Voetbal Vereniging Beesd
1 januari t/m 30 juni 2022
halfjaarverslag

Januari 2022
Wat gebeurde er het afgelopen halfjaar bij vv Beesd?
Natuurlijk, Covid-19, daar kunnen we niet omheen, het was
dé rode draad door de vereniging, en nog steeds.
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. Maar iedereen staat weer in
de startblokken voor de tweede helft van het seizoen.
Als u nog eens rustig na wilt lezen wat er zich allemaal binnen
de vereniging afspeelde in de periode juli-december 2021
dan kunt u dit doen in het jaarverslag.
Een verslag van 143 pagina’s met informatie over o.a. EK in juli,
Jeu de Boules inlooptoernooi, vrijwilligersreglement, op zoek naar
archiefstukken, vakantie spelweek Beesd, (geen) openingsfeest,
dé derby Beesd-Rhelico, Glow in the dark, Algemene Ledenvergadering, Jongens 013-1 kampioen, kaartavond,
online kinderbingo, geen ouderwetse bazaar in december enz..
Géén Nieuwjaarsreceptie en een streep door trainingen en wedstrijden, maar zoals voorzitter Max Kroeze
het schreef: ‘Toch gaan we volhouden met z’n allen en dit overwinnen om weer terug te keren naar onze
vereniging zoals iedereen dat wenst’,
… en daar houden we ons graag aan vast.
Iedereen bedankt die zich ingezet hebben om
er in het afgelopen jaar weer het beste van te
maken.
Dankzij jullie positieve instelling heeft de
vereniging nog kunnen doen wat mogelijk was !!
Dank aan jullie allen!
Namens het Bestuur v.v. Beesd
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Zaterdag 1 januari 2022
Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2022 gaat niet door.
Helaas ging de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag
8 januari 2022 (net als in 2020) niet door.
We hadden graag na wat onderlinge wedstrijden,
erwtensoep en een broodje worst, met u allen
gezellig het glas willen heffen op een sportief en
gezond 2022, maar we zullen elkaar op een andere
wijze het beste moeten wensen.
Helaas ook geen traditionele huldiging van onze
jubilarissen die meer dan 50 jaar lid zijn van onze
vereniging, ook dit krijgt later aandacht.
Wij wensen alle leden en hun familie een gezond 2022 met naar
we hopen minder beperkingen.
Namens het Bestuur

Maandag 3 januari 2022
KNVB plant herstart amateurvoetbal op 5 februari
DOETINCHEM - De KNVB wil in het weekeinde van 5 en 6 februari
de competities in het amateurvoetbal weer hervatten.
Vanwege het coronavirus is er vanaf begin december in de meeste klassen niet meer gevoetbald.
Op 4 en 5 december werd nog een zeer gering aantal duels gespeeld, maar vanaf maandag 6 december
Lag het amateurvoetbal compleet stil.
Omdat er ook niet meer getraind mag worden in de avonduren en bij de senioren nog slechts met tweetallen,
hebben de clubs eerst weer een voorbereidingsperiode nodig om fit te worden. De KNVB hoopt dat de
coronamaatregelen in de sport vanaf volgende week zaterdag (15 januari) versoepeld zullen worden.
De clubs zouden in dat geval drie weken de tijd hebben om zich te prepareren op het eerste competitieduel
van 2022. In alle klassen staan de eerste wedstrijden van het jaar gepland op 5 en 6 februari.
De KNVB heeft in alle klassen nu het programma voor 2022 bekend
gemaakt. De inhaalduels zijn daarin nog niet opgenomen.
Veel verenigingen zullen een heel druk programma krijgen, want in het
weekeinde van zaterdag 28 en zondag 29 mei wordt de laatste ronde
gespeeld. Een club als tweede divisionist De Treffers uit Groesbeek moet
in een kleine vier maanden 23 competitiewedstrijden spelen.
De voetbalbond heeft de weekeinden 26/27 februari (carnaval) en 5/6
maart gepland voor inhaalduels.
Ook in het paasweekeinde (zaterdag 16 en maandag 18 april) zullen heel
veel clubs een dubbel programma spelen.
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Zaterdag 15 januari 2022
Eindelijk weer versoepelingen

Niet-essentiële winkels mogen vanaf zaterdag 15 januari weer open op afspraak en studenten in het
mbo en hoger onderwijs kunnen weer fysiek les volgen. Het kabinet komt ook met versoepelingen voor
contactberoepen. De horeca blijft voorlopig nog wel dicht.
Het kabinet moet op enkele gebieden nog wel de puntjes op de i zetten, aldus de bronnen.
Zo gaan er aanvullende voorwaarden gelden in winkels en bij niet-medische contactberoepen, zoals kappers
en nagelstudio's. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een maximumaantal klanten per vierkante
meter. De precieze voorwaarden worden vrijdag bekendgemaakt.
Studenten van het mbo en hoger onderwijs hoeven ook niet meer alleen maar onderwijs op afstand te volgen.
De deuren van de onderwijsinstellingen mogen weer open, maar onder welke voorwaarden is nog niet bekend.
Volgens de bronnen is er ook goed nieuws voor sportscholen: binnen sporten wordt onder voorwaarden weer
mogelijk. Buiten sporten kan straks weer tot 20.00 uur.
Er worden nog geen versoepelingen voor de horeca en cultuursector verwacht.
Het kabinet overlegde donderdag op het Catshuis met onder anderen RIVM-baas Jaap van Dissel over de stand
van de coronacrisis. Vrijdag neemt de ministersploeg tijdens de ministerraad het definitieve besluit over de
versoepelingen.
Om 19.00 uur lichten premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) de besluiten toe op een
persconferentie.
In een advies aan het kabinet schreef het
Outbreak Management Team (OMT) dat
versoepeling van de huidige lockdown
onder voorwaarden mogelijk was.
De bewindslieden en epidemiologen zouden
het in "kleine stappen" mogelijk willen maken
dat mensen weer meer kunnen doen.
Onder meer gemeenten en lokale ondernemers
riepen al op tot versoepelingen.

Foto: Ernst Kuipers' zijn eerste persconferentie
als minister van Volksgezondheid.
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Zaterdag 15 januari 2022

Versoepeling coronamaatregelen:
trainen mag weer op elk moment
van de dag, wedstrijden alleen
nog onderling.

We zien het voor iedereen opengooien van de sportbeoefening als een terechte beslissing van het nieuwe
kabinet. Eindelijk kan iedereen weer trainen en onderlinge wedstrijden spelen, zowel op het veld als in de
zaal, en zonder avondklok.
Het kabinet ziet nu echt in dat sport van essentieel belang is voor en gezonde samenleving. En helemaal in de
strijd tegen corona waarbij sporten en bewegen aantoonbaar preventief werkt tegen een ernstig ziekteverloop
bij besmetting én actief bijdraagt aan het voorkomen van mentale problematiek.

Wat zijn de nieuwe regels?
Vanaf zaterdag 15 januari is het weer voor iedereen mogelijk m te trainen en het spelen van
onderlinge wedstrijden op de club, op het veld én in de zaal, zonder beperkingen in groepsgrootte of
tijdstip.
•
•

•
•

Kantine mag niet open, wel kan weer het consumptie-afhaalloket worden gehanteerd. Mensen
van 13 jaar en ouder moeten daarbij wel een mondkapje dragen.
Kleedkamers mogen open, op vertoon van een coronatoegangsbewijs (CTB) door sporters van
18 jaar en ouder. Daarnaast dient in de kleedkamer een mondkapje te worden gedragen door
sporters van 13 jaar en ouder.
Voor de binnensportlocaties (zaalvoetbal) geldt dat een CTB is vereist voor sporters van 18 jaar
en ouder.
Publiek is niet welkom.

Vervolg competitie
Dinsdag 25 januari is er weer een nieuwe persconferentie met hopelijk verdergaande versoepelingen. Voor
het vervolg van de competitie zetten we nu in op het weekend van 29 en 30 januari. Dit betekent dat alle
competitie- en bekerwedstrijden tot en met 28 januari vervallen*. Na de persconferentie van de 25e hopen
we meer duidelijkheid over het verloop van de competitie te kunnen geven. In de tussentijd worden
verschillende scenario’s uitgewerkt die wij bespreken met de diverse belangenorganisaties.
*met uitzondering van de eredivisie vrouwen veldvoetbal en eredivisie mannen en vrouwen zaalvoetbal.

Wedstrijdfit
Zoals vermeld zetten we in op een zo snel mogelijke hervatting van de competitie. De afgelopen weken
hebben met name de senioren voetballers niet kunnen voetballen. Juist voor deze groep is het raadzaam om
zo snel mogelijk weer in actie te komen en zich voor te bereiden op de herstart van de competitie.
Organiseer (extra) trainingen, interne partijtjes of toernooien om de voetballers weer (wedstrijd)fit te maken
voor het vervolg van het seizoen. Kijk voor meer informatie, inspiratie en ondersteuning op de volgende
Verantwoordelijkheid
Als laatste willen we benadrukken dat het omikron virus, de heersende variant op dit moment, zeer
besmettelijk is. Dit is ook te zien aan de vele besmettingen die dagelijks erbij komen. Houd je hierdoor goed
aan de basisregels, ook als je gevaccineerd bent.

