de openingsfase werd Ameide al snel een aantal keer gevaarlijk, een bal op de het aluminium was de eerste 

waarschuwing voor Beesd. Na ongeveer een kwartier spelen vloerde Kevin Kruissen een aanvaller van Ameide 

in het strafschop en belandde de bal op de stip. Doelman Jelle van Soelen zat dichtbij maar kon niet 

voorkomen dat Beesd op een 1-0 achterstand kwam. Tien minuten later wist Stefan van den Bosch na een 

snelle counter de gelijkmaker binnen te prikken, na een lange solo met de bal liet hij de keeper kansloos, 1-1. 

Ameide kwam er hierna nog een paar keer gevaarlijk uit, Kevin Kruissen en Jorn van den Broek brachten 

allebei redding op de doellijn. Zo leken beide ploegen met een gelijkspel aan de thee te gaan, maar niets was 

minder waar. De thuisploeg kwam toch op voorsprong net voor rust door een schot van Robbert Bakker. 
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                                                                                                                    (vervolg 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede helft werd na een kwartier hervat met een 2-1 voorsprong voor Ameide. Na 10 minuten spelen kon 

de thuisploeg weer juichen, met een hard afstandsschot veraste René van Middelkoop doelman van Soelen.  

In de tweede helft kreeg Beesd wat kansen om dichterbij Ameide te komen, maar helaas zat er geen doelpunt 

meer in voor de rood-zwarten. Ameide wist in de tweede helft ook niet meer te scoren, de kansen werden 

soms met wat kunst en vliegwerk gepareerd door de Beesdse achterhoede. 
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                                                                                                                    (vervolg 2 ) 

 

Het bekeravontuur laat Beesd achter zich en de focus kan volledig richting de competitie.  

Aanstaande zaterdag staat de Linge-derby op het programma.  

Om half drie wordt er op Sportpark Molenzicht afgetrapt voor Beesd – Rhelico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMT DAT ZIEN !!  
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Nog even en dan gaat de samenleving nog meer open. 

Zaterdag 25 september 2021 bij de start van het competitievoetbal,  

verdwijnt de 1,5 meter afstand houden. Iedereen mag weer naar de  

club komen om zijn of haar team aan te moedigen.  

Geen beperkingen meer in aantallen voor supporters langs de lijn en  

voetballers op het veld of in de hal. Met elkaar dus weer genieten  

van al het moois wat voetbal te bieden heeft, op het veld en langs  

de lijn. 

 

Horeca en sport 

 

Ook voor de horeca vervalt de 1,5 meter afstand houden vanaf  

25 september 2021. Echter heb je wel een coronatoegangsbewijs  

nodig om toegang te krijgen tot horeca. Voor de sportkantine,  

die wordt gezien als horecagelegenheid, is er een aantal  

uitzonderingen hierin. 

 

 

Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de 

sportkantine gedeeltelijk gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is 

dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een 

plantenbak. 

 

Wanneer er geen Coronatoegangsbewijs nodig is: 

 

• voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken; 

• het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte (staande aan 

stamtafels); 

 

 

Wanneer er wel een Coronatoegangsbewijs nodig is: 

 

• voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca; 

• wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant. 

 

 

Met sportieve groet, 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 

Jan Dirk van der Zee 

Directeur-bestuurder amateurvoetbal  
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Donderdag 23 september  

Alles weer netjes voor dé derby……  trots op onze vrijwilligers 

Na eerst eerder deze week de entree weer netjes schoongemaakt te hebben samen met  

Piet de Hartog heeft Arie Zuurmond vandaag de rommel achter de pomp unit netjes opgeruimd.  

 

 

Nog één nachtje slapen… 
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Vrijdag 24 september 2021 

Nog één nachtje slapen…. 
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Zaterdag 25 september 2021 

Beesd wint derby tegen Rhelico voor 3de keer op rij 

BEESD • Op het zonnige sportpark Molenzicht won Beesd relatief gemakkelijk van buur en rivaal Rhelico.  

Beesd kwam vijf minuten voor rust op voorsprong door een doelpunt van Nick van der Burg. In de tweede  

helft scoorde Kevin Kruissen de 2-0 en bracht Niels Lobregt de spanning terug. Maar de Beesdse aanvoerder 

Jarno van de Water maakte korte metten met Rhelico en schoot 2 keer raak en bepaalde de eindstand op 4-1. 

 

In het gezellig drukke Beesd werd er een vermakelijk duel voorgeschoteld. Rhelico begon scherp aan de 

wedstrijd en zette Beesd meteen onder druk. In de tweede minuut was het bijna raak toen Bas van 

Rijnsbergen namens de gasten een corner op de kruising kopte. Hierna bleef Rhelico de bovenliggende partij. 

Toch was Beesd een aantal keren via de counter gevaarlijk. Zo schoot Stefan van de Bosch in de zestien over 

de bal en kwam spits Nick van Gameren een teen te kort bij een voorzet van Jarno van de Water. 

Aan de andere kant was Rhelico gevaarlijk uit corners. Van Rijnsbergen kopte een corner naast en schoot uit 

een scrimmage de bal op de Beesdse doelman. 

 

Langzamerhand kwam Beesd beter in het spel. Maar dat leverde in eerste instantie geen kansen op. Maar vijf 
minuten voor de thee schoot uiteindelijk Nick van de Burg de 1-0 binnen. Een voorzet van Jarno van de Water 
rondde hij bekeken af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna kwam Rhelico bijna op gelijke hoogte toen een kopbal rakelings naast werd gekopt door Jorran 
Hekman. 

Geen penalty 
 
Rhelico begon goed aan de tweede helft en kreeg een aantal kansjes. Zo kopte spits Sander Noom een voorzet 
van Ferry van Asch net naast en kwam van Rijnsbergen net lengte te kort bij een hoekschop. 
Aan de andere kant was er een kans voor Jarno van de Water. En toen spits Nick van Gameren werd gevloerd 
in het zestien meter gebied schreeuwde heel Beesd om een penalty. Maar scheidsrechter Griedo Bel wuifde 
deze claim weg. Twintig minuten voor tijd was het dan toch raak. Een vrije trap net buiten het zestien meter 
gebied werd strak in de kruising geschoten door Kevin Kruissen. 

Vijf minuten later kwam Rhelico terug. Uit een corner kopte Niels Lobregt de 2-1 binnen. Hierna probeerde 
Rhelico druk te zetten om alsnog de gelijkmaker te produceren. De aanvoerder van Beesd, Jarno van de 
Water, wist wel raad met de ruimte die Rhelico achterliet. Zeven minuten voor tijd scoorde hij na een snelle 
counter de 3-1 en nadat hij nog een grote kans om zeep had geholpen schoot hij alsnog zijn tweede binnen. 
Eindstand: 4-1. 
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Stil aan de overkant 

 
Na de wedstrijd werd Jarno gehuldigd om zijn 75e doelpunt voor Beesd. Het was toch al feest in Beesd want 
voor de derde keer op rij werd rivaal Rhelico verslagen. “Het is stil aan de overkant” werd dan ook door de 
Deejay van de middag luid ingestart. Het bleef nog lang onrustig in Beesd. 

Voor Rhelico-trainer Adrie van Steijn was deze wedstrijd een bittere pil. Hij had meer van zijn spelers 

verwacht. “Verdiend verloren, mijn jongens waren niet zichzelf. Ze kunnen meer dan wat ze vandaag op de 

mat hebben gelegd”. 

 

Volgens Van Steijn hebben ze tekort geschoten in alles “maar 4-1 is geflatteerd. Toen wij bij de 2-1 gingen 

drukken kreeg Beesd de ruimte en daar wisten zij wel raad mee”. 

 

De winnende trainer Dick Wammes was uiteraard tevreden met het resultaat. Maar met de uitvoering was hij 

minder content. “De eerste helft was slecht aan onze kant. We kwamen niet onder hun druk vandaan.  

Zij waren ook alleen maar een aantal keren gevaarlijk met hun corners.” 

 

Één van de uitblinkers vond Wammes verdediger Jorn van den Broek. De linksback was een stabiele factor 

achterin bij Beesd. Rhelico likt zijn wonden en treedt zaterdag thuis aan tegen SV TOP uit Oss. TOP speelde 

zaterdag 3-3 tegen FC Tilburg. 

 

Beesd speelt aanstaande zaterdag thuis tegen Willem II. Aanvankelijk stond deze wedstrijd in Tilburg gepland, 
maar volgens trainer Wammes is vanwege een evenement in Tilburg deze wedstrijd omgedraaid en wordt deze 
wedstrijd in Beesd gespeeld. 
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Beste Jarno van de Water, 

 

Zoals je wellicht weet houden ze bij Voetbal Nederland, via het netwerk van  

reporters, bij wie er voor het eerste elftal van hun vereniging gescoord hebben  

in reguliere Nederlandse competities. 

  

Op dit moment heb jij 74 competitie doelpunten gescoord waarvan op  

11 September 2011 in de wedstrijd tussen Teisterbanders en Beesd de eerste  

en de laatste competitie doelpunt scoorde je op 7 Maart 2020 in de wedstrijd  

tussen Lekvogels en Beesd. 

 
 

Daar is vandaag 25 september 2021 je 75e competitie 

doelpunt bij gekomen en niet tegen de minste tegenstander 

namelijk tegen Rhelico.  
 
 

Uitslag Beesd – Rhelico   4  -  1 
 
 
Als bestuur willen we je in het zonnetje zetten met dit mooi behaalde aantal doelpunten. 

Hieronder een overzicht van de doelpunten gescoord door Jarno tegen welke club:  

 

Club  Doelpunten Club  Doelpunten Club  Doelpunten 

 

RKTVC  7  Rhelico  3 + 2  HRC’14  1 

Jan van Arckel 6  Theole  3  DSC  1 

Teisterbanders 5  Wilhelmina 3  BMC  1 

OSC’45  4  SCR  2  Hedel  1 

Maliskamp 4  Real Lunet 2  Herovina 1 

MEC’07  3  GVV  2  RWB  1 

BZS  3  Boxtel  2  Schadewijk 1 

Den Dungen 3  Buren  2  SCI  1 

Alem  3  HHC 09  2  Unitas  1 

FC Engelen  3  Lekvogels  2  VCB  1 

 

 

Bovenstaande informatie is op basis van de door onze correspondenten ingevulde gegevens samengesteld. 

 

Van harte gefeliciteerd met dit mooie aantal doelpunten en op naar de honderd goals voor Beesd 1 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur V.V. Beesd,  

 

Max Kroeze 

voorzitter 
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Zaterdag 25 september 2021 

 
Beesd is Rhelico ruim de baas in Lingederby, twee goals van Jarno van de Water 
 

BEESD - Beesd is het seizoen in de vierde klasse F uitstekend begonnen. De ploeg van Dick Wammes was in de 

Lingederby tegen buurman Rhelico met 4-1 te sterk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bezoekers uit Rumpt startten fel en hadden het eerste gedeelte van de wedstrijd het betere van het spel. 

Al na één minuut strandde een pegel op de paal. 

 

Beesd trok het duel langzaam naar zich toe door Rhelico vast te zetten en aan het eind van de eerste helft de 

score te openen. Nick van den Berg zorgde voor de 1-0. 

 

Na de pauze creëerde een fel Rhelico opnieuw de eerste kansen. Maar Beesd verdubbelde halverwege de 

tweede helft zijn voorsprong. De 2-0 kwam van de voet van Kevin Kruisen. Hij benutte een vrije trap met een 

harde droge knal in de linkerhoek. 

 

Jarno van de Water 
 

Rhelico deed wat terug in de persoon van Niels Lobregt: 1-2. Het venijn zat in de staart, want Beesd-

aanvoerder Jarno van de Water maakte diep in de tweede helft de 3-1 en daarmee zijn 75ste goal ooit voor de 

vierdeklasser. Van de Water bekroonde zijn optreden in de blessuretijd door zijn tweede van de middag te 

laten aantekenen: 4-1.  
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Zaterdag 25 september 2021 

Beesd – Rhelico: Gezellig druk. 
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Zaterdag 25 september 2021 

Beesd – Rhelico: Gezellig druk   
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Zaterdag 25 september 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto uit archief. 
 
 
Beesd - Haaften 
 
Een nieuwe start van de competitie, zal Beesd 4 voor het 4e jaar op rij kampioen worden?  
Waar het de andere senioren teams niet lukt bij Beesd, glipt Beesd 4 al 3 jaar door alles heen, en grijpt 
constant de titel zonder weinig dreiging. 
  
Mathé Nab gaat vandaag voor het eerst zijn debuut in de competitie maken, zal Julian een hattrick maken 
vandaag ? Hij heeft zich in de corona ontwikkeld naar links buiten.  
 

Tot half 3  
 
 
 
Beesd boekt verdiende overwinning op Haaften 
 

Zaterdag was het zover de 1ste competitie wedstrijd tegen Haaften, het verleden had ons geleerd dat Haaften 

snel op hun teentjes getrapt zijn en snel gaan zeuren (niets bleek minder waar  ) 

 

Al vroeg in de wedstrijd kwam Beesd op 1-0  

 

Julian gaf een mooie bal aan Mathé en die krullende hem fraai over de keeper heen.  

De 1-1 kwam een beetje ongelukkig uit een corner, René was voor het eerst in de wedstrijd de spits van 

Haaften kwijt en die kopte hem erin. 

 

Bij diezelfde spits sloegen de stoppen door en liep richting onze keeper Edwin af die totaal niet onder de 

indruk was van Arthur (de spits). Hiervoor kreeg die een gele kaart en moest Haaften met 10 man verder. 

  

Vlak voor het einde viel de terechte goal dan toch 2-1!  

 

Sven legde de bal keurig af op Joris en die schoot hem langs de keeper! 

 

Bedankt voor de support en tot volgende week in Gorinchem dan spelen we om 13:15 uur. 
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Maandag 27 september 2021 

 

 

 

 

 

Wat een zaterdag 
  
Een mooier begin van de competitie kon v.v. Beesd zich niet wensen. 
 
Een mooie groene grasmat, lekkere groene flesjes gekoeld, schitterend weer, veel belangstelling en dan ook 
nog winnen van onze buurman Rhelico met 4-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In één woord fantastisch!! 
 
Jarno van de Water maakte met twee doelpunten zonder  
enige twijfel zijn 75 en 76e doelpunt voor Beesd en was  
een huldiging een feit! 
 
Het feest ging nog lang door op sportpark Molenzicht, een  
onvergetelijke dag op sportgebied maar ook voor de oude  
gezelligheid die we met zijn allen zo gemist hebben. 

 
Dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk  
hebben gemaakt. 
 
Ook dank aan Wakkermans Electro voor het sponsoren van  
de wedstrijdbal. Deze jarenlange traditie ooit begonnen  
door Henny Wakkermans wordt voortgezet door  
Helmoed Wakkermans. 
 
v.v. Beesd 
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Hunkerend naar vrijheid en dan gelijk zo’n mooie dag (vervolg) 
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Woensdag 29 september 2021 

SCHEIDSRECHTER VAN V.V. BEESD ‘BEDANKT’!  
  
De komende week is weer de ‘Week van de Scheidsrechter’. 
 
Een sport breed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de  
arbiter centraal staat. En dat bedankje is dit jaar belangrijker dan ooit!  
Want na een zwaar corona-jaar kunnen we natuurlijk niet meer dan blij  
zijn dat er ook dit seizoen weer scheidsrechters voor ons klaar staan. 
 
Een groot applaus voor de scheidsrechters van v.v. Beesd voor de  
beschikbaarheid om wedstrijden te fluiten.  
We zijn jullie hier erg dankbaar voor. 
 
Namens het bestuur hebben alle scheidsrechters een brief & presentje gehad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 29 september 2021 

*WEDSTRIJDWIJZIGING BEESD 1* 
 
Na een prachtige overwinning in de derby tegen Rhelico speelt Beesd 1 aanstaande zaterdag de tweede 
competitiewedstrijd. Het betreft hier de uitwedstrijd tegen Willem II. Op verzoek van Willem II is deze 
wedstrijd omgezet vanwege activiteiten op hun sportpark.  
 
Beesd 1 speelt dus aanstaande zaterdag thuis op Sportpark Molenzicht!  
 

Het belooft sowieso weer een gezellige middag te worden, 
want ook Beesd 2 en Beesd O23-1 spelen hun wedstrijden 
thuis.  
 
U bent van harte welkom op Sportpark Molenzicht 
aanstaande zaterdag! 
 
12.30 Beesd 2 - Theole 3   
12.30 Beesd O23-1 - TEC O23-2 
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Woensdag 29 september 2021 
Glow voetbal bij V.V. Beesd 
 
Op vrijdag 15 oktober organiseert de Activiteitencommissie een leuke avond voor de jeugdspelers  
van v.v. Beesd. Sportpark Molenzicht zal het strijdtoneel zijn van Glow in the Dark voetbal.  
 
De avond begint om 19.00 en zal tot circa 21.30 duren.  
Hopelijk zien we jullie in grote getale de 15de.  
De Activiteitencommissie. 
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Oktober 2021 

Zaterdag 2 oktober 2021 
 
 
Doelman Jelle van Soelen houdt winnend Beesd op de been 
 

Beesd heeft de uitwedstrijd tegen Willem II met 1-2 gewonnen.  

Vanwege een festijn in Tilburg werd deze wedstrijd in Beesd afgewerkt.  

 
De 'uitspelende' ploeg kwam met 0-2  
aan de leiding. De Tilburgers kwamen  
nog op 1-2 en kregen nog een aantal  
grote kansen. Maar door goed  
keeperswerk van Jelle van Soelen 
werd Beesd de winnaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Beesdse formatie kwam op een voorsprong  
doordoelpunten van Nick van der Burg en Bram 
Wakker. Volgens Trainer Dick Wammes voetbalde 
Beesd de eerste helft heel goed. “Maar na rust 
waren we erg slordig”.  

        Keeper Jelle van Soelen was de grote uitblinker. 
Hij stopte een penalty en had een aantal puike  
reddingen. 

 

 

 

Zondag 3 oktober 2021 
 

Beesd boekt een verdiende zege op 
Teisterbanders: 4-2 
 

Pascal Middelkoop 

Marco Kroeze 

Edwin van Ewijk 

Jordi van de Water 
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Maandag 4 oktober 2021 
 
Aankondiging  
Algemene Ledenvergadering 
 
Maandag 25 oktober 2021 
Aanvang 20.00 uur 
Kantine v.v. Beesd 
De agenda volgt binnenkort. 
Het bestuur. 
 

 

 

Dinsdag 5 oktober 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwaarbevochten driepunter voor Beesd tegen Willem 2 
 
Beesd – Een week lang kon Beesd genieten van de 4-1 overwinning op buurman Rhelico. Een fantastische 
zaterdag voor v.v. Beesd waar het nog lang onrustig was. Een week later klopt Willem 2 op de deur van 
sportpark Molenzicht. Oorspronkelijk was deze wedstrijd in Tilburg gepland, maar door een evenement werd 
deze omgezet naar Beesd. 
 
Om half 3 floot scheidsrechter Konings af voor het begin van de wedstrijd. In de beginfase had Beesd het 
betere positiespel in het veld, helaas bleven de grote kansen uit. Een grote kans voor Willem 2 kwam er wel na 
ongeveer 20 minuten spelen, een afstandsschot belandde aan de goede kant van de paal voor Beesd.  
 
Na een half uur spelen was het Beesd wat verdiend op voorsprong kwam. Een verre ingooi van Nick van 
Gameren werd door vele Beesdse en Tilburgse spelers gemist, Bram Wakker was wel attent en knalde de bal 
achter de goalie van Willem 2. Een aantal minuten later had Kevin Spronk de grootste kans voor Beesd om de 
score te verdubbelen, zijn poging belandde echter in de handen van de keeper. 
 
In de tweede helft werd het spel van de rood-zwarten wat slordiger en werd Willem 2 wat sterker. 
Ondanks de druk van de Tilburgenaren kreeg Beesd de beste mogelijkheden om de score uit te breiden.  
In de laatste 25 minuten werd het toch alle hens aan dek voor de thuisploeg, maar door het harde werken kon 
Willem 2 geen gelijkmaker maker. Beesd scoorde wel, na 75 minuten spelen brak Jarno van de Water door de 
Tilburgse defensie. De vleugelaanvaller wist de vrijstaande Nick van den Burg te bereiken en hij schoot de 
bevrijdende 2-0 binnen.  
 
Na het doelpunt voerde Willem 2 de druk nog verder op. Doelman Jelle van Soelen was hierna belangrijk met 
een goede redding en een gestopte penalty. Toch kon de doelman van Beesd niet voorkomen dat Willem 2 vijf 
minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnenschoot. Een hoge bal viel stil in de zestien en werd hard 
binnengeschoten door een Tilburgse aanvaller, 2-1. In de overige 5 minuten wist de Beesdse defensie zich 
staande te houden en werd de overwinning veilig gesteld. 
 
Misschien heeft Beesd zich het onnodig moeilijk gemaakt in de tweede helft, maar mede door het keiharde 
werken blijven de drie punten op Sportpark Molenzicht. 
Zo kent de ploeg van Dick Wammes een uitstekende seizoenstart met 6 punten uit 2 wedstrijden. 
Aanstaande zaterdag staat de wedstrijd tegen SV Top in Oss op de planning. Om 17.00 wordt er afgetrapt. 
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Vrijdag 8 oktober 2021 
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Maandag 11 oktober 2021 

 

Beesd mee aan kop in de vierde klasse F 
 
OSS • Met de maximale score van negen punten uit  
drie wedstrijden is Beesd medekoploper in de 4de  
klasse F. Zaterdag werd SV Top met 0-1 verslagen. 
 
In Oss ontspon er een gelijk opgaande strijd. 
TOP had meer balbezit, maar Beesd was via counters  
levensgevaarlijk. Twee minuten na rust miste Nick van  
Gameren een riante kans, maar diezelfde van Gameren 
zette Beesd op voorsprong na goed voorbereidend werk  
van Jarno van de Water. 
 
He laatste kwartier kwam Beesd verder onder druk te staan, maar tegenstander TOP werd niet echt gevaarlijk. 
De gasten uit Beesd waren daarentegen via de counter nog enkele malen dicht bij een doelpunt, maar ze 
wisten de trekker niet over te halen. Trainer Dick van Wammes was erg content met deze overwinning. “De 
mannen hebben heel slim en met veel kracht gevoetbald. Ik heb genoten. ”Beesd is volgende week vrij. 
Daarna volgt de topper tegen SV OSS. 

 

 

Na twee winstpartijen in even zoveel wedstrijden op Sportpark Molenzicht stond vandaag voor Beesd de eerste 
uitwedstrijd op het programma. Om 17.00 wordt er afgetrapt in Oss tegen de geheel onbekende tegenstander 
sv Top. In de openingsfase ontwikkelt zich een gelijk opgaand duel waarin de Osse ploeg meer balbezit heeft 
en Beesd loert op kansen in de omschakeling. Enkele kansen zijn er ook aan beide kanten, zo pareert keeper 
Jelle van Soelen een grote kans van Oss en schiet Nick van der Burg aan de andere kant uit een moeilijke hoek 
over. Echt grote kansen blijven uit en het is dan ook niet verwonderlijk dat in de rust de brilstand nog immer 
op het scorebord prijkt. 

De tweede helft laat eenzelfde spelbeeld zien, maar hierin gaat Beesd wat beter voetballen en weet men 
steeds meer kansen te creëren. Ook sv Top probeert de ban te breken, maar verdedigend staat Beesd vandaag 
goed en wordt er met veel strijd verdedigd om de ‘0’ te houden. Uiteindelijk pakt Beesd de leiding in de 
wedstrijd. Na een balverovering op eigen helft komt Beesd er snel uit via Jarno van de Water, deze legt de bal 
breed op de volledig vrijstaande Nick van Gameren en de spits rondt kalmpjes af 1 op 1 met de keeper.  

Hierna probeert sv Top door 1 op 1 te gaan spelen de druk op te voeren, maar tot grote kansen komt de ploeg 
niet en Jelle van Soelen laat met enkele goede reddingen zien dat Beesd vandaag de graag de nul wilt houden. 
Doordat de Osse ploeg veel risico neemt in balbezit liggen er voor Beesd in de slotfase veel ruimte in de 
omschakeling en krijgt men kansen om de marge te vergroten. Zo schiet Timo Warrens uit een lastige positie 
binnen de 16 in het zijnet en niet veel later laat Nick van Gameren na zijn tweede van de middag te maken. 
Na een goede individuele actie stuit hij in de 1 op 1 op de keeper van sv Top. Niet veel later fluit de prima 
leidende scheidsrechter Van der Meulen voor het eindsignaal. 

Zo zet Beesd de goede seizoen opening voort door tegen een goede ploeg in een moeilijke wedstrijd de punten 
mee te nemen naar Beesd. Beesd doet na drie wedstrijden mee aan kop in de 4e klasse F, maar drie andere 
ploegen hebben ook nog de 100% score. Een van die ploegen is over twee weken de volgende tegenstander van 
Beesd. Volgende week is Beesd vrij en dus vervolgt men de competitie 23 oktober met een uitwedstrijd, weer 
in Oss, tegen sv O.S.S. 1920. 

Ook de andere seniorenteams van Beesd zijn goed uit de startblokken geschoten, Beesd 2 boekte in de 
thuiswedstrijd tegen Heukelum een overtuigende 4-0 winst en ook Beesd 4 wist uit bij MVV’58 zijn tweede 
wedstrijd van het seizoen te winnen met 3-1. 
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Woensdag 13 oktober 2021 
 
Glow in the Dark voetbal bij V.V. Beesd 
 
Vrijdag 15 oktober organiseert de Activiteitencommissie een leuke avond voor de jeugdspelers van v.v. Beesd. 

Sportpark Molenzicht zal het strijdtoneel zijn van Glow in the Dark voetbal. 

 
De avond begint om 19.00 en zal tot circa 21.30 duren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit filmpje een kleine sfeerimpressie wat het glow in the dark football is. 

https://www.youtube.com/watch?v=QZWeYAVpDjI 

 
Hopelijk zien we jullie in grote getale de 15de. 
De Activiteitencommissie. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QZWeYAVpDjI&fbclid=IwAR1PSRtR8hA-Na5aCKU_u-BuoQUyoy2EVAhpF_S5ouDzSUNXmY4KC4qrbPk
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Donderdag 14 oktober 2021 
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UITNODIGING 

Algemene Ledenvergadering 

 

                 Datum:  Maandag 25 oktober 2021 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie:  Kantine v.v. Beesd  

 

 

 

 

Voor het houden van deze algemene ledenvergadering zullen de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.  

De kantine wordt gezien als horecagelegenheid, en dus is een coronatoegangsbewijs verplicht om toegang te 

krijgen tot de vergadering. Bij binnenkomst zal hierop controle plaatsvinden. 

 

AGENDA: 
 

1. Opening.  
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Toekomstvisie. 
4. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 30 september 2019. 

5. Verkort jaarverslag secretaris. 

6. Bestuursverkiezing. 

Naam  Functie   Benoemd Herkiesbaar 

Max Kroeze  voorzitter  2015  2021 

Jan Kroeze  penningmeester  2015  2021 

Goof Dokman secretaris  2007  2022 

Cees Brouwer senioren   2015  2021 

Richard Aalten algemeen  2019  2022 

 

Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar.  

Max, Jan, Goof en Cees stellen hun functie beschikbaar. Richard gaan door tot 2022. 

7. Ledenontwikkeling. 

8. Aanpassen statuten i.v.m. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). 

9. Financiën. 

• Financieel overzicht 2020-2021 en verslag kascommissie 

• Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Erick Magis 

• Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2020-2021, begroting 2021-2022). 

10. Bedanken vrijwilligers. 

11. Rondvraag. 

12. Afsluiting. 
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Woensdag 20 oktober 2021 
 

Hou je van voetbal?  

2 maanden proeftrainen bij v.v. Beesd 

v.v. Beesd is er voor iedereen. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen, jong en oud. 

 

Uiteraard ook voor alle supporters die graag komen kijken. We zijn een gezellige dorpsclub, gericht op plezier 

in voetbal en met aandacht voorambitie en prestatie. 

 

Geef je op door een mail te sturen naar jeugd@vvbeesd.nl en je mag minimaal 2 maanden gratis meetrainen. 

(geen enkele verplichting), Ontdek meer over onze vereniging op www.vvbeesd.nl 

Hopelijk tot binnenkort!  

  

http://www.vvbeesd.nl/
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Zaterdag 23 oktober 2021 
 

Beesd JO-13 winterkampioen !! 

Ook de laatste wedstijd werd gewonnen : 

Beesd JO-13 – Herovina JO13   12 - 0 

En dus werd JO-13 verdiend winterkampioen. 
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Zaterdag 23 oktober 2021 
 

JO13-1 ONGESLAGEN KAMPIOEN 1E FASE! 

Onze boys van de JO13-1 zijn afgelopen zaterdag ongeslagen  

kampioen geworden in de 1e fase. Ook afgelopen zaterdag  

werd er met dubbele cijfers gewonnen van Herovina JO13-1. 

 

18 punten uit 6 wedstrijden en een doelsaldo van 35+ ! 

 

De boys hebben het feestje, “van links…naar rechts” tot laat 

in de ochtend gevierd en werden namens onze vereniging  

getrakteerd om een heerlijk frietje en heel wat liters  

alcoholvrije aanmaak. 

 

Goed gedaan boys!  
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Zaterdag 23 oktober 2021 
 

Beesd  JO-13 winterkampioen    
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Zaterdag 23 oktober 2021 
 

Robert Mars Toernooi 4 juni 2022 
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Woensdag 27 oktober 2021 
 

Weer met beide voeten op de grond………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een weekje rust kon Beesd net als twee weken eerder afreizen naar Oss voor de competitiewedstrijd tegen 

s.v. OSS’20. Waar er twee weken geleden nog een knappe 0-1 overwinning uit het vuur werd gesleept, zat dat 

er vandaag geen moment in. Na 90 minuten gaf het scorebord 5-1 aan en op die uitslag was helemaal niets af 

te dingen. 