•
•
•
•
•
•

Bij klachten blijf je thuis en doe je direct een test
Houd 1,5 meter afstand
Was vaak je handen
Hoest en nies in je elleboog
Schud geen handen
Draag als trainer/coach je mondkapje zoveel mogelijk
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Zaterdag 15 januari 2022
Aftrap 2de helft van het seizoen: Onderling toernooi t/m 17 jaar.
Zaterdag 15 januari werd er een onderling toernooi voor de jeugd georganiseerd. Opkomst 84 kids dus
wederom een succes. Tijdens de pauze lekker aan de broodjes worst en warme chocomelk.
Aan het eind de trainers/leiders een pakketje meegegeven om ze te bedanken voor hun inzet.
Pakketjes werden door trouwe vrijwilligers vervaardigd in de “sociale werkplaats” op de Achterstraat 😉
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Zaterdag 15 januari 2022
Aftrap 2de helft van het seizoen: Onderling toernooi t/m 17 jaar.
Als aftrap voor het tweede gedeelte
van het seizoen heeft de jeugdcommissie
i.s.m. trainers en leiders vanmorgen een
onderling toernooi georganiseerd voor de
jeugdleden tot 18 jaar.
Opkomst was, net zoals met de
onderlinge toernooien welke
georganiseerd zijn tijdens de lockdown,
uitstekend. Ruim 80 kinderen hebben
genoten van warme chocomelk met
slagroom, broodjes knakworst, limonade
en het feit dat ze eindelijk weer “de
wei” in mochten en hun krachten konden
meten met leeftijdsgenootjes.
Aan het eind van de ochtend werden de
leiders, trainers en andere vrijwilligers
bedankt voor hun inzet middels een
winterpakketje.
Onze dank gaat uit naar al deze
vrijwilligers die in deze rare periode toch
maar keer op keer de motivatie hebben
weten te vinden om onze jeugdspelers
tijdens trainingen/wedstrijden en
toernooien te begeleiden.
Tevens willen wij Boon ’s Markt Beesd
hartelijk danken voor het sponsoren van
de slagroom.
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Zaterdag 15 januari 2022
Onderling toernooi
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Maandag 17 januari 2022
Amateurvoetbal moet 5 februari beginnen;
snel oplossing voor dubieuze afgelastingen
De amateurvoetballers mogen sinds zaterdag weer trainen in groepsverband.
De grote vraag is nu: wordt de competitie dit jaar, na twee afgebroken
seizoenen, wel tot een goed einde gebracht?
Het derde jaar op rij zonder eindstanden, promotie en degradatie, het zou het amateurvoetbal een enorme
klap geven. Als er weer niet gespeeld wordt om het ‘echie’, dan is de rek er een keer uit en zal de populairste
sport leden kwijtraken. Nu de eerste versoepelingen afgekondigd zijn, is er echter weer hoop.
1.

Wanneer wil de KNVB de competitie bij de eerste elftallen weer beginnen?

Eind november 2021 werd er voor het laatst gevoetbald en vielen er voor de meeste clubs drie speeldagen
weg. De bedoeling is nu dat in het weekeinde van zaterdag 5 en zondag 6 februari de competitie wordt hervat.
Vooralsnog staat op zondag 29 mei de laatste competitiedag gepland, maar er zou ook tot in juni door kunnen
worden gevoetbald. Eventueel kan de nacompetitie daarna nog in verkorte vorm worden afgewerkt .
2.

Moet er veel ingehaald worden?

Ja, in sommige gevallen wel. Tweededivisionist De Treffers uit Groesbeek moet nog 23 van de 34 wedstrijden
spelen. En zo zijn er meer clubs die ver achter lopen. Verenigingen moeten er rekening mee houden dat er
met Pasen een ‘dubbel’ wordt gespeeld en dat er op doordeweekse avonden moet worden ingehaald. Ook met
carnaval (26/27 februari) zal er volop gevoetbald worden, als dat tenminste weer kan.
3. Is een voorbereidingsperiode van drie weken
op de competitie voldoende?
Volgens de trainingsleer van de voetbalbond niet,
maar de herstart veel langer uitstellen zal ook
niet kunnen. Wel zal er nog verder versoepeld
moeten worden.

Op dit moment mogen er nog geen oefenwedstrijden tegen andere clubs worden gespeeld. Dat is wel een
vereiste voordat de competitie hervat wordt. Spelers hebben door een lange periode van inactiviteit geen
enkel ritme meer. Ook liggen blessures op de loer als er zonder gedegen voorbereiding snel weer competitie
wordt gespeeld
4. Voor de eerste break dit seizoen regende het corona-afgelastingen. Kan de KNVB die allemaal goed
blijven keuren?
Veel clubs zeiden in het najaar dat ze niet konden voetballen vanwege coronabesmettingen. Vaak terecht,
maar ook zeer regelmatig werden wedstrijden afgelast omdat er belangrijke spelers geblesseerd of afwezig
waren. De KNVB zei er niets tegen te kunnen doen vanwege de privacywet. Als de voetbalbond hiervoor niet
met een oplossing komt, dan wordt de competitie nooit afgemaakt en blijft het een rommeltje. De KNVB was
de laatste tijd het gezag kwijt. Clubs bepaalden zelf of ze wel of niet voetbalden. Dat kan nooit de bedoeling
zijn.
5. Zal alles meteen weer mogelijk zijn, als de competitie begin februari weer wordt gestart?
Dat is de grote vraag. Op dit moment zijn de kantines nog gesloten en is er geen publiek welkom bij
amateurvoetbalwedstrijden. Het is niet uitgesloten dat die restricties nog langer blijven gelden .
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Woensdag 19 januari 2022
Ook de Walking Football ging weer van start in 2022

En ook daar was er net als in de regering: Crisis overleg

9

Dinsdag 25 januari 2022

Eindelijk verdere Versoepelingen
Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) hielden dinsdagavond om 19.00 uur een
persconferentie over de maatregelen tegen het coronavirus. De 3G-regel zal bijna overal gelden voor
toegang. Mensen moeten een bewijs van vaccinatie of herstel laten zien of een negatieve testuitslag.
Dat geldt vanaf 13 jaar voor doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea, en vanaf 18 jaar
voor het beoefenen van sport en cultuur. De maatregelen gelden voor zes weken en over drie weken is er
een weegmoment. Dit waren de versoepelingen:

Horeca en cultuursector mogen de deuren weer openen
Eerder werd al bekend dat het kabinet de horeca en culturele sector weer wilde heropenen. Die heropening
gebeurt wel onder voorwaarden. Zo moeten de sectoren elke dag om 22.00 uur sluiten en moeten bezoekers
een geldig coronabewijs kunnen tonen. De coronapas is geldig bij een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of
een negatieve test.
Voor de culturele locaties gaat een inloopsysteem gelden. Gelegenheden zouden in zo'n geval tot 20.00 uur
mensen mogen binnenlaten, die dan om 22.00 uur weer buiten moeten zijn. Het kabinet kijkt nog of het
inloopsysteem nodig is. In de horeca zou het systeem om praktische redenen niet worden ingevoerd.
Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde de sluitingstijd te vervroegen naar 20.00 uur.
Het kabinet koos voor een sluitingstijd van 22.00 uur.

Geplaceerde evenementen wel, nachthoreca en festivals nog niet
Evenementen worden onder voorwaarden weer mogelijk. Zo geldt een maximumaantal bezoekers. Binnen gaat
het om 1.250 bezoekers, buiten om een derde van de maximumcapaciteit. Dat zou betekenen dat publiek bij
voetbalwedstrijden en andere sportwedstrijden onder die voorwaarde ook weer mogelijk is .
Ook dierentuinen, pretparken en andere doorstroomlocaties mogen onder voorwaarden weer open. De
heropening geldt nog niet voor de nachthoreca, festivals en andere ongeplaceerde evenementen.

Quarantaineadvies onder de loep
Nu het aantal bevestigde besmettingen snel aan het oplopen is, hebben experts ook opnieuw naar de
quarantaineregels gekeken. Zo adviseert het OMT om kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar niet meer in
quarantaine te laten gaan als ze geen klachten hebben. Ze moeten dan wel dagelijks een zelftest doen als ze
in contact zijn geweest met een besmette persoon.