Al na vijf minuten openen de gastheren de score na een vlot lopende aanval over de linkerkant is het een koud 

kunstje voor de aanvaller van de Osse ploeg van dichtbij de openingstreffer binnen te schuiven. Gesterkt door 

de vroege goal gaat de sterke tegenstander op zoek naar kansen om de marge te vergroten, maar tot het geluk 

van Beesd weten ze niet meer tot scoren te komen in de eerste helft. Aan de andere kant heeft Beesd de 

grootste moeite om twee keer de bal naar dezelfde kleur te spelen en creëert men slechts 1 kans, maar na 

een goede individuele actie van Stefan van den Bosch mist zijn schot venijn. 

Met een 1-0 achterstand en de constatering dat het moeilijk nog slechter zou kunnen dan de eerste helft gaat 

Beesd op zoek naar de gelijkmaker in de tweede helft, maar die plannen kunnen al na luttele minuten de 

ijskast in. Na een overtreding op de rand van de 16 meter schiet OSS’20 de bal schitterend in de kruising. 

Hiermee is het verzet van Beesd gebroken en loopt de Osse ploeg zeer snel uit naar een 5-0 voorsprong. 

Uiteindelijk tekent Kevin Spronk nog voor de eretreffer, maar meer dan een doekje voor het bloeden is dit 

niet. 

Na een goede start van het seizoen loopt Beesd tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. Veel tijd om te 

treuren, is er niet, want aankomende zaterdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Thuis zal er 

gespeeld worden tegen koploper SV De Braak en met vijf overwinningen uit vijf wedstrijden belooft ook dit 

een zware dobber te worden. Om 14.30 wordt er afgetrapt op Sportpark Molenzicht! 
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Woensdag 27 oktober 2021 
 

Kaartavond vrijdag 12 november.  

Het is alweer een tijdje geleden..  

Maar vrijdag 12 november wordt er weer gekaart bij v.v. Beesd. 

Er wordt koppelklaverjassen en jokeren gespeeld en er zijn leuke prijzen  

te winnen! Inschrijfgeld voor het koppelklaverjassen is €10,- per koppel,  

bij het jokeren is dit €5,-. Vanaf 19.30 is de inloop in de kantine en om  

20.00 zal er gestart worden. De activiteitencommissie hoopt op een mooie  

opkomst de 12de. Tot dan! 
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Zaterdag 30 oktober 2021 
 

Beesd kansloos onderuit tegen koploper: 0-8 
Beesd is voor de top in de vierde klasse F nog veel te licht. 

Op eigen veld was Beesd zaterdag tegen de ongeslagen 

koploper SV De Braak kansloos. De sterke Brabanders 

namen al vroeg een 0-2 voorsprong en scoorden in de 

tweede helft nog liefst zes keer: 0-8. 

 

SV De Braak had tot dusverre alle wedstrijden gewonnen. 

Ook Beesd bleek thuis niet bij machte om die imposante 

zegereeks te stuiten. Met 0-8 behaalde SV De Braak zelfs 

zijn grootste competitiezege. 

 

Keiharde realiteit 
Beesd-trainer Dick Wammes was direct na afloop heel realistisch: “Dit is de keiharde realiteit. Acht tegengoals 

is natuurlijk wel erg veel. Maar de helft daarvan geven we zelf ook gewoon weg. Dat is wel zorgelijk. Je weet 

dat De Braak een heel goede ploeg heeft en meer kwaliteit bezit, maar we maakten zelf vandaag ook wel erg 

veel fouten. Die eerste drie zeges in deze competitie verbloemden de realiteit wel een beetje, want Beesd is 

gewoon nog niet goed genoeg om bovenin te kunnen meedoen. Een plaats in het linker rijtje van de ranglijst 

zou al prima zijn.” 

Vroege achterstand 
Met diverse invallers had Beesd een zware middag. Al na drie minuten kwam de thuisclub met 0-1 achter. Na 

een actie van Olivier Lugungu op rechts kon Beesd-keeper Jelle van Soelen nog twee keer redden, maar de 

derde poging van Wesley Smits was wel raak: 0-1. Toch kwam Beesd na tien minuten dichtbij de gelijkmaker. 

Nick van Gameren was de Helmondse keeper al voorbij, maar een Brabantse verdediger redde nog in de 

doelmond. En de direct volgende knal van Bram Wakker werd door die doelman gekeerd. In plaats van 1-1 

werd het prompt in de twaalfde minuut aan de overzijde 0-2. Weer was Beesd achterin onzeker en daarvan 

profiteerde Olivier Lugungu dankbaar: 0-2. Na een lage vrije trap van Lungungu stond de paal halfweg de 

eerste helft een derde doelpunt van de gasten in de weg. Het bleef nu tot de pauze bij 0-2 omdat Beesd-

keeper Jelle van Soelen een schot van Wesley Smits keerde en omdat Twan Heesbeen naast kopte. 

Tweede helft 
Zeven minuten na de rust kreeg Beesd nog een mooie kans om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. 

Nick van Gameren lanceerde op links Jarno van de Water, doch de Beesd-aanvoerder schoot rakelings 

voorlangs het doel. 

De meeste mogelijkheden bleven overigens voor de bezoekers, maar Twan Heesbeen en Wesley Smits mikten 

naast. Twintig minuten na de hervatting werd het toch 0-3. Na een schot van Kadir Budaklier benutte Twan 

Heesbeen de rebound: 0-3. Op aangeven van invaller Rick van Mourik kwam Beesd nog één keer dichtbij een 

tegentreffer, maar Jarno van de Water trof met een fraai schot de paal.  

Tijdens het slotkwartier liep SV De Braak in de score echter alsnog ver uit. De net ingevallen Omar Duiker 

maakte er met een laag en ver schot 0-4 van. Na een nieuwe defensiefout bij de thuisclub produceerde Wesley 

Smits zijn tweede doelpunt van de gelukkig bijna droge middag: 0-5. Invaller Romario Aveloo trof kort 

achtereen zelfs nog twee keer doel: 0-6 en 0-7.  

Vlak voor tijd zorgde Jeremy Lammers op aangeven van Roy van der Putten met een droge knal voor de 

daverende 0-8 eindstand. De jonge scheidsrechter Kristian Versluis uit Gameren kon direct hierna affluiten. 
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Zondag 31 oktober 2021 

Notulen Algemene Ledenvergadering (volgende 6 pagina’s) 
 

Datum: Maandag 25 oktober 2021 
 

Max Kroeze (voorzitter), Cees Brouwer (senioren), Goof Dokman (secretaris),  

Jan Kroeze (penningmeester), Richard Aalten (algemeen) 

 

Locatie: Kantine Sportpark Molenzicht, aanvang: 20:00 uur 

 

Er zijn 48 leden aanwezig. 

 

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering werden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. De kantine wordt 

gezien als horecagelegenheid, en dus is een coronatoegangsbewijs verplicht om toegang te krijgen tot de 

vergadering. Bij binnenkomst werd hierop gecontroleerd. 

 

Welkomswoord. 
Door voorzitter Max Kroeze 

 

Ondanks Corona en bijbehorende maatregelen werd iedereen van harte welkom geheten op de Algemene 

Ledenvergadering. Het was voor velen en de verenging een lastig en vervelend jaar waarbij het onderscheid in 

het leed tussen privé en sporten niet dezelfde impact hebben gehad. Dank dat jullie er vanavond zijn ondanks 

de controle. Laten we hopen dat we niet terugvallen in een lockdown of iets dergelijks. Het belangrijkste 

naast v.v. Beesd is gezond te blijven met je gezin en of dierbaren 

 

Opening. 
De vereniging kampt met ernstige tekorten aan vrijwilligers voor de taken als trainers / leiders /  

scheidsrechters. Hoe zien de leden de toekomst van de vereniging. Gaan we de taken vervullen met 

betaalde krachten en dit verhalen middels verhoogde contributie? Wij als bestuur zien dit graag met 

vrijwilligers, betaald heeft vergaande consequenties, duurder en onpersoonlijker. 

 

De contributie wordt niet verhoogd of verlaagd ondanks corona, de vaste kosten zoals energie en  

onderhoud zijn doorgelopen en zijn we gelukkig een gezonde club. Daar waar subsidies ter compensatie  

waren zijn verkregen. De openingsdag zou een gebaar terug aan de leden zijn, helaas door de beperkingen  

is dit verzet naar een later moment. 

Er zijn geruchten over een mogelijke fusie waarbij gesprekken zijn gevoerd buiten het bestuur om.  

Mochten dit concreet worden dan zal hier een aparte ALV voor worden ingelast. Het bestuur is hier verder  

heel duidelijk in iedereen is welkom bij VVB! 

Tijdens de Corona periode is het bestuur niet altijd zichtbaar geweest maar heeft achter de schermen  

maandelijks vergaderd en veel algemene zaken weten te regelen. 

Met name het harmonisatiebeleid van de gemeente West Betuwe en 15 voetbalverenigingen heeft links en 

rechts de nodige consequenties. Voor onze vereniging verandert er weinig op het gebied van contracten en  

subsidies. Officieel hebben we één veld teveel maar willen we dit behouden ondanks een kleine verlaging 

van de subsidie. 

 
Toekomstvisie (betaalde krachten of vrijwilligers, wat willen de leden?) (door Max). 
Normaal kunnen we als bestuur een visie uitrollen voor de vereniging maar door de grote groep leden die 

weinig tot nagenoeg niets doen, wordt helaas steeds groter en zullen we hier keuzes in moeten maken.  

Hogere contributie en dan maar inhuren?? Op het scherm wordt een presentatie gegeven van een nieuwe 

mogelijke accommodatie. Het slagen van deze plannen hangt af van de financiële haalbaarheid en exploitatie. 

De gemeente wil borg staan en zullen we via het Waarborgfonds Sport de plannen laten toetsen en na 

goedkeuring het gesprek met financierder of bank aan gaan. De eerste subsidie ter grootte van 25 % van de 

bouwsom is al binnengehaald en wordt het plan middels een ALV voorgelegd als 90 % van de bouwsom 

gereserveerd is. De leges kosten zijn nog gereserveerd bij de gemeente na een eerdere poging. 
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Nieuwbouw accommodatie (door Max). 
 

Architect Jordy de Groot heeft een schets gemaakt. Aan de hand van de schets is een begroting 

opgesteld. Subsidie van BOSA ontvangen. De volgende actie is de stap naar de gemeente, banken  

en investeerders. Als 90% van de financiële middelen gedekt zijn volgt de stap naar het informeren 

van de leden in een separate Algemene Ledenvergadering (ALV). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken (door Max Kroeze). 

Er zijn ingekomen stukken. 

 

Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 30 september 2019 (door Goof). 

De notulen stonden gepubliceerd op de site en er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. 
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Verkort jaarverslag secretaris (door Goof). 

 

Alle gebeurtenissen binnen de vereniging worden vastgelegd in een jaarverslag.  

De jaarverslagen vanaf 2008 tot heden kunt u vinden op onze website.  

In voorgaande jaarvergaderingen gaf ik een korte samenvatting van het voorbije voetbaljaar.  

Echter stond het afgelopen voetbaljaar volledig in het teken van corona en liepen de bijbehorende 

maatregelen steeds als een rode draad door onze vereniging. Beperkt sporten voor jong en oud.  

Een woord van dank gaat uit naar de jeugdcommissie, leiders, trainers en ouders die het onder moeilijke 

omstandigheden mogelijk hebben gemaakt dat de jeugd toch kon blijven sporten. 

Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel.  

 

Als bestuur wilden we vooruit kijken en het seizoen openen met een gezellige familiedag voor iedereen.   

Helaas gooide corona ook hier wederom roet in het eten en kon die dag niet doorgaan. 

Op 25 september j.l. werd de 1,5 meter afstand houden maatregel losgelaten en is het samen sporten en 

gezellig samenzijn weer toegestaan. We kijken vooruit, maar blijven alert. 

 

Zoals gebruikelijk vraag ik aandacht voor de mensen die overleden zijn binnen onze vereniging:   

Op 20 december vorige jaar overleed Herman de Kleijn (hij was 5 jaar lang verzorger bij het 1ste elftal) 

In januari dit jaar overleden Cees de Leeuw en Martien van Lith.  

Kort hierna in februari overleed Evert van Zelst. 

We hebben Evert nog een prachtig afscheid kunnen geven op onze accommodatie. 

En tenslotte in april overleed Cor van Weenen. 

Ik dank u voor uw aandacht en ik wil u vragen te gaan staan voor een moment van stilte om de overledenen te 

gedenken 

 

Bestuursverkiezing en commissies (door Max). 

 

Naam  Functie   Benoemd Herkiesbaar 

Max Kroeze voorzitter  2015  2021 

Jan Kroeze penningmeester  2015  2021 

Goof Dokman secretaris  2007  2022 

Cees Brouwer senioren   2015  2021 

Richard Aalten algemeen  2019  2022 

 

Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar.  

Max, Jan, Goof en Cees stellen hun functie beschikbaar. Richard gaat door tot 2022. 

 

Het huidige bestuur is niet herkiesbaar op Richard van Aalten na en gaat op zoek naar de juiste vervangers en 

een goed gedegen overdracht van de functies. Lukt het niet een nieuw bestuur te vormen dan bestaat de kans 

dat dit met betaalde krachten gecontinueerd gaat worden tegen een hogere contributie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur gaat er vanuit dat het niet zover gaat komen. Ter verheldering, er is geen bestuurscrisis of wat 

dan ook. Dit bestuur heeft de vereniging vanaf de mislukte fusie 6 jaar geleden met veel voldoening en 

medewerking binnen de vereniging weer op poten gezet en financieel gezond gemaakt. Het teamverband is 

hierdoor zo groot geworden dat we als bestuur niet zonder elkaar kunnen en vandaar de keuze om gezamenlijk 

vervanging te zoeken en te begeleiden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 
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Ledenontwikkeling (door Cees). 

Wat opvalt is dat het totaal aantal bondsleden ondanks corona vrijwel gelijk gebleven is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal steunende leden en leden petanque is iets teruggelopen, het aantal WKC heren en WKC dames is 

iets gestegen. 
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Financiën (door Jan) 

a. Financieel overzicht 2020-2021 door penningmeester Jan Kroeze 

 

b. Bevindingen kascommissie over seizoen 2020-2021 

De boekhouding is gehele seizoen onder controle van Quadrad Advies & Administratie B.V. geweest 

(Dick van Buuren). Kascommissieleden Eric Degreef en Erick Magis verlenen décharge op het gevoerde 

financiële beleid seizoen 2020-2021 in de volgende Verklaring Kascommissie controle: 

De kascontrole commissie, bestaande uit Eric Degreef en Erick Magis, heeft de boeken over het jaar 2020 

gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfers een reëel beeld geven van de diverse 

inkomsten en uitgaven van de VV Beesd. De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het 

werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor de penningmeester 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Namens de kascontrole commissie: 25 oktober 

2021 te Beesd, Eric Degreef en Erick Magis 

 

c. Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Erick Degreef:  Bas Vos stelt zich beschikbaar. 

 

d. Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2020-2021, begroting 2021-2022). 

Wat opvalt in de financiële lasten is het lage bedrag KNVB wedstijdkosten ad € 9.035 i.p.v. € 16.805 

(er waren minder wedstrijden door corona). Dit geldt ook voor het bedrag inkoop kantine dat veel lager  

is dan verwacht (door corona) en daardoor natuurlijk ook een veel lagere bedrag kantine inkomsten. 

In een financieel overzicht is verder duidelijk te zien dat bijna het volledige bedrag aan contributie en 

sponsoring is ontvangen. Voor de begroting 2021-2022 zijn de kantine kosten, kantine inkomsten en 

resultaat vrijwel gelijk aan de cijfers die daarvoor vóór corona werden opgenomen, maar of die cijfers 

worden gehaald blijft onzeker door corona. Mede dankzij subsidiegelden van gemeente en overheid 

behaalden we toch nog een positief resultaat. 

 

Bedanken vrijwilligers. (door Max). 

 

Koos van Lith. 

Heeft bijna 7 jaar geleden het stokje overgenomen van Gerrit Terburg wat betreft het regelen van de teams 

voor het RM toernooi. Voor die tijd was Coos ook al actief als jeugdtrainer van het team van Bart  

en actief binnen de AC. Binnen de JC heeft Coos de rol van toernooicommissie op zich genomen. (Groot 

Geldermalsen Zaalvoetbal en later het Lingewaal toernooi)  Maar ook niet toernooi gerelateerde zaken pakte 

Coos op. Coos een echte doener…..”Coos wil jij…” Ja hoor geen probleem doe ik. Coos heeft besloten om de 

JC te verlaten na 7 jaar. Heeft wel aangeven dat wij altijd een beroep op hem kunnen doen indien nodig en 

dat hebben we gedaan. Coos is namens de voetbal wederom betrokken bij de organisatie van het RM toernooi 

en blijft voorlopig nog wel actief als trainer van de dames.  
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Ivonne de Bruijn 

Ivonne de Bruin is vanaf 2018 lid geweest van de Technische Commissie 

senioren. Nadat het dames team was opgeheven waarin ze speelde heeft  

ze zich toegelegd op het in stand houden van een nieuw jong damesteam.  

Alle zaken die te maken hadden met dames voetbal (ook 35+) coördineerde 

Ivonne vanuit de TC senioren. Zelf ging ze voetballen in Helvoirt op een 

hoger niveau. We bedanken Ivonne voor haar inzet bij het damesvoetbal in 

Beesd. Helaas kan Ivonne niet aanwezig zijn vanavond en zullen de bloemen 

thuisgebracht worden. De functie van technische lid damesvoetbal is nog 

niet ingevuld. 
 
Mark Kroeze 

Nog niet zo veel km ’s op de JC (Jeugdcommissie) teller.  

Mark was begin seizoen 2018-2019 van mening dat het te makkelijk is om  

ergens tegenaan te trappen zonder zich te verdiepen in de hetgeen er  

allemaal speelt. Eind 2018 kwamen dus de eerste appjes binnen bij de  

leden van de JC. Uiteindelijk heeft Mark besloten om aan te sluiten bij de JC.  

Mark heeft het gas ingetrapt en door zijn enorme inzet meer structuur weten 

aan te brengen binnen de JC. (rest van de JC volgde braaf in de slipstream).  

Soms moeilijk voor de andere commissieleden om mee te gaan in de snelheid en gedrevenheid van Mark, maar 

mede dankzij Mark hebben we wel een JC waar we trots op mogen zijn. Mark heeft na 12146 appjes, 

verschillende organogrammen en pdf’jes besloten om de rem in te trappen. Ook Mark heeft aangegeven dat 

wij altijd een beroep op hem kunnen doen en hier gaat de JC dus ook zeker gebruik van maken. 

Mark is helaas vanavond niet aanwezig, maar hij ontvangt de bloemen thuis. 

 

Diana Vissenberg. 

Momenteel is Diana in quarantaine aangezien zij positief getest is op corona. Ruim 

10 jaar geleden begonnen als “was- en rijmoeder”. 6,5 jaar geleden ingestapt bij  

de jeugdcommissie om te gaan notuleren. Vaak probeerde ze zich afzijdig te 

houden, maar bij gevoelige/moeilijke onderwerpen wist zij haar mondje wel te 

roeren. Door haar baan in de zorg is het haar tijdens Covid niet meer gelukt om aan 

te sluiten bij de JC. 

Haar kinderen zijn inmiddels doorgestroomd naar de senioren dus na 316 A4‘tjes 

getypt te hebben heeft Diana besloten om de stekker uit haar laptop te trekken. 

Diana is helaas vanavond niet aanwezig, maar zij ontvangt de bloemen thuis. 

 

 

Rondvraag. (door Max). 

Arie den Hartog vraagt of er beter gecommuniceerd kan worden over de te spelen (thuis)wedstrijden. Arie is 

coördinator wedstrijden en hij informeert de overige leden van de commissie Onderhoud velden. Ook dienen 

de juiste cornervlaggen gebruikt te worden zodat de openingen in de velden niet worden beschadigd door het 

gebruik van verkeerde vlaggen. 

 

Arie den Hartog vraagt namens dochter Maud ‘Hoe zit het met de aanpassing van contributiebedragen voor 

dames die alleen trainen?’ Gezien de verschillende vormen van sporten binnen de vereniging heeft het bestuur 

besloten dat de verschillende vormen tussen het tarief van een steunend lid en spelend lid naar rato moet 

liggen. Binnenkort verschijnen de verschillende tarieven op de site. 

 

Afsluiting. 
Max sluit de vergadering en zoals gebruikelijk krijgt iedere aanwezige een consumptie aangeboden. 
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November 2021 

Dinsdag 2 november 2021 

'Coronapas op veel meer plekken verplicht, mondkapjes weer terug' 
 

Dinsdagavond maakten premier Rutte en minister De Jonge namens het demissionaire kabinet in een 

persconferentie de volgende maatregelen bekend: Scherpere handhaving, vaker thuiswerken, een mondkapje 

op en op meer plekken de QR-code laten zien. Met deze reeks ingrepen hoopt het demissionaire kabinet de 

nieuwe coronagolf te stoppen.   

 

De QR-code moet beter worden nageleefd, gecontroleerd en gehandhaafd. In een deel van de horeca en in de 

sportkantines blijft de naleving achter, zegt Grapperhaus, ”Dat moet veranderen." 

Het wordt weer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt en andere winkels. De winkels vallen 

onder publiek toegankelijke binnenruimten waar mondmaskers met ingang van vrijdag verplicht zijn. 

 

Het coronatoegangsbewijs wordt op meer plekken verplicht en de mondkapjesplicht keert terug. Het kabinet 

wil verder onderzoeken of de coronapas op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het 

mbo. Dat kan niet direct omdat daar een wetswijziging voor nodig is, waar de Tweede Kamer nog mee moet 

instemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corona Check-app  Scanner voor CoronaCheck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuiswerken 

Een maatregel die wordt aangescherpt is het thuiswerkadvies, ruim een maand nadat het advies was 

ingetrokken. Het demissionaire kabinet wil voortaan dat mensen de helft van de tijd thuiswerken. 

Eind vorige week werd al duidelijk dat het ongeveer deze kant op zou gaan, omdat het kabinet zich zorgen 

maakt. De afgelopen weken liep het aantal nieuwe besmettingen op, net als het aantal ziekenhuisopnames. 

Zondag sloegen de academische ziekenhuizen alarm, omdat ze verwachten dat de vraag om IC-capaciteit de 

komende weken te groot zal worden. 

  

https://coronacheck.nl/nl/
https://coronacheck.nl/nl/
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Dinsdag 2 november 2021 
 

Vanaf zaterdag 6 november QR-code verplicht voor 

publiek én voetballers bij amateurwedstrijden 
 

In een poging de snel oplopende coronacijfers de kop in te drukken, heeft het kabinet besloten dat  

vanaf zaterdag 6 november een QR-code verplicht wordt in de amateursport. Dit geldt zowel voor  

publiek áls voor sporters (vanaf 18 jaar). 

 

Demissionair premier Mark Rutte maakte dit dinsdagavond in een persconferentie bekend in een veel 

breder pakket aan maatregelen. 

 

Er zal dus aan de poort en in de kantine gecontroleerd moeten worden met de Corona Check App of  

via een recent negatief testbewijs. Naar verwachting gaat het voor veel amateurclubs een heksentoer  

worden om dit op een goede manier te regelen. 
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Het kabinet gaat een wetswijziging in gang zetten waardoor werknemers verplicht kunnen worden een 

coronapas te tonen als hun werkgever daarom vraagt. Een werkgever mag nu al om een pas vragen, maar 

personeel hoeft daarop geen antwoord te geven.                 

Het kabinet noemt de horeca en de zorg als voorbeeld. Het kabinet wil in de zorg de pas ook kunnen invoeren 

voor bezoekers. Maar het kabinet wil de wetswijziging ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk 

maken. De wetswijziging wordt uitgevoerd in overleg met werkgevers en werknemers, benadrukt het kabinet. 

  
Het coronatoegangsbewijs wordt op meer locaties nodig. 

De coronapas moe in de horeca ook worden getoond op 

buitenterrassen. Ook op zogeheten doorstroomlocaties 

zoals in musea en sportscholen wordt de pas verplicht.  

 

Daarnaast worden mondkapjes verplicht in publiek 

toegankelijke locaties, zoals overheidsgebouwen en 

winkels. Het hoger onderwijs valt hieronder, maar  

ook de stations en de perrons moeten weer mondkapjes  

worden gedragen. Waar het coronatoegangsbewijs 

verplicht is, is een mondkapje niet verplicht.  

 

De  uitbreiding van de mondkapjesplicht gaat op  

6 november in.                  

 

"Ons eigen gedrag blijft cruciaal", daarmee valt of staat  

de hele aanpak van corona, zei demissionair premier  

Rutte op de coronapersconferentie. Hij hamerde erop dat 

iedereen weer de basisregels moet volgen, ook mensen die 

zijn ingeënt.                           

                                         

 

Het gaat om hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en goed ventileren. Hij voegde ook drie 

dringende adviezen toe. Zo keert de anderhalve meter afstand terug en wordt het advies om thuis te werken 

aangescherpt. Verder is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en drukte te mijden. 
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Dinsdag 2 november 2021 
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Woensdag 3 november 2021 
 
Voordelig tanken en v.v. Beesd sponsoren  
met Tamoil Clubsparen 

 

Korting op jouw tankbeurt en tegelijkertijd v.v. Beesd sponsoren,  

wie wil dat nou niet! 

 

Jarenlang konden v.v. Beesd leden via de Tamoil clubactie al tanken en tegelijkertijd de clubkas van   

v.v. Beesd spekken, maar nu is er iets nieuws, Tamoil Club sparen! Initiatiefnemer voor v.v. Beesd is natuurlijk 

Dick Dokman van Autobedrijf Dokman waar een Tamoil tankstation gevestigd is. 

 

Hoe werkt Clubsparen? 

 

Club sparen is een fantastische kans voor leden en medewerkers om – naast het extra tankvoordeel dat zij als 

‘clubleden’ zelf ontvangen – tegelijkertijd sparen voor hun ‘club’ bij gebruik van de gratis Tamoil app. 

 

De Tamoil app is speciaal ontwikkeld om particuliere klanten bij Tamoil stations extra voordeel te bieden. 

Geen spaarkaart of ander ingewikkeld systeem. Direct extra korting aan de pomp. Heb je een uitnodiging van 

je club ontvangen om mee te doen? Spaar nu dan ook voor onze club. 

 

Welk voordeel heb je als clublid en welk voordeel heeft onze club? 

 

Je pakt direct extra tankvoordeel aan de pomp. Dit voordeel bestaat uit: 

 

• Welkomstkorting van 5 cent extra korting per liter, de eerste 2 transacties. 

• Daarna 1 cent extra korting per liter, elke tankbeurt. 

• Na elke 350 liter weer 5 cent extra korting per liter (op de volgende tankbeurt). 

• Voor iedere liter die getankt wordt ontvangt onze club een vergoeding.  

• Via de Tamoil app zie je als lid precies hoeveel liter je getankt hebt voor de club. 

 

Hoe doe ik mee aan Clubsparen? 

 

Door via de organisatie die je uitnodigt mee te doen aan Club sparen ontvang je deze week een unieke 

clubcode in de mailbox. Download de gratis Tamoil app, vul deze unieke code in onder “Club sparen” in het 

hoofdmenu van de app en tanken maar! 

 

Vragen of geen code ontvangen? 

 

Stuur een mailtje naar communicatie@vvbeesd.nl. 

  

mailto:communicatie@vvbeesd.nl
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Woensdag 3 november 2021 
 

KNVB komt met statement na nieuwe  

coronaregels: 'Dit is een brug te ver' en  

roept Tweede Kamer op CTB buiten het  

amateurvoetbal te houden 

Beste bestuurders en (wedstrijd)officials, 

Sporten en bewegen is van groot belang voor de gezondheid en weerstand van mensen. Daarmee heeft het een 
zeer gunstige invloed op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. De KNVB juichte het daarom toe dat het 
kabinet met eerdere coronamaatregelen geen drempels opwierp om te kunnen blijven sporten en dit voor 
iedereen toegankelijk bleef. Gisteravond is echter bekendgemaakt dat dit wijzigt en dat amateursporters van 
boven de 18 jaar alsnog een corona toegangsbewijs (CTB) moeten overleggen. En ter volledigheid, naast de 
sporters moeten ook alle andere bezoekers van 18 jaar en ouder op de sportaccommodatie vanaf zaterdag a.s. 
kunnen aantonen gevaccineerd te zijn, over een negatieve coronatest te beschikken of antistoffen te hebben 
opgebouwd na een eerdere positieve coronatest. 
 

Gezondheid 

Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de competities van teamsporten. De huidige vaccinatiegraad is 
momenteel 87%. Dus voor een gemiddeld elftal bestaat de kans dat niet elke speler gaat meespelen. Dit aantal 
zal per team verschillen maar loopt straks als een rode draad door de tienduizenden teams die in de 
competities uitkomen. Hoeveel teams zullen hierdoor moeten afhaken? Hoeveel wedstrijden zullen komen te 
vervallen, ook voor gevaccineerde spelers omdat hun tegenstanders zich terugtrekken? Hoeveel zal er straks 
door ruim 600.000 amateurvoetballers van boven de 18 jaar minder worden gesport, met kwalijke gevolgen 
voor hun gezondheid? 
 
‘Den Haag’ onderkent opnieuw de kracht van de sport niet en daarmee positieve invloed die het heeft op de 
gezondheid en de gezondheidszorg. Dat is teleurstellend, juist tijdens een pandemie. Voetbal is bovendien 
veilig. Het aantal langere contactmomenten is minimaal en voor het veldvoetbal bevindt men zich in de frisse 
buitenlucht. Er zijn dan ook geen coronabrandhaarden bekend die de oorsprong op het voetbalveld hadden. 
 

Een brug te ver 

Los van het gezondheidsaspect, zijn de plannen van het kabinet voor het amateurvoetbal praktisch gezien 
onuitvoerbaar. Vrijwilligers zijn goud waard, maar zijn ook schaars. Waar ga je vrijwilligers vandaan halen die 
zeven dagen per week QR-codes gaan controleren van alle sporters en bezoekers op een accommodatie? In 
andere sectoren werken professionals die bij de (enige) toegang bezoekers kunnen controleren, wij hebben 
vrijwilligers die hetzelfde zouden moeten doen voor een heel open sportcomplex met vaak meerdere 
ingangen. Het amateurvoetbal heeft met alle coronamaatregelen meebewogen maar dit is gewoon een brug te 
ver. De termijn waarop de maatregel ingaat, komend weekend, is onhaalbaar. Het leidt tot grote onrust en 
trekt een zware wissel op verenigingen, vrijwilligers en voetballers. 
 