'Versoepelingen beginpunt van nieuwe fase in pandemie'
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Woensdag 26 januari 2022

KNVB: Corona update 26 januari 2022
Beste leden,

Wat gaat er vanaf 26 januari, veranderen binnen het voetbal?
Iedereen mag weer overdag en 's avonds binnen en buiten sporten, zonder tijdslimiet.
De volgende regels gelden:
Er mogen weer competitiewedstrijden worden gespeeld
Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden, maar dient wel 1,5 meter afstand te houden
en bij het verplaatsen in de kantine een mondkapje te dragen. Het publiek dient uiterlijk om 22.00 uur
de sportaccommodatie te hebben verlaten.
Sportkantines mogen weer open, tot maximaal 22.00 uur
Voor en na de wedstrijden is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten en een drankje te drinken in de
kantine. Hiervoor gelden wel weer de inmiddels bekende regels:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 meter afstand
Kantines moeten uiterlijk om 22.00 uur sluiten
vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs met
identificatiebewijs verplicht
Een vaste zitplaats is verplicht
Bij het verplaatsen in de kantine is een mondkapje verplicht
Kantinemedewerkers dienen ook een mondkapje te dragen
Bij een afhaal mogelijkheid vervalt de plicht voor het
coronatoegangsbewijs en het mondkapje
Kleedkamers, toiletten en douches zijn open
Coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en publiek van
18 jaar en ouder: In de kleedkamers, toiletten en de kantine.
Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten
zijn, op het veld of in de sporthal, en voor vrijwilligers.
Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches,
leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

Mondkapjes
Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar in
kleedkamers en de kantine

Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
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Vrijdag 28 januari 2022

Speeldagenkalender 2021-2022
Beste bestuurder,

Na hervatting ook volledige competities in de A-categorie senioren veldvoetbal

We hebben een besluit genomen over het vervolg van de competities in de categorie A senioren veldvoetbal.
Er is gekozen voor het scenario om de opzet niet aan te passen en de competities volledig uit te spelen,
inclusief de nacompetitie. De herstart is op 5 en 6 februari met een aantal inhaalwedstrijden uit de eerste
competitiehelft. Halverwege maart volgt de tweede competitiehelft.
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Vrijdag 28 januari 2022

Speeldagenkalender 2021-2022 (vervolg)
De genomen beslissing ligt in lijn met het besluit voor de overige competities in het
amateurvoetbal (categorie B), die na de corona lockdown komend weekend al een
herstart maken.
Na twee jaar ervaring met corona, is duidelijk dat er altijd onzekerheid is over de
toekomstige ontwikkeling hiervan. De zorgen voor het vervolg van het seizoen zijn
dus niet weg. Het gekozen scenario is echter positief ingestoken waarbij bewust een risico wordt genomen,
net zoals in de andere sectoren in de samenleving gebeurt. Bij nieuwe of onvoorziene ontwikkelingen die het
beoogde verloop van de competities in gevaar brengen kan het bestuur alsnog ingrijpen.

Het hoofddoel is en blijft om de
competitie uit te spelen en de wens is
om deze niet te veel op de schop
gooien.
De afgelopen twee seizoenen zat dat er
vanwege corona niet in en dat maakt
promotie/degradatie nu extra
belangrijk om alle teams weer op het
juiste niveau in te kunnen delen.

Risico inperken
Het risico dat wedstrijden niet gespeeld kunnen worden vanwege coronabesmettingen bij teams wordt
enigszins ingeperkt met een aantal nieuwe regels. Zo mag een team in de categorie A (jeugd en senioren)
na overleg met de KNVB maximaal eenmaal uitstel aanvragen vanwege coronabesmettingen.
Een eventuele tweede aanvraag tot uitstel vanwege corona wordt door de KNVB beoordeeld en mag het
verloop van de competitie niet schaden. Voor de laatste vier speelronden is het niet mogelijk om uitstel te
krijgen.
Voor een midweekse wedstrijd dient de thuisspelende vereniging zorg te dragen voor een goedgekeurd
speelveld. Als er geen lichtinstallatie is terwijl dat wel noodzakelijk is om te kunnen voetballen, dan dient te
worden uitgeweken naar een andere locatie, bijvoorbeeld een naburige vereniging of het terrein van de
tegenstander (mits akkoord van de KNVB). Als een grasveld niet bespeelbaar is dan moet op een kunstgrasveld
worden gevoetbald als de club daarover beschikt.
De wedstrijd dient gespeeld te worden op of voor de door de KNVB aangegeven datum.
Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal
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Zondag 30 januari 2022

En ook Beesd 2 zondag startte in

Februari 2022
Dinsdag 1 februari 2022. Kees de Leur overleden
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,
Afgelopen dinsdagavond is toch nog vrij onverwachts Kees de Leur overleden. Kees is jarenlang als
vrijwilliger betrokken geweest bij onze vereniging voor het onderhouden van de accommodatie.
Samen met zijn vaste maatje Cor van Panwijk heeft Kees vele uren besteed rondom ons clubgebouw
en zijn we namens het bestuur hem hier zeer dankbaar voor.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel
sterkte toe voor de komende tijd.
Er is een mogelijkheid om een
condoleance te plaatsen
via: https://memori.nl/kees-de-leur/
Namens bestuur VVB
Max Kroeze

Kees de Leur 1952 - 2022
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Zondag 6 februari 2022

WKC van start…
Het was héééééél slecht weer, zeg maar gerust hondenweer…
Nog nooit zo vroeg in het seizoen, maar ook de WKC ging van start.
En de derde helft kende alleen maar winnaars
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Zaterdag 12 februari 2022

Trotse mama

Ludiek.

Aankondiging
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Zaterdag 12 februari 2022

GELDERMALSEN • GVV passeerde zaterdag
Beesd in de middenmoot van de ranglijst in
de vierde klasse F. Een vroeg doelpunt van
GVV-aanvoerder Danny Hak bleek in
Geldermalsen beslissend. In een matige
streekderby was deze ene treffer genoeg
om Beesd met 1-0 te verslaan
Voor het begin van de wedstrijd werd één
minuut stilte in acht genomen in verband
met het recente overlijden van Kees de Leur,
één van de noeste vrijwilligers uit het grote
Beesd-ledenbestand.

Teleurstellend
Voor Beesd-trainer Dick Wammes was het 1-0
verlies een teleurstellende voortzetting van de
reeks nederlagen voor de lange winterpauze
na de eerst zo florissante competitiestart:
“Onze eerste helft vandaag was apatisch en
gewoon bar en boos slecht. Na de rust voetbalden
we gelukkig wat meer op hun speelhelft maar veel fatsoenlijke aanvallen vielen er niet te zien vanmiddag.
Van GVV evenmin trouwens. Het veld was ook schandalig slecht. Daarop viel nauwelijks goed te combineren.
Maar GVV ging daar wel iets beter mee om dan wij.”

Blij met de punten
Zo kon GVV-trainer Freek Wittenrood na slechts
één oefenpartij tegen Buren zaterdag tegen
Beesd meteen bij de herstart van de competitie
een kostbare zege begroeten:
“Onze 1-0 voorsprong bij rust was zeker verdiend.
Er waren zelfs reële mogelijkheden om de score
uit te bouwen maar dat verzuimden we helaas.
Daardoor werd het in de tweede helft nog lastig
maar GVV bleek vandaag fysiek sterker en door
een goede organisatie en veel inzet werd het de
volle winst. Ik ben heel blij met die drie punten.”
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Vroeg doelpunt
Na een fout van GVV-verdediger Calis
Cornelissen kreeg Beesd in de zesde
minuut de eerste kans, maar het schot
van Beesd-aanvoerder Jarno van de
Water werd door Adrie Blom in de
doelmond van GVV nog gered. In de
negende minuut was het aan de over
-zijde wel raak en had GVV een vroege
voorsprong te pakken. Spits Dennis van
Doorn legde de aarzelende Beesdse
defensie met een goede loopactie in
de luren en GVV-aanvoerder Danny
Hak scoorde vanaf bijna twintig meter
met een mooie boogbal de openingsgoal: 1-0 Even later was GVV na een
slim hakje weer gevaarlijk, doch Beesdkeeper Jelle van Soelen redde net vòòr
Dennis van Doorn.

Gemiste kansen
Halfweg de eerste helft kreeg deze GVV-spits na een vlotte aanval van de toen duidelijk sterkere thuisclub
weer een kans. Na goed inleidend werk via een pass van Rick van Tussenbroek en een voorzet van Danny Hak
vanaf rechts kopte Dennis van Doorn echter naast. Aanvalsafwerking is niet het beste onderdeel van GVV.
Andere pogingen van de broers William en Dennis van Doorn leverden GVV ook niks op. Beesd-doelman Jelle
van Soelen moest bij een doorbraak van laatstgenoemde GVV’er nog wel één keer goed redden. Beesd bakte
er voor de rust bitter weinig van en dwong offensief vrijwel niks af. Een harde en verre vrije trap van Beesdverdediger Kevin Kruissen ging kort voor de pauze ook al naast het doel.

Veldoverwicht
Direct na de hervatting trof Erwin Meering voor GVV vanaf rechts het zijnet. Al vroeg in de tweede helft
ontving GVV’er William van Doorn van de rustig leidende scheidsrechter Arie van Honk uit Zuilichem de eerste
gele kaart van de zonnige maar frisse februarimiddag na een overtreding jegens Kevin Kruissen.
Allengs kreeg Beesd een veldoverwicht en werden de gasten dus in elk geval optisch sterker. Een diagonaal
schot van Kevin Spronk ging echter naast. Bij een goed schot van spits Nick van Gameren redde GVV-doelman
André van Veenendaal knap ten koste van een corner.
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Uit die gave hoekschop van Kevin Spronk vanaf rechts
kopte Jorn van de Broek naast. Even tevoren was Jorn
van de Broek na het vasthouden van de jonge GVVinvaller Jarno Kardol nog aan de eerste gele kaart voor
Beesd ontsnapt. Halfweg de tweede helft kreeg Kevin
Kruissen die straf bij de bezoekers toch na een tweede
overtreding kort achtereen jegens Danny Hak.

Slotfase
Vooral in het slotkwartier stond GVV flink onder Beesdse
druk. Een knal van Kevin Spronk belandde evenwel op
de vuisten van GVV-keeper André van Veenendaal.
Voor de bezoekers mikte Jens Kroeze net te hoog en
bij een voorzet van invaller Ferdy van de Werken kopte
Jorn van de Broek nogmaals de bal over het doel heen.
Ondanks diverse corners kwam Beesd ook in ruim zes
minuten blessuretijd niet meer aan de gelijkmaker toe.
Zo bleef het 1-0 voor GVV in een overigens sfeerarme
ambiance. Amper tachtig toeschouwers waren in
Geldermalsen van deze streekderby getuige en dat is
toch beneden peil.
Veel goed voetbal hebben de thuisblijvers overigens
zeker niet gemist. Hopelijk brengt de derby
Rhelico-GVV komende zaterdag in Rumpt beter voetbal
en meer vertier.
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Maandag 14 februari 2022

PERSBERICHT

Ben Frehe nieuwe trainer v.v. Beesd
V.V. Beesd heeft overeenstemming bereikt met Ben Frehe om met ingang van seizoen 2022-2023 aan het roer
van ons vlaggenschip te staan.
De 53 jarige Ben Frehe is geen onbekende voor Beesd en komt uit hetzelfde dorp. Heeft zelf bij Beesd
gevoetbald en langere tijd in het eerste gespeeld. Daarnaast zeer betrokken geweest met jeugdtrainerschap
en Technische Commissie Jeugd. In mei 2017 heeft Ben tijdelijk een aantal wedstijden van Beesd 1 aan het
eind van de competitie overgenomen nadat trainer was vertrokken. Afgelopen jaren heeft Ben wat afstand
genomen van het voetbal, echter acht hij het nu de tijd rijp om deze verantwoordelijke en uitdagende job op
zich te nemen en de club in zijn geheel naar een hoger plan te tillen.
Voorzitter Max Kroeze is content met de aanstelling van Ben en ziet voor hem een mooie uitdaging bij Beesd
om met het jonge elftal aan de slag te gaan. Daarnaast zal het komend jaar vanuit 023 nog meer spelers gaan
aanhaken bij de selectie van Beesd 1 en 2 en liggen er mooie kansen om samen met de trainer van Beesd 2 de
doelstellingen te bewerkstelligen. De Technische Commissie en de Spelersraad hebben diverse trainers
gesproken en zijn uiteindelijk met een advies gekomen. Het bestuur heeft dit advies opgevolgd met de
aanstelling van Ben.
Ben is zeer gelukkig met zijn aanstelling als hoofdtrainer van V.V. Beesd. Voor Ben is dit zijn eerste vereniging
als hoofdtrainer en is hij Beesd dankbaar dat ze het vertrouwen uitspreken naar hem.
“Ik wil graag deze jonge spelersgroep verder helpen in hun ontwikkeling, waarbij ze de volledige ruimte
krijgen om dit vooral op voetbaltechnisch gebied te verwezenlijken, uiteraard een ieder naar zijn eigen
mogelijkheden. Plezier en technische bagage zullen uiteindelijk op ons niveau het resultaat van wedstrijden
het meest beïnvloeden.
Ik kan niet wachten om te beginnen en zal dan ook zeker de komende maanden de tijd nemen om te
inventariseren welk potentieel er rond loopt, zodat we goed voorbereid aan het nieuwe seizoen kunnen
beginnen”.
Bestuur V.V Beesd
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Dinsdag 15 februari 2022

Een vanzelfsprekende kreet binnen een actieve voetbalvereniging,
bewegen om fit te blijven en sociaal betrokken te zijn.
Zeker na de Corona beperkingen staan we allemaal weer te trappelen
om lekker te voetballen en samen te zijn. Echter zullen er nu ook
mensen in beweging moet komen om dit allemaal mogelijk te maken
en daar bedoelen we niet de vrijwilligers mee die al hun steentje
bijdragen aan het geheel.
NEE, we zoeken nu de mensen die langs de welbekende zijlijn staan voor het vervullen van taken zoals :

•
•
•
•
•
•

Trainers junioren
Leiders elftallen
Verzorging spelers
Nieuwe bestuursleden
Vrijwilliger coördinator
Barcoaches

We zijn een actieve vereniging met veel potentie en laten we er samen de schouders onder zetten, dit
probleem oplossen, met betaalde krachten komt de vereniging en de contributie niet ten goede.

DUS KOM IN BEWEGING!!
We zien jullie reacties graag op korte termijn tegemoet.
Aanmelden of vragen kun je mailen naar vvbsecretaris@hotmail.com
Namens het bestuur VVB.
Max Kroeze
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Dinsdag 15 februari 2022

Verdere versoepelingen

Het kabinet wil per 25 februari af van de coronapas.
De coronapas wordt alleen nog van stal gehaald als er een situatie ontstaat waarin het echt toegevoegde
waarde heeft. Wel kan het zijn dat een coronatoegangsbewijs nog nodig is om naar het buitenland te reizen,
omdat andere landen dat als voorwaarde stellen.
Voor evenementen zonder vaste zitplaats met meer dan vijfhonderd bezoekers moet iedereen voorafgaand aan
toegang testen (G1 maatregel).
Minister Ernst Kuipers maakte op de persconferentie bekend dat de meeste coronamaatregelen per
25 februari opgeheven worden. Maandag gaf het Outbreak Management Team (OMT) alvast groen licht.

Deze regels worden deze week versoepeld
•
•
•
•
•
•

De horeca en cultuursector zouden vanaf vrijdag hun deuren mogen openhouden tot 1.00 uur.
Op plekken waar nu een coronatoegangsbewijs nodig is, zoals in de bioscoop of een stadion,
hoeft straks geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden
Ook de mondkapjesplicht verdwijnt op die plekken
Op locaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt de vaste zitplaats
Het kabinet wil het thuiswerkadvies versoepelen naar maximaal de helft van de tijd
Per 25 februari wil het kabinet ook de ‘anderhalvemeterregel’ schrappen

"Het land gaat weer open"
Ook het amateurvoetbal kan terug naar normaal.
De kantines kunnen ook op trainingsavonden weer (langer)
open, want de sluitingstijd van 22:00 uur vervalt.
Vanaf vrijdag 25 februari is ook geen
coronatoegangsbewijs meer nodig (<500 bezoekers binnen)
en is anderhalve meter afstand houden geen maatregel
meer, maar nog wel een advies.
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Dinsdag 15 februari 2022

Corona update

16 februari 2022

Beste leden,
“Het land gaat weer open”, zei minister Kuipers tijdens de persconferentie 15 februari.
Na bijna twee jaar gaat het zogenaamde ‘slot’ eraf. In het betaald voetbal gaan de
stadions zich weer vullen met publiek en gelukkig hebben we ook in het amateurvoetbal
met steeds minder maatregelen te maken.
De versoepelingen gaan in stappen, hieronder de relevante zaken voor het voetbal:
Stappenplan:
1. Tot 25 februari is er voor het betreden van de kantine, de toiletten en de kleedkamer
nog wel een coronatoegangsbewijs nodig. De daar geldende 1,5 meter, het
mondkapje bij rondlopen en een vaste zitplaats komen per 18 februari te vervallen.
2. Op vrijdag 25 februari nemen we afscheid van de laatste maatregelen. Het
coronatoegangsbewijs hoeft dan niet meer getoond te worden bij het betreden van
de kantine, de toiletten, de kleedkamer en/of de sporthal. Ook vervallen alle
beperkingen op openingstijden
Samen verder: adviezen voor iedereen
Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is
om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met
versoepelingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar
niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Hou je daardoor nog steeds aan de adviezen
die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten
en niezen in de elleboog en geen handen schudden. Hopelijk kun je hierop binnen je
vereniging aandacht blijven vestigen.
Laatste update
Wij hopen dat deze corona-update de laatste zal
zijn en dat we ongestoord de competitie kunnen
afwerken. Mocht de situatie in de toekomst weer
aanleiding geven dat maatregelen voor het voetbal
worden getroffen, dan communiceren wij dat
aansluitend.
Bestuur v.v. Beesd
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Donderdag 17 februari

Oranjefestival
Beste (jeugd)voorzitter,
Het afgelopen seizoen hebben bijna
500 verenigingen, verdeeld over heel
Nederland, één of meerdere Oranjefestivals georganiseerd. In totaal
hebben hier zo’n 75.000 jongens en
meiden aan deelgenomen, waarvan
vele niet-leden. Gezien dit succes,
de stijging in de ledenaantallen en de
vele positieve reacties van vereniging
ouders en kinderen staat deze
wervingscampagne wederom op het programma.
Samen met de Oranje-internationals inspireren we kinderen om te gaan ‘Voetballen als Oranje’. Dit jaar
staat niet alleen de jongste jeugd centraal, ook nodigen we de oudere jeugd uit om bij een amateurvereniging
te voetballen met vriendjes en vriendinnetjes. We hopen gezamenlijk zoveel mogelijk kinderen in beweging te
krijgen, te enthousiasmeren voor het voetbal; bij jouw vereniging!
Hieronder vind je de ledenaantallen van de laatste vijf seizoenen (incl. dit seizoen) van jouw vereniging.
De getoonde cijfers zijn de aantallen, in de leeftijden t/m 15 jaar, met peildatum 1 oktober van ieder
seizoen. en de verdeling over de categorieën jongens en meiden in de leeftijd t/m 15 jaar, van de laatste
vijf seizoenen. (incl. dit seizoen)