Maximale inspanning KNVB 

Vanmiddag is het debat in de Tweede Kamer hierover. De KNVB roept samen met NOC*NSF de Tweede Kamer 
op om met al deze bezwaren in gedachte de sport de hand te reiken en sporten bij amateurverenigingen 
zonder coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te maken. 
 
Momenteel voeden wij de sportwoordvoerders intensief met informatie zodat het CTB voor sporters niet wordt 
doorgevoerd. Het debat vanmiddag wordt door ons op de voet gevolgd. Na het debat in de 2e Kamer hebben 
we hopelijk uiterlijk morgen (donderdag 4 november) meer duidelijkheid en zullen we jullie ook informeren 
wat het betekent voor de komende periode. 

Met sportieve groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
 
Jan Dirk van der Zee 
Directeur-bestuurder amateurvoetbal 
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Donderdag 4 november 2021 

 
 

 

 

 

Vanwege kritiek van de Tweede Kamer is er toch geen coronatoegangsbewijs nodig voor amateursporten in de  

buitenlucht. Het demissionaire kabinet wilde de pas verplicht stellen op alle amateursportlocaties, voor  

zowel toeschouwers als sporters, maar de Kamer ging  woensdagavond alleen akkoord met een uitbreiding  

van de coronapas op binnen locaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KNVB heeft donderdag positief gereageerd  

op het besluit van het demissionaire kabinet  

om de coronapas toch niet verplicht te stellen 

voor amateursporten in de buitenlucht.  

 

Het tonen van een toegangsbewijs is vanaf  

zaterdag alleen verplicht voor sporters en  

toeschouwers bij binnensporten. 
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Vrijdag 5 november 2021 
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Zaterdag 6 november 2021 

Eindelijk kan het weer Jens   
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Zaterdag 6 november 2021 

 

 

 

 

 

 

Beesd voelt zich benadeeld door de scheidsrechter  
 

In Oss verloor Beesd voor de derde keer op een rij. De thuisclub Margriet won met 4-3. 

 
Maar twee uur na de wedstrijd kwam nog steeds de stoom uit de oren bij Beesdse Trainer Dick Wammes. 
”Normaal gesproken ben ik alleen met mijn eigen spelers bezig, maar dit keer heeft de scheidsrechter  
wel een hele negatieve rol gespeeld. We zijn door hem erg benadeeld. Het was te triest voor woorden.” 
 

Beesd begon goed aan de wedstrijd. Na twintig minuten werd de Beesdse spits Jarno van de Water gevloerd 

toen hij alleen op de keeper afging. Iedereen verwachtte rood voor deze speler, maar scheidsrechter 

Hardenbol deed het af met een gele kaart. Volgens Wammes verklaarde de leidsman achteraf dat hij  

het te vroeg vond voor een rode kaart. 

 

Vlak voor rust schoot Nick van Gameren Beesd op een 0-1 voorsprong. Twaalf minuten in de tweede helft 

scoorde Margriet de gelijkmaker. De wedstrijd leek gelopen toen Beesd op een 1-3 voorsprong kwam door 

doelpunten van Jarno van de Water en Kevin Spronk. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de gasten uit 

Beesd. Totdat de scheidsrechter besloot om een penalty te geven aan Margriet. Deze werd feilloos 

ingeschoten. Het werd zelfs 3-3 toen een makkelijk gegeven vrije trap in het Beesdse doel verdween. 

In de 98e minuut scoorde Margriet alsnog de winnende. Hierna floot de scheidsrechter af. 

 

 

 

De withete Wammes was erg teleurgesteld.  

“De gifbeker moet helemaal leeg, maar ik kan mijn  

spelers niets verwijten. Misschien moeten we tegen  

zo’n fysieke ploeg wat brutaler zijn.  

Aan de andere kant hebben ze zich juist netjes  

gedragen. De wedstrijd had volledig uit de hand  

kunnen lopen.” 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel Wammes als de trainer van Margriet kregen  

geel toen ze bij een vechtpartij de spelers uit elkaar probeerden te halen. 

Beiden hadden niet in het veld mogen komen volgens de scheidsrechter. 
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Woensdag 10 november 2021 

 

 

 

 
 
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd, 
  
We waren allen best optimistisch over het nieuwe voetbalseizoen totdat 
langzamerhand de impact van het Corona virus weer toenam en zo ook  
de beperkingen vanuit de overheid.  
 
Voor ons als vereniging, maar zeker ook bestuur, een vervelende constatering waar we wel mee te dealen 
hebben. Zoekende naar acceptabele vormen van controle en handhaving hebben we toch moeten besluiten de 
controle zoals door de overheid/KNVB heeft voorgeschreven in te voeren binnen onze vereniging. We zijn hier 
afgelopen donderdag mee begonnen en zullen dit voor de toegang tot de kantine blijven doen tot nader order. 
Gelieve daarom ook voor het binnengaan van de kantine alleen de ingang bij de toiletten te gebruiken.  
  
Het sportcomplex blijft vrij toegankelijk voor iedereen en vragen jullie allen de richtlijnen op te volgen zoals 
via de volgende link te lezen is. https://nocnsf.nl/sportprotocol.  
Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden. 
 

Protocol Verantwoord Sporten - NOCNSF 
Het Protocol Verantwoord Sporten is juridisch gezien een advies voor het handelen op 

buiten- en binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is 

inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19. 

nocnsf.nl 

  
 

Voor deze controlewerkzaamheden zoeken we nog vrijwilligers die ons daarin willen ondersteunen. 
We beseffen ons terdege dat het niet optimaal is voor onze vereniging waar we elkaar treffen voor sport en 
het gezellig samenzijn. Toch willen jullie vragen je eigen verantwoording te nemen ter wille van de 
gezondheid van jezelf maar ook van je teamgenoten of naaste bezoekers.  
Samen gaan we dit doorstaan. Het blijft sport en laten we het vooral gezellig en gezond houden met elkaar, 
zonder enige tweespalt binnen een team of de vereniging. 
 
Alvast dank voor jullie medewerking. 
 
Namens het bestuur. 
Max Kroeze.  
  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Woensdag 10 november 2021 

Aankondiging Kinderbingo 𝗦𝗮혃𝗲 혁𝗵𝗲 𝗱𝗮혁𝗲! 𝘓𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘰. 
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Woensdag 10 november 2021 

Aankondiging bazaar 𝗦𝗮혃𝗲 혁𝗵𝗲 𝗱𝗮혁𝗲! 𝘓𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘰. 
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Vrijdag 12 november 2021 

Corona nieuwsupdate: aangescherpte regels  
vanaf 13 november 18.00 uur 
 

Beste bestuurder, 
 
Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid genoodzaakt om wederom heftige 
maatregelen in te stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt en ook het amateurvoetbal. 
 
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende regels: 
 

• Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is 
belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand. 

• Publiek is helaas niet meer welkom.  
• Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, 

zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders 

• In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht. 

• Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine. 

• Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met mondkapje. 

• De kantine moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten. 
 
Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht. 
 
Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Er wordt hard gewerkt aan het 
verduidelijken van alle maatregelen voor het voetbal. Indien er nog meer gedetailleerde informatie komt, zal 
dat te zien zijn op knvb.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handhaven Corona Toegangsbewijzen 

 
Bij de veiligheidsregio’s is er geld, beschikbaar gesteld door het Rijk, voor het handhaven van de 
coronatoegangsbewijzen. Informeer hiernaar bij je eigen gemeente, wellicht helpt het bij het 
vergemakkelijken van de controle op CTB. 
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Vrijdag 12 november 2021 

1ste prijs: Jan van Lith en Daphnin Spronk het beste klaverjas koppel.  
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Zondag 14 november 2021 

Beesd 2 zondag walst over Wadenoijen heen. 

0-9…. 
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Zondag 14 november 2021  

 
Amateurclubs luiden de noodklok en gaan  

maandag in gesprek met KNVB 

 

De KNVB gaat met de grote amateurclubs in gesprek over het wel of  

niet stilleggen van de competities, als gevolg van de afgekondigde  

lockdown van drie weken. Clubs kunnen dan geen publiek ontvangen  

en dat heeft grote financiële schade tot gevolg. Het overleg vindt  

maandagavond plaats. 

 

Het spelen zonder publiek is een sportieve aderlating, maar geld is voor veel clubs het belangrijkste argument 

om de Tweede Divisie (Jacks League) en Derde Divisie tijdelijk stil te leggen. Clubs missen niet alleen 

inkomsten uit onder meer ticketverkoop, maar vooral de kantineomzet, waar veel clubs afhankelijk van zijn. 

Een veelgehoorde vrees is ook dat sponsoren uit  eindelijk af zullen haken. 

 

Een belangrijk sportief argument is dat er zonder publiek geen beleving is, maar uiteindelijk gaat het voor 

velen om het wegvallen van de inkomsten. Dat is voor clubs die veel toeschouwers trekken een reden om te 

stoppen. De salarissen moeten gewoon worden doorbetaald, alleen de premies hoeven niet uitgekeerd te 

worden. Veel clubs vrezen dat spelers de belasting niet aan kunnen wanneer wedstrijden in rap tempo 

ingehaald moeten worden en dat zou weer invloed hebben op de start van het nieuwe seizoen.  

 

Het Outbreak Management Team(OMT) was overigens tegen het verbod op publiek bij sportwedstrijden,  

maar het kabinet was verdeeld en uiteindelijk is het advies in de wind geslagen. 

 

Een onderbreking van drie weken is voor een aantal clubs nog te overzien, maar het is nog hoogst onzeker  

of het inderdaad bij drie weken blijft. De ervaring leert dat het kabinet de eerder afgekondigde lockdowns 

steeds verlengde en dus zien veel clubs de bui al hangen. En wanneer kunnen de uitgestelde wedstrijden 

worden ingehaald? Bij het overleg worden meerdere opties doorgenomen. Eén daarvan is het uitstellen van  

de wedstrijden waar geen publiek bij aanwezig mag zijn en het competitieprogramma in december hervatten.  

 

Een andere optie is een vervroegde winterstop en een hervatting in januari, mocht de coronasituatie een 

herstart in december niet toelaten. 

 

Steeds meer wedstrijden uit de Tweede en Derde Divisie worden uit de programmering gehaald vanwege 

coronabesmettingen. Zaterdag waren het er zeven. Clubs zullen het niet hardop roepen, maar naast alle 

hiervoor genoemde argumenten ligt ook competitievervalsing op de loer. Het is namelijk niet controleerbaar 

of er daadwerkelijk coronabesmettingen zijn of dat dit als excuus wordt gebruikt om niet te hoeven spelen, 

zoals sommige voorzitters zeggen. 

 

Niet alle clubs staan er hetzelfde in. Sommige willen stoppen, andere zien toch redenen om door te spelen. 

Maar dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. De KNVB wil snel na het overleg beslissen.  
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Dinsdag 16 november 2021  
 
Nederland plaatst zich voor WK 2020 in Qatar 
 
Na het behalen van het WK voetbal bouwde Louis van Gaal samen met de spelers van Oranje een feestje in de 
kleedkamer. ,,Want we hebben ons geplaatst voor het WK in Qatar. Dat leek me wel een feestje waard", zei 
de bondscoach vanuit zijn rolstoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Gaal zag vanuit een skybox in een lege Kuip dat Oranje het ticket voor het wereldkampioenschap van 

volgend jaar in Qatar veiligstelde dankzij een zakelijke 2-0 zege op Noorwegen. Het verzachtte de fysieke pijn 

die Van Gaal sinds zondag voelt nadat hij van zijn fiets viel en daarbij een gekwetste heup opliep.  

De 70-jarige bondscoach spoedde zich ondanks alle pijn na de bevrijdende winst naar de kleedkamer en 

poseerde vervolgens met alle spelers juichend achter zich. 

 

,,We hebben champagne gedronken", verklaarde Van Gaal na het succes. ,,En Memphis Depay heeft nog een 

mooie toespraak gehouden na zijn 75e interland.” Memphis Depay maakte, nadat Steven Bergwijn de score 

had geopend, met zijn 38ste doelpunt in het shirt van Oranje het feestje compleet. 

Van Gaal kon de bevrijdende treffers van Bergwijn en Depay niet uitbundig vieren, zo verklaarde hij. ,,Maar 

dat komt vooral door mijn gebroken heup. Als ik ook maar een klein beetje beweeg, dan gaat er een enorme 

pijnscheut door mijn lichaam. Dat is bijna niet te houden.” 
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Dinsdag 16 november 2021  
 
Nederland plaatst zich voor WK 2020 in Qatar 
 
En natuurlijk werden de nodige grapjes over Louis van Gaal gemaakt, maar hij flikte het wél:   
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Woensdag 17 november 2021  
 
KNVB: ‘Clubs verplicht om uit te wijken naar kunstgrasveld’ 

De KNVB heeft naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen besloten het 
uitwijken naar kunstgras verplicht te stellen. De KNVB doet dit om de voortgang 
in de competities te houden en zo min mogelijk afgelastingen te krijgen. 
 
De KNVB meldt: ‘Nu de herfst definitief is ingetreden komt het ook weer vaker voor dat het hoofdveld 

(natuurgras) niet bespeelbaar is en standaardteams moeten uitwijken naar een (goedgekeurd) kunstgrasveld. 

Door de druk op het speelschema vanwege de gevolgen van de coronacrisis is het vanaf 20 november verplicht 

om bij een gedeeltelijke afgelasting met het eerste elftal altijd uit te wijken naar het kunstgrasveld. Dit 

geldt ook voor verenigingen die eerder hebben aangegeven niet van het eigen kunstgrasveld gebruik te 

maken. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat we – in dit onzekere seizoen – zoveel mogelijk wedstrijden 

met elkaar kunnen spelen en zo de competities tot een goed einde kunnen brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze regeling geldt alleen voor eerste elftallen mannen senioren veldvoetbal en is van toepassing op alle 

competities van de 1e klassen standaard en lager. Deze regeling geldt ook bij inhaalwedstrijden in de avond, 

wanneer het betreffende kunstgrasveld beschikt over een lichtinstallatie, en bij een gedeeltelijke afgelasting 

van bekerwedstrijden. Voor de landelijke competities (2e/3e Divisies en Hoofdklassen) geldt deze verplichting 

vooralsnog niet. Meer informatie hierover is terug te vinden in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal, 

artikel 2.3.7.’ 

 
KNVB: Ook amateurvoetbal wordt niet stilgelegd 

In navolging van het betaald voetbal zal ook het amateurvoetbal de komende weken niet worden stilgelegd, zo 

heeft de KNVB bepaald. 

Met name veel clubs uit de tweede en derde divisie drongen aan op een tijdelijke stop, geluiden die ook in de 

lagere regionen van het amateurvoetbal te horen waren. 

 

In elk geval tot zaterdag 4 december mag er geen publiek aanwezig zijn bij de wedstrijden, waardoor de clubs 

veel inkomsten mislopen. 