Organiseer een Oranjefestival!
Zet ook bij jouw vereniging de werving van nieuwe leden dit jaar centraal en organiseer een Oranjefestival
voor leden en niet-leden. Ook dit jaar bieden we verenigingen ondersteuning bij het organiseren van de
Oranjefestivals, met een uitgebreide handleiding (voor vier verschillende doelgroepen), een speciaal pakket
aan hesjes met namen van Oranjespelers en -speelsters (dit seizoen voor de allerjongsten) en unieke
communicatiemiddelen met eigen clublogo. In aanloop naar het Europees Kampioenschap Voetbal voor de
Oranje Leeuwinnen in de zomer, biedt het Oranjefestival dè kans om de werving van meiden extra onder de
aandacht te brengen.
Vragen over je ledenaantallen van jouw vereniging, ons aanbod van Oranjefestivals of andere vragen rondom
werving en behoud van (jeugd)leden, neem dan contact op met de KNVB Verenigingsadviseur in jouw
regio: marjan.heinen@knvb.nl
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Zaterdag 19 februari 2022
Het VVB-Klusteam is weer begonnen
“Het land gaat weer open”, zei minister Kuipers tijdens de
persconferentie op 15 februari. En dus was er groen licht voor de
klusmorgen op zaterdag 19 februari.
Het was alweer even geleden dat er geklust werd op Sportpark
Molenzicht, de laatste keer was op zaterdag 11 september 2020.

En we hadden het achteraf de datum niet beter kunnen plannen..
Storm Eunice raasde de dag ervoor over
het land en liet duidelijk zijn sporen
achter op de accommodatie.
De velden lagen bezaaid met takken uit
de bomen rondom de velden.
Ook de grote ‘schoenenboom’ bij de
fietsenstalling werd niet gespaard en
vele gebruikte kicks lagen verstrooid
over het terrein.
En dus werd het programma voor de
Klusploeg gewijzigd en werd er eerst
gezamenlijk een rondgang gemaakt om
alles bij de ingang, rondom de kantine
en op de velden op te ruimen.
Om 10 uur was er koffie en zorgde de
voorzitter voor warme saucijzenbroodjes.
En zoals op de foto te zien smaakten
deze heerlijk bij de 13 vrijwilligers.
Hierna werden o.a. de ballenvangers
hersteld, de netten gecontroleerd,
oude doelen kort gezaagd en afgevoerd
naar de oud ijzer boer.
Reclameborden vervangen, opgehangen
en schoongemaakt. En nog veel meer.
Eddy Kroeze kon helaas niet aanwezig zijn, maar hij zorgde er wel voor dat we de morgen af konden sluiten
met een lekker biertje.
Niet alle klusjes op de lijst waren gedaan, maar die doen we de volgende keer. Kortom, weer een geslaagde
morgen.
Dank jullie wel,
Namens het bestuur
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Zaterdag 19 februari 2022
Beesd 1 stuurt FC Tilburg met 2-1 naar huis.
Beesd heeft eindelijk weer een wedstrijd
gewonnen. Na vijf verliespartijen had Beesd
letterlijk en figuurlijk de wind mee.
Van subtopper FC Tilburg werd met 2-1
gewonnen.
Na 22 minuten kwamen Beesd op een 1-0
voorsprong door een doelpunt van Jens Kroeze.
Volgens trainer Dick Wammes had Beesd na
de eerste helft met 4-0 voor moeten staan.
“Met de wind mee kregen we legio kansen
maar deze werden niet benut.”
In de tweede helft kwam Beesd ondanks de
felle tegenwind met 2-0 voor door goed
anticiperen van topscorer Jarno van de Water.
Daarna waren er nog enkele mogelijkheden
op de 3-0. Maar door een verdedigingsfout
kregen de Tilburgers een penalty die feilloos
werd ingeschoten. Een offensiefje van de
Tilburgers veroorzaakte enkele hachelijke
situaties voor het doel van Beesd maar de
stand 2-1 bleef op het scorebord staan.
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Zaterdag 19 februari 2022
BEESD RECHT DE RUG
EN WINT VAN FC TILBURG
Na de teleurstellende nederlaag vorige week tegen GVV
stond er vandaag een thuiswedstrijd op het programma.
De nummer 4 van de competitie FC Tilburg was de tegenstander op Sportpark Molenzicht.
Tijdens de warming-up was het even puzzelen voor Dick Wammes omdat Jelle van Soelen en Jorn van
den Broek geblesseerd uitvielen, Edwin Tuller en Daan Pellicaan vervingen hen. Op een windering
Molenzicht floot scheidsrechter van Meerkerk om half 3 af voor de aftrap van deze wedstrijd.
Na een voorzichtig begin van beide elftallen kreeg Beesd de overhand. Een aantal gevaarlijke aanvallen
kwamen hieruit voort maar de belangrijke eindpass ontbrak vaak. Na een half uur spelen opende Beesd
verdiend de score. Een diepe bal van Nick van Gameren op Jarno van de Water zorgde voor ruimte in
de Tilburgse verdediging. De rechtsbuiten gaf de bal breed op Jens Kroeze die de keeper van FC Tilburg
passeerde. De bal kwam in eerste instantie op de paal maar diezelfde Jens Kroeze was attent en kon
eenvoudig de rebound binnenschieten. Hierna volgden er nog een aantal mogelijkheden voor de thuisploeg
maar er viel geen tweede doelpunt voor de thee.
Na rust werd het spelbeeld niet anders, Beesd op zoek naar een ruimere voorsprong in deze wedstrijd.
Na ongeveer 5 minuten spelen brak Nick van Gameren goed door in de Tilburgse defensie.
Toen de spits één op één kwam met de keeper legde hij de bal keurig af op de vrijstaande Jarno van de Water
die eenvoudig de 2-0 kon binnenschuiven. De rood-zwarten verzuimden hierna de wedstrijd in het slot te
gooien, de uitstekende keeper van FC Tilburg pareerde schoten van Jarno van de Water en Stefan van den
Bosch. Uit een corner leek Bram Wakker koppend (ja, u leest het goed) voor de derde van de middag te
zorgen, maar een verdediger hield de bal op wonderbaarlijke wijze uit het doel. Via een penalty kwam FC
Tilburg een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd.
Met een 2-1 voorsprong werd het een penibel slot op Sportpark Molenzicht. Keeper Edwin Tuller hield Beesd
een aantal keer knap op de been met een aantal puike reddingen. Na een aantal angstige minuten floot
scheidsrechter van Meerkerk af voor het einde van de wedstrijd.
Na een lange tijd zonder overwinning wint Beesd weer eens. Deze belangrijke drie punten zijn zeer welkom
voor de ploeg van Dick Wammes. Volgende week gaat Beesd op bezoek in Brabant bij hekkensluiter FC Drunen.
Om 14.00 wordt er afgetrapt op Sportpark Duinzicht, mits de Brabantse club geen carnaval gaat vieren.
De stand op de ranglijst is na vandaag spannend bij de teams uit West Betuwe:
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Zaterdag 19 februari 2022
Patrick van den Hurk wint 1ste ‘’BEESD DART OPEN’’
Zaterdag 19 februari was het dan zover, de eerste Beesd open in
de voetbalkantine. Dit was door de organisator Jurgen Gordijn
alles goed georganiseerd. Eerst werd er in poule systemen
gestreden waarna er verliezers en winnaarsronde waren.
In de verliezersronde kwamen Mathe Nab, Emiel Kroeze, Rob Balke
en Rens Bronk. Uiteindelijk won Rob Balke de verliezersronde en
werd Emiel Kroeze tweede. In de winnaarsronde werden het eerst
tussenrondes tussen Mark Tuller en Patrick van den Hurk en
Jos van den Water tegen Randy den Hartog.
Uiteindelijk zouden Patrick en Randy doorstromen tot de halve finale.
Daar strandde zij Patrick tegen Edwin Tuller en Randy tegen Jurgen.
Patrick won na moeizame dubbels van Edwin 4-2 van Edwin.

Randy verloor redelijk hard van
Jurgen met 4-0. Waarna er een
3/4e plek wedstrijd was.
Deze partij won Edwin Tuller
uiteindelijk van Randy den
Hartog en werd Edwin 3e.
De finale ging tussen Patrick
van den Hurk en Jurgen Gordijn.
Na een snelle 2-0 voorsprong
kwam Jurgen Gordijn gauw
terug tot 2-2.
Uiteindelijk hielden beide heren
hun legs en won Patrick de
eerste Beesd open toernooi met
4-3 in de finale van Jurgen.
Het toernooi was zeer succesvol
verlopen, tijd om binnenkort
een nieuw toernooi te
organiseren met nog meer
deelnemers.
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Maandag 21 februari 2022
Huh, is de bouw van de ondergrondse kleedkamers al begonnen?

Storm Eunice, die vrijdag en zaterdag over Nederland raasde, is de
op twee na zwaarste storm in de afgelopen vijftig jaar. Dat maakte
het KNMI maandag bekend.
De doorzichtige koepels van de ‘rook’ abri aan het Peter Liefhebber
Plein hadden wel de eerste stormen ‘Dudley’ en ‘Eunice’ overleefd,
maar de storm Franklin op maandag overleefden ze niet.
Je zou dit maar op je hoofd krijgen…
29

Woensdag 23 februari 2022

Drukkerij Kemker steekt Beesd JO17 in het nieuw
André Kroeze overhandigd de bloemen aan Patrick en Hester Kemker en bedankt hen voor het sponsoren van
de prachtige nieuwe tenues voor het O17 elftal. Door deze sponsoring lopen de spelers er in ieder geval keurig
bij, de sportieve prestaties zullen vast niet uitblijven.

Drukkerij Kemker is natuurlijk geen onbekende voor v.v. Beesd. Jarenlang is Kemker trouwe hoofdsponsor
geweest binnen de club en nog altijd vaste leverancier van al het drukwerk. Onze vereniging hoopt deze
samenwerking nog lang voort te zetten.

Kemker makers van communicatie
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Zaterdag 26 februari 2022
Plastic petflesjes
Sinds kort zit er ook statiegeld op
plastic petflesjes.
Deze kunnen in speciale containers
worden verzamelt

Zaterdag 26 februari 2022
Beschamend gelijkspel van Beesd tegen FC Drunen
Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn:
De trainer van Beesd, Dick Wammes, was duidelijk.
“We moeten ons schamen. Dat we tegen zo’n veredeld
campingelftal gelijkspelen, is niet te geloven.”
Tegen hekkensluiter FC Drunen kreeg Beesd in de eerste
helft acht opgelegde kansen om te scoren.
Uiteindelijk werd in de twintigste minuut de moeilijkste
mogelijkheid benut door Stefan van de Bosch.
In de tweede helft zakte het spel in Drunen naar een
bedenkelijk niveau. Beesd kreeg nog enkele kansen.
Maar ook deze werden niet benut.
Tot overmaat van ramp maakte de thuisclub in de laatste
minuut gelijk.
Bij Wammes kwam het stoom uit zijn oren. Hij was erg
teleurgesteld in zijn spelers. “Wanneer je twaalf kansen
om zeep helpt tegen zo’n slechte tegenstander, dan
moet je bij jezelf te rade gaan.
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Zaterdag 26 februari 2022
Onnodig puntverlies in slotfase voor Beesd tegen FC Drunen
Waar menig team in de competitie van v.v. Beesd vandaag vrij was in verband met carnaval mocht de ploeg
van Dick Wammes afreizen naar het Brabantse FC Drunen. Sinds kort heeft deze zondagclub ook een eerste
elftal op de zaterdag. Onder perfecte weersomstandigheden met een heerlijk voorjaarszonnetje werd er om
14.00 afgetrapt.
Al snel tekent zich deze middag een duidelijk spelbeeld af, namelijk een v.v. Beesd dat constant in de aanval
is, de ene na de andere grote kans creëert en FC Drunen kan enkel tegenhouden en de schade beperken.
Al in de openingsfase is er de eerste grote kans voor Beesd, maar Jens Kroeze kan de bal niet genoeg beroeren
met zijn hoofd. De kansen voor Beesd op de openingstreffer volgen elkaar in hoog tempo op, maar het vizier
staat deze middag verre van scherp. Uiteindelijk pakt Beesd wel de verdiende voorsprong na iets meer dan
een kwartier. Na een goede actie van rechtsback Joery Pippel heeft hij oog voor de inkomende Stefan van den
Bosch. Na een balletje breed neemt Stefan de bal in een keer op de slof en deze vliegt prachtig in de
rechterbovenhoek, 0-1.
Gesterkt door de voorsprong gaat Beesd op zoek naar meer doelpunten en de kansen blijven zich opstapelen.
Kevin Kruissen kan na een goede voorzet van Bart van Lith van dichtbij uithalen, maar schampt slechts de bal,
Kevin Spronk kan in de 16 na een balletje breed van Nick van Gameren net niet helemaal goed uithalen en ook
een tweede kopkans is niet aan Jens Kroeze besteed. Vlak voor rust krijgt Beesd misschien wel de grootste
kans om de voorsprong uit te breiden wanneer spits Nick van Gameren op links doorkomt en 1 op 1 met de
keeper komt. Zijn poging in de korte hoek is goed bedacht, maar gaat helaas langs de verkeerde kant van de
paal. Zo gaan beide ploegen aan de thee met een 0-1 stand en daar mag de Drunense ploeg mee in zijn handen
knijpen.
In de tweede helft is het spelbeeld lange tijd weinig anders dan in de eerste helft, al zet Drunen wel meer
daadkracht er tegenover en komt Beesd tot minder kansen dan in de eerste helft. Echter krijgt men nog
genoeg kansen om de voorsprong te vergroten. Zo kan Nick van der Burg na een goede voorzet van dichtbij
uithalen bij de tweede paal, maar stuit hij op de Drunense doelman. De vrees voor een aloude voetbalwet dat
als je hem zelf niet maakt de tegenstander het wel doet, sluipt langzaam steeds meer in de wedstrijd en
Beesd krijgt na 76 minuten al een flinke waarschuwing. Na een foutieve pass in de opbouw heeft een Drunense
aanvaller alle tijd en ruimte om een hoek uit te kiezen in de 1 op 1 met doelman Jelle van Soelen, maar hij
krijgt het wonderwel voor elkaar de bal naast te schieten. Helaas voor Beesd blijkt deze waarschuwing niet
aan te komen en komt de Drunense ploeg in de laatste minuten van de wedstrijd alsnog op gelijke hoogte.
Na een dieptepass op links krijgt een Drunense verdediger een vrije doortocht op links en deze faalt niet, 1-1.
Niet veel later fluit de leidsman voor het laatst deze middag.
Zo leidt Beesd in de slotfase kostbaar puntverlies en was dit vooral totaal onnodig. Te lang stilstaan hierbij is
niet nodig, aangezien aankomende zaterdag alweer de volgende wedstrijd zich aandient. Om 14.30 treedt
Beesd thuis aan op Sportpark Molenzicht tegen v.v. Kerkwijk. Deze ploeg heeft drie punten meer dan Beesd en
heeft na de winterstop twee zeer overtuigende overwinningen geboekt, dus Beesd kan beducht zijn op een
sterke ploeg vol zelfvertrouwen.
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Zaterdag 5 maart 2022
Beesd en Kerkwijk delen de punten
in vermakelijk duel
Het was even puzzelen voor Dick Wammes om vandaag
een elftal op de mat te zetten. Met een aantal blessures,
coronagevallen en ‘’wintersportgangers’’ was het vooral
in de voorhoede van Beesd krap aan.
Met een 4-4-2 opstelling traden de rood-zwarten vandaag aan tegen v.v. Kerkwijk, de nummer 4 van de
competitie.
In de eerste helft was het Beesd wat fel uit de startblokken kwam, dit resulteerde in een aantal
mogelijkheden. Een schot van Stefan van den Bosch werd over getikt door de keeper van Kerkwijk en een
vrije trap van Kevin Kruissen miste het doel net. Beesd maakte in de eerste helft af en toe de verkeerde
keuze voor de eindpass in aanvallend opzicht. In de loop van de eerste helft kwam Kerkwijk beter in de
wedstrijd. Dit leverde stevige duels op in dit interessante duel. Na een half uur spelen kopte de spits van
Kerkwijk op de lat, de rebound werd gepareerd door Jelle van Soelen. De tweede grote kans voor Kerkwijk
werd van dichtbij hoog over geschoten. Zo gingen beide ploegen met 0-0 aan de thee.
Beesd kwam goed uit de kleedkamer en begon de tweede helft met bravoure. In de eerste tien minuten
kregen de rood-zwarten een aantal goede mogelijkheden. De grootste kans was voor Nick van Gameren,
maar zijn schot werd knap gekeerd door de doelman van Kerkwijk. Uit het niets was het toch Kerkwijk
wat na een kwartier spelen op voorsprong kwam. Een ongelukkige bal op de voet van Joery Pippel
resulteerde in een raketbal welke achter doelman van Soelen belandde. In tegenstelling tot andere
wedstrijden wist Beesd direct te reageren na een doelpunt tegen. Nick van Gameren vond de vrijstaande
Jarno van de Water wie alleen door kon op de keeper van Kerkwijk. Met een geplaatst schot wist de aanvaller
de goalie te passeren. Na dit doelpunt ging Beesd op zoek naar meer, dat vond de ploeg van Dick Wammes
na ongeveer 20 minuten spelen. Joery Pippel brak goed door via de rechterkant. Via een lage voorzet van
Jarno van de Water wist Stefan van den Bosch, na het ontwijken van een aantal Kerkwijkse benen, het net
te vinden. Zo stond na ongeveer 65 minuten spelen een 2-1 voorsprong voor Beesd op het scorebord.
Bram Wakker kreeg een grote kans op een ruimere voorsprong van Beesd. Een mooie passeerbeweging na
een korte corner van Nick van Gameren zette 2 Kerkwijkse spelers aan de kant. Diezelfde van Gameren
gaf de bal af op de vrijstaande Wakker, mede door het slechte veld miste het schot van de middenvelder
het doel.
In de laatste 20 minuten ging de uitploeg op zoek naar de gelijkmaker maar tot echt grote kansen kwam
dit niet. Toch was het ongeveer 5 minuten voor tijd toch raak voor Kerkwijk. Via een voorzet kreeg een
aanvaller van Kerkwijk de bal op zijn hoofd, via binnenkant paal viel de bal uiteindelijk binnen.
In de laatste minuten gingen beide elftallen voor de winst maar in grote kansen resulteerde dit niet.
Beesd en Kerkwijk delen de punten dus op Sportpark Molenzicht, uiteindelijk een resultaat waar beide
ploegen mee kunnen leven. Volgende week speelt Beesd wederom een thuiswedstrijd, hekkensluiter
OSC’45 komt dan op bezoek.
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Zaterdag 12 maart 2022
Beesd veegt OSC’45 met 10-1 van het veld
Wat twee weken terug niet lukte tegen FC Drunen gebeurde deze wedstrijd wel.
Laagvlieger OSC’45 werd wel weggespeeld door Beesd.
Jarno van de Water zette de thuisclub al in de 3e minuut op een 1-0 voorsprong. Vijf minuten later deden de
Bosschenaren iets terug en scoorden de gelijkmaker. Het duurde nog tot vijf minuten voor rust tot Beesd op
stoom kwam. Nick van Gameren en Sven van de Broek zette de 3-1 ruststand op het bord.
In de tweede helft ging Beesd helemaal los. Van de Water, van Gameren en Sven van de Broek scoorden alle
drie nog een keer. Verder maakte Nick van der burg er twee en John en Collin van de Broek ieders een.
Volgens leider Bertus Bronk is dit een mooie opsteker voor de kraker tegen Rhelico.