  

https://www.regio-voetbal.nl/nieuws/nieuws/295788/komende-drie-weken-geen-publiek-welkom-bij-sportwedstrijden-ook-niet-bij-amateurs
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Donderdag 18 november 2021  
      
Houd kantinebezoek beperkt  

 
Beste leden,  

 

Sinds 13 november zijn er in Nederland nieuwe coronamaatregelen van kracht. Deze maatregelen hebben  

ook een grote impact op het voetbal. Zo zijn toeschouwers niet langer toegestaan op de accommodaties van 

amateurverenigingen en wordt iedereen verzocht de accommodatie na afloop van een training of wedstrijd  

zo spoedig mogelijk te verlaten. Toch zien we dat dit nog niet altijd gebeurt.  

 

Dringend verzoek: 

Wij verzoeken spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en andere betrokkenen om een bezoek  

aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren en daarna de accommodatie te verlaten. Zo dragen wij  

als voetbalverenigingen bij aan het terugdringen van de besmettingen en hopen we dat straks het publiek  

bij wedstrijden en trainingen en het gezellige clubleven weer mogelijk wordt.  

Hieronder nog even de maatregelen omtrent het kantinebezoek op een rij: 

· De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca. Daarom is voor toegang tot  

  de kantine vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht 

· De kantine kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds 

· In de sportkantine geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering) 

 

Voor een afhaalpunt binnen geldt een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een 

mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB-plichtigen niet mengen met 

mensen die afhalen. Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht. 

We vertrouwen op jullie begrip en medewerking. 

 

Blijf Gezond! 

 

Voetbal Vereniging Beesd  

Namens het Bestuur  

 

Donderdag 18 november 2021  
Jammer, maar helaas gaat Run Rondje Rhenoy dit jaar (2021) NIET door. 
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Dinsdag 23 november 2021  
      
Derby GVV-Beesd voor het eerst op zaterdag, maar zonder publiek 
 

GELDERMALSEN • Zaterdag staat de derby GVV-Beesd op het programma. Het is alweer een aantal jaren 

geleden dat beide teams elkaar troffen. In maart 2019 won Beesd met 0-3 van GVV. Toen speelden beide clubs 

nog hun wedstrijden op de zondag. Ondertussen is zowel Beesd als GVV verhuisd naar de zaterdagafdeling. 

 

Beesd is bezig aan zijn derde seizoen op de zaterdag, maar heeft door de coronaperikelen nog geen volledig 

seizoen uit gevoetbald. Beesd heeft een jong team. Volgens Routinier Jarno van de Water is de selectie een 

goede mix tussen jong en oud. “Ik ben met mijn 29 jaar na Kevin Kruissen de op één na oudste speler. Twee 

jaar geleden zijn er een hoop spelers overgekomen van de J019. Het is leuk dat er hiervan zo’n vier spelers 

zijn doorgebroken bij Beesd.” 

 
Favoriet 

 

Zelf voetbalt Van de Water al sinds zijn prille jeugd bij Beesd en is sinds dit jaar aanvoerder van de rood-

zwarte hoofdmacht. Onder leiding van trainer Dick Wammes begon Beesd goed aan dit seizoen. De eerste drie 

wedstrijden werden gewonnen. Maar hierna kwam de klad erin. Tegen OSS’20 werd met 5-1 verloren en door 

SV de Braak werd Beesd met 0-8 afgedroogd. 

Volgens Jarno zijn de Helmonders titelfavoriet. “Van de teams die ik heb gezien is De Braak wel het beste 

team. Ook OSS’20 vond ik een goed team, maar De Braak schat ik hoger in. Zij hebben meer individuele 

kwaliteiten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beesd speelt samen met Rhelico en GVV in de ‘Brabantse‘4e klasse F. Volgens de kenners zou dit een veel 

lager niveau zijn dan de andere vierde klasse waar onder andere ASH, Herovina en Asperen voetballen. Maar 

dat betwijfelt Van de Water: ”De Brabantse clubs zijn voetballend erg goed. In de andere klasse is het meer 

vechtvoetbal en leeft het meer.” 

 

Derby leeft niet echt in Beesd 

 

Toch denkt de 29-jarige BI Consultant dat Beesd in de top vijf kan eindigen. De derby tegen GVV speelt niet 

echt in Beesd. De wedstrijd tegen Rhelico blijft de wedstrijd van het jaar. “Maar toen Rhelico al op de 

zaterdag voetbalde en wij nog op de zondag, leefde de wedstrijd tegen GVV meer”, aldus Van de Water. 

Omdat het alweer drie seizoenen geleden is dat hij tegen GVV voetbalde, weet hij niet wat hij kan verwachten 

“Ik zou niet weten wie er tegenwoordig allemaal in het eerste van GVV voetballen”. 
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Woensdag 24 november 2021  
      
En vanaf 24 november waren we weer teug bij af…. 
Geen dringend advies om 1,5 meter afstand te houden maar een verplichting 
  
Het aantal coronabesmettingen blijft onverminderd hoog. In het afgelopen etmaal zijn 23.039 mensen positief 
getest. Dat is ongeveer evenveel als gisteren, maar het betekent dat het aantal besmettingen voor de achtste 
dag op rij boven de 20.000 uitkomt. Dat heeft gevolgen: vanaf 24 november is het weer verplicht om 
anderhalve meter afstand te houden. Eerder was dit een dringend advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verplichting betekent dat politie en boa’s er weer op kunnen handhaven. De verplichting geldt niet op 

plekken waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd of als je tot één huishouden behoort. Op plekken 

waar het niet goed mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, kan een mondkapjesplicht gelden. 

 
Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen 

terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. 

 

Het is vanaf woensdag 24 november weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. De politie en 

buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen daar weer op handhaven, meldt het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. Nu is 1,5 meter afstand houden nog een dringend advies.  

Het demissionaire kabinet had al aangekondigd dat het weer verplicht zou worden. 

Mensen die niet genoeg afstand houden, kunnen een waarschuwing en daarna een boete van 95 euro krijgen. 

 

 

Recordaantal besmettingen, vooral onder kinderen 
 

De afgelopen week zijn er zo’n 154.000 mensen positief getest op corona. Het grootste gedeelte van deze 

besmettingen is afkomstig van schoolgaande kinderen. Dat heeft het RIVM bevestigd. De meeste positieve tests 

waren afgelopen week onder 5- tot en met 14-jarigen en 35- tot 44-jarigen, hun ouders dus. De besmettingen 

onder deze groep stegen met respectievelijk 58 en 43 procent ten opzichte van de week ervoor. 
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Woensdag 24 november 2021  
      
𝐁𝐈𝐍𝐆𝐎 𝐁𝐎𝐄𝐊𝐉𝐄𝐒 𝐕𝐀𝐍𝐀𝐕𝐎𝐍𝐃 𝐄𝐍 𝐌𝐎𝐑𝐆𝐄𝐍 𝐓𝐄 𝐊𝐎𝐎𝐏! 
 

 
 
 
De hulp pieten bingo wordt verplaatst naar  
een online variant. 
 
Vanavond en morgen is  
de activiteitencommissie aanwezig op  
Sportpark Molenzicht om boekjes te verkopen.  
 
Niet op het voetbalveld deze dagen?  
 
Stuur  dan een mailtje naar 
activiteiten@vvbeesd.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingokaarten voor de online Sinterklaas Bingo van V.V. Beesd  
(Te koop op 25 nov. 1 dec. en 2 dec. bij de voetbal 18:10 - 18:44) Voetbal Vereniging Beesd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/VVBeesd/?__cft__%5b0%5d=AZXXZ3WHb2ctqKuGZekp-65f-Kf3qjoSoT1_Di1ocXIKbfZzx5qutkDFEUrIP8h588m6xl3ahgjIQs_RDbkjsPWDSF0AMEI3h_VRl3DxV86W296fbmku99SYZ5iulnF9TnjJwKOx9M-103M7jUUphRcW&__tn__=kK-R
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Donderdag 25 november 2021  
 
WKC: geen discussies meer….. gescoord wél of niet binnen de 5 meter lijn… 
 

Dit is dé oplossing. Een keurige rechte lijn. Bedankt Jan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maar het blijft moeilijk,  

wellicht is de VAR een oplossing? 

 

De stand per 21 november:  
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Donderdag 25 november 2021  

 

 
      
 
 
 
Beesd verzuimt in eerste helft afstand te nemen en lijdt nederlaag 
 

Na een voetballoze zaterdag trad Beesd deze zaterdag thuis op Sportpark Molenzicht aan tegen Well.  

Op een gelukkig niet geheel verlaten hoofdveld werd er om half 3 afgetrapt. In de eerste helft is het 

grotendeels eenrichtingsverkeer van Beesd richting de goal van Well. Met goed voetbal en combinatiespel  

zet de ploeg van Dick Wammes de gasten onder de druk en al vroeg in de wedstrijd pakt Beesd een verdiende 

voorsprong. Na een combinatie over links is het Kevin Spronk die met een keurige lage voorzet Jens Kroeze 

aanspeelt en deze neemt de bal in een tijd op de schoen en schuift deze buiten het bereik van de keeper.  

 

Beesd voelt aan dat het mogelijk is om de marge nog voor rust uit te breiden en gaat dan ook op zoek naar meer 

doelpunten. Helaas staat het vizier niet even scherp afgesteld vandaag. Zo mist Jarno van de Water na een 

loepzuivere dieptepass van Kevin Spronk een levensgrote 1 op 1 kans, krijgt Jens Kroeze nogmaals een goede 

schietkans, maar mist deze poging kracht en zijn ook enkele schoten aan uit de tweede lijn net niet goed genoeg 

om Beesd op 2-0 te zetten en dus gaan de beide ploegen met 1-0 rusten. 

 

Helaas vergeet Beesd in de tweede helft te doen wat men in de eerste helft zo goed deed, namelijk met goed 

voetbal kansen creëren en dus komen de gasten uit Well automatisch beter in de wedstrijd. Beesd verliest 

hierdoor totaal onnodig de controle over de wedstrijd en dit leidt ertoe dat de druk op de goal van Jelle van 

Soelen toeneemt. Lange tijd weet de Beesdse defensie grote kansen te voorkomen, maar uiteindelijk krijgt Well 

de mogelijkheid op de gelijkmaker op een presenteerblaadje. Een aanvaller van Well tikt een bal in de 16 veel 

te ver voor zich uit, maar Daan Pelicaan maakt echter wel een overtreding en de scheidsrechter legt de bal op 

de stip. Keeper Jelle van Soelen zit in de goede hoek, maar de poging van Francois Toonen is te hard en zuiver, 

1-1. Niet veel later gaat het voor Beesd van kwaad tot erger. Na een lange haal van achteruit kan Jalal Boujamaa 

er op rechts vandoor en hij kan vrij uithalen, zijn schot kan nog gekeerd worden door Jelle, maar in de rebound 

is Sven Schriever het meest attent en voor hem is het een koud kunstje om vanaf vijf meter de bal in het lege 

doel te schuiven.  

 

Zo keert Well de wedstrijd in de tweede helft volledig om en moet Beesd in de achtervolging. Kansen komen er 

nog voor Beesd en Nick van der Burg komt zeer dicht bij de gelijkmaker. Zijn fraaie schot van binnen de 16 spat 

helaas voor Beesd uiteen op de lat. Aan de andere kant is het Well dat nog twee keer de paal weet te raken, 

maar gescoord wordt er niet meer. 

 

Zo doet Beesd zichzelf op basis van de eerste helft flink tekort met deze nederlaag en daarmee ook alweer de 

vierde nederlaag op rij. Herstel is dan ook gewenst, maar dat zal zeker geen makkelijke klus worden daar men 

volgende zaterdag aantreedt in Geldermalsen tegen GVV.  
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Vrijdag 26 november 2021  
 
Persconferentie: Strengere Maatregelen  
      
Oorspronkelijk stond er een persconferentie gepland op vrijdag 3 december. Premier Mark Rutte liet al weten 

dat als de cijfers zouden oplopen er eerder maatregelen konden komen. 

 

Avondlockdown 

 

Vanaf zondag 28 november om 05.00 uur geldt voor alle locaties en evenementen een nieuwe sluitingstijd van 

17.00 uur tot 05.00 uur. Deze avondlockdown vormt de kern van de nieuwe coronabeperkingen, die onderlinge 

contacten moeten beperken en verdere overbelasting  

van de zorg tegen moeten gaan, zei premier Rutte  

gisteren bij de jongste coronapersconferentie.   

                                         

Ook amateursport moet na 17.00 uur worden gestaakt. 

Supermarkten mogen tot 20.00 uur openblijven. 

De maatregelen gelden in elk geval tot 19 december.    

                                         

Blijf zoveel mogelijk thuis, blijft een stelregel. Ook had 

Rutte aandacht voor huiselijk geweld en eenzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 
Belangenorganisatie Amateurvoetbal wil dat KNVB competitie stillegt 
 

REGIO • De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen wil dat de KNVB de competitie stillegt na de 
vrijdagavond aangekondigde maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus, meldt De 
Telegraaf. Voorzitter Ben van Olffen: “Na 17.00 uur mag er voorlopig niet meer worden getraind. Het is triest. 
Maar niet meer trainen betekent niet meer voetballen. Dat kan niet anders. We moeten voorlopig stoppen met 
de competitie.” 

‘Voor het betreffende tijdstip trainen is niet haalbaar’, aldus Van Olffen. „De jeugd zit dan nog op school, de 

senioren zijn aan het werk. Misschien dat er voor heel jonge kinderen nog iets te regelen is, als ze 

bijvoorbeeld woensdagmiddag vrij zijn. Maar dan moeten clubs daar nu snel hun organisatie op aanpassen, 

vrijwilligers regelen en trainers beschikbaar hebben. Dat is uiteraard ook een hele klus. Een gemakkelijke 

oplossing is er momenteel niet.” 

 

 

 

 

 

 

 

’KNVB, zet amateurcompetities stop’ 
 

AMSTERDAM - De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen wil dat de KNVB de competitie stillegt na 

de vrijdagavond aangekondigde maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/markrutte?__cft__%5b0%5d=AZWrBEISssRVOEz6LvVxdmGP2w5RGFj5FjAKWjLpbtdiDDjPqZ36ptimESeFjeWG2pePH-XTvMTTxOAK5d_t1AeLgXFkgPuQ3R7mt7JhE6qDX1xtfDt50h9Wm2G4KfUeruudZOA_kazik67M8WHM-TufkgEr5tda96MYf-2LeVky9qvYYvSIHZiwv9fNdu_C-vU&__tn__=-%5dK-R
https://www.telegraaf.nl/sport/491764977/knvb-zet-amateurcompetities-stop
https://www.telegraaf.nl/sport/491764977/knvb-zet-amateurcompetities-stop
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Zaterdag 27 november 2021  
 

 

Niet trainen, wel wedstrijden … 
 

Beste leden,  

 

De situatie in de ziekenhuizen is momenteel zo ernstig dat de overheid heeft besloten om verdere 

maatregelen tegen het Covid virus te nemen. De maatregelen raken de samenleving en het amateurvoetbal.  

 

De komende drie weken, vanaf zondag 28 november, moeten sportaccommodaties tussen 17.00 – 05.00 uur 

dicht zijn. Een harde klap voor onze sport, maar samen met de verenigingen zullen wij wederom onze 

verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van het virus. 

 

Dit weekend, zaterdag 27 en zondag 28 november, mag er nog gevoetbald worden.  

De huidige corona regels zullen hier nog steeds van kracht zijn. Dit betekent:  

 

• Publiek is helaas niet welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel 

noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, vrijwilligers, 

onderhoudsprofessionals, en strikt noodzakelijke rij-ouders.   

• In de kantine en de kleedkamer is een Corona Toegangs Bewijs (CTB) voor alle personen van 18 jaar en 

ouder verplicht.  

• Vaste zitplaatsen zijn verplicht in de kantine.  

• Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar mét mondkapje.  

• De kantine moet zaterdag 27 november om 20.00 uur dicht en op zondag 28 november vanaf 17.00 uur.  

  

Vanaf zondag 28 november 05.00 uur gelden de volgende regels voor de sport.  

 

• Na 17.00 uur moeten de sportaccommodaties dicht zijn.  

• Wedstrijden van zondag 28 november kunnen doorgang vinden.   

• Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) 

en op 1,5 meter afstand. Ter verduidelijking, dit mag dus niet plaatsvinden op sportaccommodatie zelf.  

  

Deze maatregelen van het kabinet gelden voor 3 weken en gelden in ieder geval tot 19 december 2021.   

Op dinsdag 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld. 

 

Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Ook is toegezegd dat er nieuwe 

financiële steunpakketten beschikbaar komen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle 

maatregelen. Wij nemen zo snel mogelijk een besluit over de voortgang van de competities voor de komende 

weken en informeren dan alle verenigingen en scheidsrechters.  

  

  

Blijf gezond.  

  

namens bestuur v.v. Beesd.  
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Zondag 28 november 2021  
 
Opmars Beesd 2 zondag gaat verder…  
      

Opmars Beesd gaat verder en wint verdiend van RKTVC 2-4  

 

⚽️⚽️ Jordi van de Water  

⚽️ Marco Kroeze  

⚽️ Wessel Bronk  

Bijzonderheden: Edwin van Ewijk mist penalty 

 

De gouden wissel     
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Maandag 29 november 2021  
 
Update verkoop bingo! 
 
Aangezien er de komende weken de training niet doorgaan is er besloten om de verkoop van de bingokaarten 
vanuit huis te gaan doen. 
Dit doen we elke dag van 16.00 uur tot 19.00 uur.  
 
Bij Ellen, het adres is: Burg JW Hondelinkstraat 31 in Beesd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun je toch niet om dit tijdstip?  
 
Stuur een appje naar Ellen (0644329335) voor een ander tijdstip .  
 
Groetjes Activiteiten commissie 
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December 2021 

Vrijdag 3 december 2021  
 
KNVB: Corona update vrijdag 3 december 2021   
 
 
Beste bestuurder,  
 
 

Het Kabinet wil de sluitingstijd niet opschuiven naar 20.00 uur, 
zoals die voor de (andere) essentiële sectoren wel geldt. Met de 
huidige coronamaatregelen is het ons niet toegestaan om na 17.00 
uur te voetballen op de sportaccommodatie, terwijl trainen voor 
die tijd voor veel kinderen en de meeste volwassenen doordeweeks 
niet haalbaar is. Dit kan consequenties hebben voor de competities 
in het weekend.  
 
Voor komend weekend hadden we al eerder een besluit genomen 
maar voor de wedstrijden van 11, 12, 18 en 19 december speelden 
er nog twee factoren. Inmiddels zijn die duidelijk en is over de 
overige twee speelrondes tot aan de winterstop een beslissing 
genomen. 
 
Medisch advies 
We hebben advies aangevraagd bij het Voetbal Medisch Centrum 
over het spelen van wedstrijden in het weekend, terwijl er 
doordeweeks niet getraind kan worden. Hierbij is er onderscheid 
gemaakt tussen categorie A en categorie B. Bij het eerste is de 
intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training niet alleen als 
tactische maar ook als fysieke voorbereiding. Niet trainen bij deze 
groep zou voor een langere periode zeer onlogisch en 
onverantwoord zijn. Bij Categorie B ligt de intensiteit bij 
wedstrijden aanmerkelijk lager. Trainen gebeurt minder frequent 
en minder intens. Als we voor deze categorie niet alleen de 
trainingen maar ook nog de wedstrijden schrappen, dan wordt het 
risico op bewegingsarmoede groot. 

Verantwoord 
Altijd voetballen mits dat verantwoord is; samen met de gehele sportsector, willen wij vooral in 
mogelijkheden blijven denken en tevens het medische advies leidend laten zijn bij de beslissing over de 
aankomende programma’s.   
Voor de categorie A is daarom besloten om vanaf maandag 6 december de competities tot aan de 
winterstop stil te leggen. Mochten teams toch tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen trainen en het hierdoor 
verantwoord vinden om op vrijwillige basis competitiewedstrijden in te halen, dan kan dit in onderling overleg 
worden geregeld, door jullie zelf. In de B-categorie blijft het programma voor de weekenden van 11, 12, 18 en 
19 december staan, zodat er in elk geval eenmaal per week lekker kan worden gevoetbald.  
Ook voor de categorie B geldt dat in onderling overleg wedstrijden ingehaald kunnen worden. 
 
Mocht een wedstrijd niet door kunnen gaan de komende weekenden, geef dit dan zo snel mogelijk door via 
KNVB Contact onder vermelding van de wedstrijd en het wedstrijdnummer. 
 
Het doel is om alle competities na de winterstop (half januari 2022) te hervatten, maar uiteraard is dat 
afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de maatregelen. 
 
Het kabinet heeft aangegeven dat er op 14 december een nieuw meetmoment is, hierna zullen wij weer bij 
jullie terugkomen met eventuele nieuwe informatie over het vervolg van de verschillende competities. 
 
Met sportieve groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
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Vrijdag 3 december 2021  
 
 
 
 
 
Vrijdagavond organiseerde het activiteiten comité een super leuke Pieten bingo voor de jeugd van v.v. Beesd. 
Dit was een groot succes!  Er zijn die avond veel bingo boekjes verkocht. De Wifi-verbinding was ook goed met 
dank aan school de Lingelaar. De kids die een prijs hadden gewonnen kregen een bezoek van de Piet. 
De hoofdprijs werd gewonnen door Kyano in den Eng, hij kreeg een mooie karaoke box.  
Al met al een geslaagde avond. 
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Zaterdag 4 december 2021  
 
Beesd 2, 3 en 4 boeken allemaal een overwinning   
 

Zoals op de vorige pagina was te lezen speelden de elftallen in de categorie A (waartoe ook Beesd 1 behoort) 

niet meer vanaf maandag 6 december. Beesd 2, 3 en 4 speelden wel en boekten alle 3 een overwinning. 

Of de overwinning van Beesd 3 aan de scheenbeschermers van Bram Starink lag is niet bekend..    



133 
 

Zondag 5 december 2021  
 
Beste vrienden der WKC…. 
 

Beste vrienden van het WKC, hierbij een gedicht over het wel en wee. 

Gisteren een match op Sinterklaasdag, 6-5, een wedstrijd die de boeken in mag. 

Een 5-1 voorsprong voor de groene partij, geel en groen kwam bijna langszij. 

Een overtreding van Daphnin op Martien, buiten Martien had niemand hem gezien. 

 

Een mooie actie van Jos aan de zijlijn zo blij, een draaicirkel van een DAF is er  

niks bij. Daarna een dubbele redding van Wallie op het doel, 3 reddingen in 1 wat een mooi gevoel! 

Een overtreding van van Mook, na een sprint van Boensma miste de scheids hem ook. 

Voordeel voor een schot voor van Haarlem, een gemiste kans ook zelfs voor hem. 

 

In de kantine met z'n allen aan het bier, een gezellig samenzijn met plezier. 

Catering van van Mook met lekkere dingen, Gekookte ei in ham daar zit eenieder om te springen. 

Een niet voorgelezen gedicht van Jan, de voor ons onthouden poëzie, dat missen we dan. 

Volgende week de laatste voorstelling van de WKC, tot aan maart, doe het er maar mee. 

 

Sint en Piet zullen jullie volgende week alsnog trakteren, een beetje plannen moeten ze nog leren. 

Nog veel plezier volgende week in de kantine en op de velden, met nieuwkomers Boensma en Van Zelst als 

nieuwe helden. Met een organisatie gerund als een Italiaanse organisatie in betere dagen, kan dit de uitslag 

soms vertragen... Ik als Standen Piet doe mijn best, echter ben ik overgeleverd aan het bestuur zoals de rest. 

 

Opa Anjo regeert nog steeds met ijzeren hand,  

met daarbij Pieter en Hendri als secondant. 

Een balletje net op of over de lijn,  

het zal de organisatie een zorg zijn. 

Herbstmeister met een mooi resultaat,  

kampioen word je pas aan het einde van de daad. 

Marcel, Waldrik, Pieter en sinds vandaag ook Martien,  

de hand van “het bestuur” reikt verder dan je kan zien. 

 

Dus rest ons nog een mooie tweede helft van het seizoen,  

met tot slot een terechte kampioen. 

Hopelijk weer een samenzijn met Cristophe en Corne,  

helaas deden ze de afgelopen weken niet meer mee. 

Alvast gewenst hele fijne feestdagen, en vanaf februari  

dan weer lekker klagen. 

Over de 5 meter en over wel of niet buiten de lijn. 

al dat gezever maakt het een fijn samenzijn!! 

 

Met vriendelijke groet van de Standen Piet,  

Voorlopig telt hij wel en speelt hij niet. 
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Donderdag 9 december 2021  
 
Meld u aan voor scheidsrechterscursus !! 
 

 Beste leden en niet leden, 

 

Zoals de meeste van jullie wel weten is er een drastisch tekort aan  

scheidsrechters. Ook bij Beesd is het ieder weekend weer een gevecht 

om daar invulling aan te geven bij zowel de jeugd als de senioren. 

 

De scheidsrechter is noodzakelijk om de wekelijkse thuiswedstrijden  

in goede banen te leiden. Het doel van VV Beesd is om voldoende  

scheidsrechters (je mag fluiten vanaf 14 jaar) te hebben om deze  

wedstrijden te begeleiden, zowel nu als in de toekomst.  

Bij een aanmelding als scheidsrechter kun je zelf aangeven welke  

voorkeuren je hebt voor het aantal wedstrijden per jaar dat je fluit,  

als ook een voorkeur voor bepaalde leeftijd en/of teams.  

Gezamenlijk zullen we overleggen wanneer je een wedstrijd fluit. 

 

Graag willen als vereniging de cursus verenigingsscheidsrechter aanbieden. Deze cursus wordt door COVS 

’s-Hertogenbosch e.o. gefaciliteerd en door een KNVB docent gegeven. De kosten hiervoor worden betaald 

door de Voetbal Vereniging Beesd. Uiteraard vragen we van u als tegenprestatie om wedstrijden te fluiten bij 

Beesd. 

 

Het voornemen is om bij voldoende deelname in februari 2022 weer een cursus verenigingsscheidsrechter op 

te starten. Mocht er vanuit onze vereniging belangstelling bestaan of wilt u verdere informatie, stuur dan een 

e-mail naar onderstaand mailadres. 

 

Specifieke gegevens: 

Opleidingsdeel 

• Vier bijeenkomsten á 3 uur: 12 uur 

• Zelfstudie en opdrachten: 8 uur 

 

Ervaringsdeel 

• Fluiten van (minimaal) vier stagewedstrijden: 4 uur 

De studiekosten voor deze cursus bedragen € 120,- (inclusief digitaal cursusmateriaal) 

Plaats en exacte datum van de cursus zijn nog niet bekend, maar worden later in overleg gepland. 

 

Opleidingsinvestering: 

Vier bijeenkomsten á 2,5 uur = 10 uur en ongeveer 12 uur aan zelfstudie en 

huiswerkopdrachten/ervaringsdeel. Inlichtingen: André de Vaan, tel. 06-16086889 

Bestuur scheidsrechtersvereniging COVS Den Bosch 

 

 

 

Aanmelden via Contactgegevens  

 

Martijn Rijnbeek: mmj.rijnbeek@gmail.com  

Cees Brouwer: ceesbrouwer51@hotmail.com 

 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Martijn Rijnbeek en Cees Brouwer 

  

mailto:mmj.rijnbeek@gmail.com
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Zondag 12 december 2021  
 
Max Verstappen wereldkampioen  !!!! 

Zondag 12 december 2021 werd Max Verstappen 

wereldkampioen door zijn grote rivaal Lewis  

Hamilton in de laatste race, in de laatste ronde  

te verslaan.  

Max Verstappen reed vrijwel de gehele Grand  

Prix van Abu Dhabi op achterstand van  

Lewis Hamilton, maar na een voor hem gelukkige  

safety car wist hij toch nog de race te winnen  

en kampioen te worden. Hij was echter bijna  

nog de voorsprong terug verloren, want de  

Nederlander kampte met kramp in de slotfase  

van de race. "Ik reed vol gas, maar ik had bijna  

geen kracht meer in mijn poten om op het 

gaspedaal te drukken. Ik was blij dat bocht vijf  

er was, want daardoor kon ik even remmen en  

relaxen voor een paar seconden.  

Daarna waren er weer die lange rechte stukken,  

dus dat was heel, heel erg pijnlijk", lacht hij. 

 

  

https://racingnews365.nl/formule-1-coureurs/max-verstappen
https://racingnews365.nl/formule-1-coureurs/lewis-hamilton
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Zondag 12 december 2021  
 
Max Verstappen wereldkampioen  !!  
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Dinsdag 14 december 2021                         Corona persconferentie 
 
Persconferentie: Avondlockdown met vier weken verlengen  
 
Het demissionaire kabinet maakte tijdens een persconferentie bekend welke maatregelen nodig zijn om de 

dalende trend van de coronacijfers door te zetten. Details van het plan werden door premier Mark Rutte en 

demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekendgemaakt. Dit zijn de maatregelen: 

 

Avondlockdown 
De zogeheten avondlockdown wordt verlengd met vier weken, dus t/m  

Vrijdag 14 januari. Het betekent dat de meeste winkels en horeca hun 

deuren om 17.00 uur moeten blijven sluiten. 

 

Voor de hervatting van de amateurvoetbalcompetitie zal dit vrijwel zeker 

gevolgen hebben. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er door de A-categorie in 

januari gevoetbald zal gaan worden. 

 

 

Eenzame kerst 
Verder blijft het advies om thuis maar vier gasten te ontvangen ook tijdens Kerst. 

 
Basisscholen 
Basisschoolleerlingen krijgen alsnog een week eerder kerstvakantie. Ook de  

buitenschoolse opvang gaat eerder dicht. De kinderopvang blijft wel open.  

Het Outbreak Management Team (OMT) had al meerdere keren geadviseerd  

om de kerstvakantie naar voren te halen, maar dat wilde het demissionaire 

kabinet niet. 

 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie zou aanvankelijk op 24 december beginnen, maar dat  

moment wordt nu vervroegd naar  maandag 20 december. Scholen mogen  

deze dag nog open om ouders die meer tijd nodig hebben om opvang te  

regelen tegemoet te komen. 

 

Naast het openblijven van de kinderdagverblijven wordt er noodopvang 

aangeboden voor ouders met essentiële beroepen of kwetsbare kinderen.  

Basisscholen mogen indien mogelijk onderwijs geven op afstand, bijvoorbeeld via de computer. Volgens de 

Algemene Onderwijsbond (AOb) en de PO-Raad is online onderwijs op de korte termijn niet meer te regelen. 