Hieronder: Nick van Gameren (vv Beesd) (Foto: Jeroen de Bruin/ DBRN Fotografie)
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Zaterdag 12 maart 2022
Beesd boekt monsterzege en
haalt dubbele cijfers tegen OSC’45
Na twee gelijke spelen tegen FC Drunen en Kerkwijk was er Beesd alles aan gelegen om thuis tegen laagvlieger
OSC’45 weer eens een driepunter bij te kunnen schrijven. Na ruim 90 minuten voetbal was de ploeg daar
glansrijk in geslaagd en stond er een afgetekende 10-1 overwinning op het scorebord.
Met heerlijk lenteweer wordt er om half 3 afgetrapt door Beesd en men gaat voortvarend van start. Al na zes
minuten wordt de score geopend door Jarno van de Water. Een verdediger van OSC’45 poogt de bal terug te
koppen op zijn keeper, maar deze mist kracht en de rechtsbuiten benut het buitenkansje van dichtbij, 1-0.
Gesterkt door de vroege voorsprong gaat het team van invalcoach Carl Kroeze op zoek naar meer goals en
creëert men ook een groot aantal kansen om te scoren, maar verzuimt Beesd verder afstand te nemen.
Tot overmaat van ramp komt de Bossche ploeg zelfs op gelijke hoogte. Na een opportunistische lange haal
naar voren kan OSC’45 op rechts doorbreken en komt de bal voor de voeten van Karim El Barkaoui.
Met enkele passeerbewegingen legt hij de defensie van Beesd in de luren en passeert hij ook keeper Jelle van
Soelen. Gelukkig laat Beesd zich niet van de wijs brengen en gaat men verder met het eigen spel en leeft het
gevoel dat vroeg of laat de goals toch wel moeten vallen. Dat blijkt, want na 36 minuten pakt Beesd weer de
leiding. Na goed opbouwend werk van Daan Pellicaan komt de bal bij Jarno van de Water en deze weet met
een dieptebal Nick van Gameren te bereiken. De spits heeft een slimme actie in huis waarmee hij de keeper
omspeelt en kan de bal vervolgens in het lege doel schuiven, 2-1. Nog voor de rust breidt Beesd de voorsprong
uit en weet ook de derde aanvaller van Beesd zijn naam op het scoreformulier te zetten. De keeper van
OSC’45 werkt een dieptebal matig weg en schuift hij deze zo in de voeten van Nick van der Burg. De
linksbuiten twijfelt geen moment en haalt in een keer hard en zuiver uit en tekent zo vlak voor de rust voor
de 3-1 en met deze stand gaan de ploegen de kleedkamer in voor de thee.
Waar in de eerste helft OSC’45 nog enige tegenstand bood, is het in de tweede helft eenrichtingsverkeer
richting het Bossche doel. Beesd creëert de ene na de andere kans en komt veelvuldig tot scoren.
Nick van der Burg opent het doelpuntenfestijn met zijn tweede treffer van de middag, een lage schuiver in
het lege doel. Vervolgens is het de beurt aan Nick van Gameren om zijn tweede te maken. Na een dieptebal
weet hij de opstuitende bal met een mooie boog over de keeper van OSC’45 te werken, 5-1.
Hiermee is het verzet van Orthen definitief gebroken en
kan Beesd aan het doelsaldo gaan werken. Lange tijd laat
Beesd dit na, maar uiteindelijk komt men tot nog eens vijf
treffers. Stefan van den Bosch heeft een perfecte voorzet
in huis en linksback Jorn van den Broek knikt van dichtbij
kiezelhard binnen voor de 6-1. Hierna weten twee
invallers hun invalbeurt te bekronen met doelpunten.
De talentvolle Sven van den Broek uit de O23 passeert de
keeper vanaf zo een 11 meter voor de 7-1 en niet veel
later scoort ook invaller Jens Kroeze van dichtbij voor de
8-1. Ook Jarno van de Water weet zijn tweede van de
middag te maken door een afgemeten voorzet van Bart
van Lith vanaf vijf meter achter de keeper te werken. Het
slotakkoord is voor Jens Kroeze die na een keurige redding
van de keeper van OSC’45 in de nastoot de bal alsnog in
het lege doel kan schuiven en hiermee de uitslag bepaalt
op een bizarre 10-1.
Zo sluit Beesd de eerste competitiehelft geweldig af met
een grootse overwinning, maar kan hier niet te lang bij
stilstaan, want volgende week staat de enige echte derby
tegen Rhelico op het programma. De overburen sloten een
drukke week af van drie wedstrijden met een gelijkspel
tegen Willem II, nadat men eerder goed tegenstand bood
aan koploper O.S.S. 1920 (2-0 nederlaag) en een fraaie
overwinning behaalde tegen Margriet (4-1 winst).
Aftrap is om 15.00 op Sportpark Boutenstein.
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Zaterdag 12 maart 2022
KNVB wil in amateurvoetbal vierde divisie
en gemengde (zaterdag-zondag) indeling
in hogere klassen
De KNVB wil met ingang van het seizoen 2023-2024 de vierde divisie invoeren.
In de derde en vierde divisie en eerste klasse zullen vanaf dan zaterdag- en
zondagclubs gemengd worden ingedeeld.
De voetbalbond meldt donderdagmiddag: de laatste jaren heeft de KNVB gezien dat het competitiemodel
langzaam scheef aan het groeien is. Dat heeft onder meer te maken met de verschuiving van teams vanaf
de zondag naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag blijven er aan de onderkant van de piramide
weinig teams over, met niveauverschillen en meer reisafstand tot gevolg. Op de zaterdag stijgt het aantal
teams en is juist behoefte aan een goede vierde én vijfde klasse. Maar ook in de rest van de piramide zijn
verbeteringen noodzakelijk voor meer regionale competities in de top, een betere aansluiting naar de
hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op alle niveaus.
“Deze brede aanpak van de voetbalpiramide heeft op de korte termijn veel impact op de verenigingen”,
zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Dat beseffen we, maar het leidt op de lange termijn
ook tot veel voordelen voor iedereen: kortere reisafstanden, meer derby’s, een betere aansluiting bij de
top en gelijkwaardige competities. Het uiteindelijke doel is dat we het spelplezier voor voetballers en
voetballiefhebbers willen verhogen.”

Voorstellen
De KNVB heeft, na een groot onderzoek onder clubs, trainers en spelers, verschillende scenario’s uitgewerkt
over hoe de voetbalpiramide opnieuw vormgegeven kan worden. Hieruit is één scenario geselecteerd dat het
beste voldoet aan de eisen. De volgende voorstellen zullen worden gedaan om de structuur van de piramide
te versterken.

1. Met ingang van seizoen 2023/2024 krijgt de hoofdklasse een nieuwe naam en wordt het
de vierde divisie
Bij velen leeft de veronderstelling dat de hoofdklasse het hoogste niveau zou kunnen zijn. Dat is in de
voetbalpiramide niet het geval want boven de hoofdklassen is er de Tweede en Derde divisie. Deze wijziging
geeft dus beter weer hoe de piramide eruitziet.