 

Omikronvariant 
 
Het kabinet maakt zich zorgen over de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus. "Over die variant 

weten we nog weinig, maar wat we er wel over weten is weinig geruststellend", zei De Jonge maandag. 

Het OMT adviseerde vorige week voor de derde keer om de kerstvakantie te verlengen. De experts zijn bang 

dat basisschoolkinderen hun familieleden besmetten tijdens het kerstbezoek. Door kinderen een week eerder 

vakantie te geven, hebben ze minder onderling contact en is - zo is de gedachte van het OMT - de kans dat ze 

anderen besmetten kleiner. 

 

Boostervaccinatie 
Het zetten van boosterprikken wordt versneld. Volgens demissionair 

minister De Jonge van Volksgezondheid is dat nodig om de opmars van de 

omikronvariant van het coronavirus te stuiten. 

 

Op welke manier het vaccinatieprogramma versneld wordt, wilde de 

minister nu nog niet zeggen. "Het RIVM maakt op dit moment een plan van 

aanpak." De Jonge denkt binnenkort meer te kunnen vertellen over wat het 

betekent voor het moment waarop mensen een boosterprik kunnen krijgen. 

https://www.nu.nl/coronavirus/6171843/omt-adviseert-voor-derde-keer-langere-kerstvakantie-maar-kabinet-is-ertegen.html
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Woensdag 15 december 2021  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De competities bij de eerste elftallen in het amateurvoetbal kunnen niet worden hervat in het weekeinde van 

22 en 23 januari. 

 

Nu bekend is geworden dat zeker tot en met vrijdag 14 januari de huidige coronamaatregelen van kracht 

blijven en er na 17.00 uur niet  getraind mag worden, is het onmogelijk om de competities snel te hervatten 

 

Op donderdag 2 december trok de KNVB de stekker er bij de eerste teams uit, omdat de voetbalbond van 

mening is dat deze elftallen geen wedstrijden kunnen spelen als ze niet kunnen trainen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel eerste elftallen hebben daarom al sinds eind november doordeweeks niet meer getraind en zullen dat op 

zijn vroegst half januari weer kunnen doen. Duidelijk is dat ze dan eerst een gedegen voorbereiding moeten 

doen voordat de competitie kan worden hervat. 

 

De KNVB wilde de competitie in het weekeinde van 22 en 23 januari 2022 hervatten, maar dat zal nu niet 

eerder dan begin februari worden. En misschien nog wel later. Is dat het geval, dan komt het beëindigen van 

de competitie in gevaar. Zo moet tweede divisionist De Treffers uit Groesbeek nog 23 van de 34 wedstrijden 

afwerken. 

 

Het doemscenario, het wederom stopzetten van de competitie en dus geen 
promotie en degradatie, is dus nog steeds goed mogelijk. De afgelopen twee 
seizoenen werd de competitie vanwege corona ook niet afgemaakt. 
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Zaterdag 18 december 2021                          
 
Robert Mars Toernooi 
 

Delen wordt enorm gewaardeerd want...... 

Voetbal Vereniging Beesd en De Vrienden van Robert Mars  

zijn op zoek naar teams; MO-11 en MO-12, JO-11 en JO-12  

voor het 9e Robert Mars Toernooi op zaterdag 4 juni 2022 in Beesd. 

Het zou fijn zijn als verenigingen ook zeker hun meisjesteams inschrijven  

zodat er één of meer meisjespoules gemaakt kunnen worden!  

Zie bijgaande brief voor meer informatie!  

Tot 4 juni 2022 op het meest bijzondere voetbaltoernooi van de Betuwe! 

  

https://www.facebook.com/Robert-Mars-Toernooi-111986615635219/?__cft__%5b0%5d=AZVsDls2qbl0PDVEw4TdRnUkKz565OvxTHE02m0McI_mzZbnDhAI5N8loYLXJEYZydjr9A4J3OZUJ4MEyiu9ZdKl9peMm83363QbeLJvf1DAtAMi97HuOQG5p8hZOJeWbbhACIJPXOp7OjTSssv5SNZ23_HNKxRLd-UMSxwuMEc6Gx7xtUnX5xOdqXNK2BfSMdopVNeZvHZ6ne42qr3HmOOc&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/VVBeesd/?__cft__%5b0%5d=AZVsDls2qbl0PDVEw4TdRnUkKz565OvxTHE02m0McI_mzZbnDhAI5N8loYLXJEYZydjr9A4J3OZUJ4MEyiu9ZdKl9peMm83363QbeLJvf1DAtAMi97HuOQG5p8hZOJeWbbhACIJPXOp7OjTSssv5SNZ23_HNKxRLd-UMSxwuMEc6Gx7xtUnX5xOdqXNK2BfSMdopVNeZvHZ6ne42qr3HmOOc&__tn__=kK-R
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Zaterdag 18 december 2021                          
 
KNVB: corona update 17 december 2021 
 
Afgelopen dinsdag, 14 december, is er tijdens de Corona persconferentie  
bevestigd dat de huidige maatregelen tot 14 januari worden verlengd.  
De nieuwe Omikron variant zorgt daarnaast voor extra onrust.  
Hierdoor zijn er nog veel onzekerheden over wanneer de competities  
kunnen worden hervat. 
 
Op dit moment zien we het vervolg van de competitie als volgt voor ons. 
 
Veldvoetbal 
Met de verlenging van de huidige maatregelen is nu al wel duidelijk dat in de speelweekenden van 
15 en 16 januari en 22 en 23 januari in de categorie A niet zal worden gespeeld. Op zijn vroegst zal 
het weekend van 29 en 30 januari als inhaal speelweekend worden gebruikt voor de wedstrijden die 
vóór 29 november, gespeeld hadden moeten worden maar zijn afgelast (met uitzondering van 2de 
divisie, 3de divisie en hoofdklasse). 
 
De competities die spelen in een zogenaamde najaarsreeks in de categorie A* worden eerst 
uitgespeeld en gaan pas daarna worden heringedeeld voor de voorjaarsreeks. 
 
Hopende dat er geen nieuwe maatregelen na 15 januari komen, kunnen in de categorie B* alle 
wedstrijden in het programma gewoon doorgang vinden, deze wedstrijden laten we daarom ook  
als gepland staan. Mocht je deze wedstrijden niet willen spelen, meld dit dan bij 
contact@knvb.nl onder vermelding van het wedstrijdnummer. 
 
Wij wensen iedereen hele fijne Kerstdagen en een gezond, sportief en gelukkig 2022!!  
 
Laten we blijven omzien naar elkaar en positief vooruitkijken naar de toekomst. 
 
Met sportieve groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND  
 
Jan Dirk van der Zee 
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Nederland gaat weer ‘op slot 
 

Voorlopig geen groepstrainingen en oefenwedstrijden  

meer in amateurvoetbal door Omikron 
 

De amateurvoetbalcompetitie zal eind januari/begin 

februari nog niet hervat kunnen worden.  

 

Dit als gevolg van de zaterdagavond afgekondigde 

lockdown, die groepstrainingen en oefenwedstrijden  

in elk geval tot en met 14 januari onmogelijk maakt. 

 

‘Voor volwassenen vanaf achttien jaar is buiten sporten 

toegestaan met maximaal twee personen op 1,5 meter 

afstand. Kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar 

kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen 

op de eigen club’, is te lezen op Rijksoverheid.nl. 

 

Door de verzwaarde maatregelen -vanwege de snel 

oprukkende Omnikron-variant van het coronavirus- kan  

het uitspelen van de amateurvoetbalcompetitie andermaal 

onder druk komen te staan. Veel zal afhangen van het feit 

of na 14 januari versoepelingen mogelijk zijn. 
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Dick Wammes gaat v.v. Beesd verlaten 
 

Deze week heeft hoofdtrainer Dick Wammes besloten  

om Voetbal Vereniging Beesd te verlaten. 

 

”De groep mag een trainer verwachten die hen verder ontwikkelt. Mijn baan als bouwbegeleider, VVB en privé 

vergt veel, misschien wel te veel op dit moment voor mij. En de twijfel of ik die ontwikkeling voor de volle 

100% kan geven aan het team, heeft mij doen besluiten om te stoppen aan het einde van dit seizoen bij Beesd. 

 

Het vertrouwen was/is groot in elkaar en hiermee komt, een lange verbintenis ten einde”, aldus Dick 

Wammes. 

 

Volgens voorzitter Max Kroeze was er in al die jaren een mooie samenwerking in een lastige periode met o.a. 

corona maatregelen die het ook extra ingewikkeld maakten om de selectie door te ontwikkelen en de 

samenhang te bewaren. 

 

Opzienbarende prestaties in deze periode waren een compleet nieuw jeugdig team neerzetten en niet 

degraderen in de zondag competitie. Verder hebben we met elkaar de omslag moeten maken van zondag naar 

zaterdag voetbal en heeft Dick mede ervoor gezorgd dat dit soepel is verlopen. 

 

 

Dick kijkt met heel veel plezier en voldoening 

terug op de afgelopen 4 ½ jaar en hopelijk 

kunnen we competitief voetballend deze mooie 

periode goed gaan afsluiten. 

 

Voor Beesd een nieuwe uitdaging om een 

hoofdtrainer binnen te halen met dezelfde 

ambities als Dick en hopelijk weer voor langere 

tijd. 

 

Beesd wenst Dick en zijn gezin veel gezondheid 

toe en bedankt hem voor de fijne samenwerking 

in deze periode. 

 

Winterafsluiting 
 

De spelersgroep werd persoonlijk door Dick 

ingelicht voorafgaande aan de gezamenlijke 

winterafsluiting door de selectiespelers op 

Sportpark Molenzicht. 

 

De winnaars van deze onderlinge afsluiting 

waren:  Nick van de Burg, Kevin Kruisen,  

Dion Hol en Jelle van Soelen. 

 

Voetbal Vereniging Beesd 

Het Bestuur en Dick Wammes 

 

  

https://www.facebook.com/Robert-Mars-Toernooi-111986615635219/?__cft__%5b0%5d=AZVsDls2qbl0PDVEw4TdRnUkKz565OvxTHE02m0McI_mzZbnDhAI5N8loYLXJEYZydjr9A4J3OZUJ4MEyiu9ZdKl9peMm83363QbeLJvf1DAtAMi97HuOQG5p8hZOJeWbbhACIJPXOp7OjTSssv5SNZ23_HNKxRLd-UMSxwuMEc6Gx7xtUnX5xOdqXNK2BfSMdopVNeZvHZ6ne42qr3HmOOc&__tn__=-UC%2CP-R
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En volgens traditie….  

Het laatste woord is aan de voorzitter 
 

Beste leden en sponsoren van Voetbal Vereniging Beesd 
  
Nooit verwacht dat een laatste woord nagenoeg in een zelfde 
situatie geschreven zou worden als het vorig jaar. Weer een  
jaar voorbij gesneld met beperkingen, verdriet, hoop en  
verwachtingen en tenslotte helaas weer eindigend in lockdown. 
  
Het voelt vreemd aan om met zo’n mooie vereniging vol  
enthousiaste leden elkaar bijna niet te zien of te spreken, los  
van de enkele momenten dit jaar waarvan Beesd - Rhelico een  
hoogtepunt was. Dit was een gezonde prik voor de vereniging in 
alle facetten, echter van korte duur. Iedereen in de startblokken  
voor het nieuwe seizoen en gestaakt door de beperkingen. 
  
Toch gaan we volhouden met z’n allen en dit overwinnen om  
weer terug te keren naar onze vereniging zoals iedereen dat  
wenst. 
  
Ondanks de “slaaptoestand” waarin we verkeren, willen we toch een bal op gooien ter overweging voor de 
komende dagen. Voor het continueren van de vereniging moeten er namelijk scheidsrechters, leiders, trainers 
en nieuwe bestuursleden komen en zullen er vrijwilligers op moeten staan ter vervulling van deze taken.  
Heeft u belangstelling dan vernemen wij dit graag. Uitdagingen genoeg voor 2022 en samen gaan we die aan. 

  
Voor een terugblik in 2021 sommen we enkele momenten op voor u  

• Overleden zijn Cees de Leeuw, Martien van Lith, Evert van Zelst en Cor van Weenen 

• De bestuurskamer werd vernoemd naar Evert van Zelst 

• Edwin Tuller won de Notenboom EK Poule 

• Zaterdag 24 juli werd het door de Jeu de Boules georganiseerde inlooptoernooi druk bezocht 

• Jelle van Soelen is op zoek naar ‘archiefstukken’ van v.v. Beesd, wie helpt Jelle? 

• Van 16-20 augustus was de Vakantie Speelweek Beesd weer te gast op Molenzicht 

• De Openingsdag zaterdag 28 augustus ging helaas niet door 

• Zaterdag 25 september won Beesd de derby tegen Rhelico voor 3de keer op rij 

• Jarno van de Water scoorde zijn 75ste doelpunt voor v.v. Beesd 

• Woensdag 29 september 2021 was er Glow in the dark voetbal bij v.v. Beesd  

• Maandag 25 oktober: Algemene Ledenvergadering, toekomstvisie (betaalde krachten of vrijwilligers, 

wat willen de leden?), nieuwbouw accommodatie enz.  

• Vrijdag 12 november was er een gezellige kaartavond  

• Run Rondje Rhenoy ging niet door vanwege de beperkingen 

• Vrijdag 3 december werd de Pietenbingo voor de kinderen ‘Online’ gehouden  

• Zaterdag 18 december ging de ‘Ouderwetse bazaar’ niet door  

• Dick Wammes gaat v.v. Beesd verlaten. Er was in al die jaren een mooie samenwerking in een lastige 

periode met o.a. corona maatregelen die het ook extra ingewikkeld maakten om de selectie door te 

ontwikkelen en de samenhang te bewaren.  
  

Tenslotte willen we iedereen bedanken 
die zich ingezet hebben om er dit jaar 
het beste van te maken. Dankzij hun 
positieve instellingen heeft de vereniging 
nog kunnen doen wat mogelijk was!!  
Dank aan jullie allen! 

        Het bestuur wenst iedereen fijne  
jaarwisseling en een gezond en gelukkig 
nieuwjaar.  
  
Namens het bestuur.     
Max Kroeze 

https://www.facebook.com/Robert-Mars-Toernooi-111986615635219/?__cft__%5b0%5d=AZVsDls2qbl0PDVEw4TdRnUkKz565OvxTHE02m0McI_mzZbnDhAI5N8loYLXJEYZydjr9A4J3OZUJ4MEyiu9ZdKl9peMm83363QbeLJvf1DAtAMi97HuOQG5p8hZOJeWbbhACIJPXOp7OjTSssv5SNZ23_HNKxRLd-UMSxwuMEc6Gx7xtUnX5xOdqXNK2BfSMdopVNeZvHZ6ne42qr3HmOOc&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Robert-Mars-Toernooi-111986615635219/?__cft__%5b0%5d=AZVsDls2qbl0PDVEw4TdRnUkKz565OvxTHE02m0McI_mzZbnDhAI5N8loYLXJEYZydjr9A4J3OZUJ4MEyiu9ZdKl9peMm83363QbeLJvf1DAtAMi97HuOQG5p8hZOJeWbbhACIJPXOp7OjTSssv5SNZ23_HNKxRLd-UMSxwuMEc6Gx7xtUnX5xOdqXNK2BfSMdopVNeZvHZ6ne42qr3HmOOc&__tn__=-UC%2CP-R