2. Met ingang van seizoen 2023/2024 wordt er gemengd ingedeeld in de derde en vierde
divisie én de eerste klasse
Gemengd indelen betekent zaterdag en zondag bij elkaar in één poule, waarbij het thuisspelende team de
speeldag bepaalt, met uitzondering van principiële zaterdagclubs die het recht op speeldag zaterdag hebben.

3. Het totale aantal poules in de eerste tot en met de derde klasse wordt teruggebracht
Verspreid over de seizoenen 2022/2023 en 2023/2024 wordt het aantal Eerste klasse poules teruggebracht van
elf naar in totaal acht poules. Voor de Tweede klasse geldt dat de huidige 22 poules worden teruggebracht tot
16 poules en voor de Derde klasse gaan we terug van 42 poules naar 32 poules. (in genoemde twee seizoenen
geldt versterkte degradatie)

4. In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule
Dit is afhankelijk van het aantal teams en het maatwerk om de reisafstanden te beperken.
Donderdag zijn voorzitters, secretarissen en trainers en spelers van eerste elftallen op de hoogte gebracht van
de brede aanpak van de voetbalpiramide. De KNVB Ledenraad zal op 18 juni 2022 een definitief besluit nemen
over de voorgestelde veranderingen binnen de voetbalpiramide.
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Dinsdag 15 maart 2022
Beesd en Rhelico: zin in derby
Komende zaterdag staat de Lingederby tussen Rhelico en Beesd weer op de planning. De aanvoerder van
Rhelico Kylian Heemskerk en Nick van Gameren, spits van Beesd, kijken vooruit op deze kraker.
Voor beide spelers is het de wedstrijd van het jaar. Volgens Nick van Gameren speelt dit nog steeds bij de
spelers en supporters. “Het is niet meer zo erg als veertig jaar geleden dat ze elkaar bij wijze van spreken de
hersens insloegen, de middenstip stalen of de doelpalen doorzaagden. Maar tijdens de wedstrijd willen we ten
koste van alles winnen en het is bizar hoe de zenuwen kunnen opspelen aan het begin van de wedstrijd.”
Voor Rhelico’s aanvoerder Heemskerk geldt hetzelfde. “Het is altijd een beladen duel zonder goed voetbal.”
Redelijk tevreden
De 25-jarige Kylian Heemskerk woont in Rumpt en is aan zijn negende seizoen in de hoofdmacht bezig.
“Ik voetbal al sinds mijn achtste jaar bij Rhelico en vanaf mijn zestiende sta ik in het eerste elftal.”
De verkoper van sauna’s en hottubs is redelijk tevreden over de prestaties dit seizoen: “We begonnen zwakjes,
maar na vier wedstrijden pakten we het aardig op en hadden we een goede reeks die werd afgebroken door
corona.”
Na de winterstop begon Rhelico met 2-4 verlies tegen GVV. “Het is moeilijk voetballen tegen zo’n antivoetballende ploeg. We probeerden kansen te creëren en dat lukte aardig, maar ze werden niet afgemaakt”,
aldus Heemskerk.
Kranig geweerd
Afgelopen week had Rhelico een druk programma. Binnen zes dagen werden drie wedstrijden afgewerkt.
Dit is zelfs voor een profvoetballer haast niet te doen. Toch heeft de ploeg uit Rumpt zich kranig geweerd.
De verliespartij tegen koploper OSS’20 was min of meer ingecalculeerd. Margriet werd met 1-4 verslagen en
afgelopen zaterdag leek Rhelico nog een 1-0 overwinning eruit te persen, maar door een eigen doelpunt een
kwartier voor tijd werden de punten alsnog gedeeld.
Gauw vergeten
Ook Beesd is na de winterstop redelijk begonnen. Maar het dieptepunt was het gelijkspel tegen laagvlieger
FC Drunen. Daar staat de 10-1 overwinning tegen OSC’45 van afgelopen weekend tegenover.
Van Gameren: ”De wedstrijd tegen FC Drunen wil ik eigenlijk zo snel mogelijk vergeten. Wanneer je heel veel
kansen mist en zij komen in de laatste minuut op 1-1, dan is dat extra zuur. Volgens mij hebben ze in Drunen
het gelijkspel nog tot laat in de avond gevierd.” Daarom is hij extra blij met de ruime overwinning op OSC’45.
“Het was goed dat we nu genoeg kansen creëerden en dat die ook nog werden benut.”
FC Utrecht
De 28-jarige spits is gymdocent bij Team Sportservice Vijfherenlanden in Leerdam. Daarnaast is hij
voetbaltrainer bij vv De Meern. “Drie jaar geleden ben ik bij FC Utrecht beland. Daar ben ik assistent geweest
bij de JO9 en heb ik mijn TC3 trainingsdiploma gehaald. Bij FC Utrecht adviseerden ze me om op eigen benen
een elftal te leiden. Toen ben ik in De Meern terechtgekomen. Daar ben ik nu trainer/leider van de JO11.
Ik hoop ooit een keer terug te keren bij FC Utrecht.”

Kraker
Beide voetballers hebben zin in de Lingederby. Volgens Kylian Heemskerk wordt het tijd dat Rhelico eens een
keer gaat winnen. “Dit seizoen verloren we in Beesd ongelukkig. De eerste helft hadden we de overhand.
De tweede helft was de puf op en scoorden zij makkelijk via de counter. Ze hebben snelle jongens voorin en
de meeste kansen krijgt Beesd via de snelle omschakeling.”
Beesd heeft met de 10-1 overwinning vertrouwen getankt. Nick van Gameren kijkt uit naar de kraker. “We
gaan met goede moed naar Rumpt. Deze week twee keer trainen en dan met volle bak tegen Rhelico.”
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Dinsdag 15 maart 2022
Nieuwe shirts voor JO13 met
dank aan sponsor BHO
Natuurlijk een waterpuls

Uit handen van Bertus Beverloo ontvingen de spelers van JO-13 nieuwe tenues.
BHO is natuurlijk geen onbekende van onze voetbal vereniging en sponsort de
club al jaren.
BHO heeft een breed assortiment met o.a.: handgereedschappen, accu en elektrisch gereedschap,
aanhangwagens, tuinmachines en werkkleding. Ook is de Beesdse onderneming gespecialiseerd in
het aanleggen van waterpulsen en pompen. Neem zeker eens een kijkje op de Industrieweg in Beesd.
Namens JO-13 en v.v. Beesd danken wij Bertus Beverloo voor de sponsoring van de nieuwe tenues.

Jochem van der Blom maakte de foto, waarvoor ook dank.
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Donderdag 17 maart 2022

Aankondiging : 𝗕𝗶𝗻𝗴𝗼-𝘁𝗶𝗺𝗲!
Vrijdag 25 maart wordt er weer kinderbingo gespeeld op Sportpark Molenzicht.
Er zijn mooie prijzen te winnen en een boekje kost €5,-.
De deuren van de kantine openen om 19.00
Zien we je dan?
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Vrijdag 18 maart 2022
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!
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Vrijdag 18 maart 2022
Kwaliteit velden V.V. Beesd
Beste leden van VVB
Na alle commotie over de kwaliteit van onze velden
voel ik mij namens het bestuur genoodzaakt uitleg
te geven aan de ontstane situatie.
Door de lange periode van beperkingen rondom de
velden en accommodatie is er in goed overleg besloten
om het onderhoud te minimaliseren en zo onnodige
kosten te besparen.
Dat deze periode zo lang zou gaan duren kon niemand
voorzien.
Nu de beperkingen verleden tijd zijn en we uit een periode van winter en een nagenoeg onbespeeld hoofdveld
komen is er extra onderhoud nodig om het weer op een goed niveau te krijgen.
De onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels opgeschaald.
Ondanks de verschillende meningen had dit misschien eerder moeten aanvangen waarvoor excuses.
De afgeschaalde werkzaamheden aan de velden was een bewuste keuze, maar zeker geen onwil van de
betrokken vrijwilligers en bestuur.
Namens het bestuur.
Max Kroeze
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Zaterdag 19 maart 2022
Rhelico eindelijk weer de sterkste in derby tegen Beesd
In Rumpt werden de punten thuis gehouden. Glenn van Gelderen was de grote man bij de Rhelico. Hij scoorde
een hattrick. Ferry van Asch maakte het kwartet vol en Jorn van den Broek redde namens Beesd de eer.
Op het sportpark Boutenstein in Rumpt was het lekker druk voor kraker tussen Rhelico en Beesd. Er scheen een
heerlijk zonnetje en er stond een straffe wind over het kunstgrasveld.
Het leek dat bij de spelers van beide ploegen de zenuwen door de keel gierden. De eerste helft was van een
bedenkelijk niveau. Aan beide kanten was veel balverlies. Rhelico wilde het spel maken, maar verder dan een
paar plaagstootjes kwam het niet. Dat kwam met name omdat de snelle en behendige vleugelspelers Glenn
van Gelderen en Ferry van Asch in de tang zaten bij de Beesdse backs Jorn van den Broek en Joery Pippel. Aan
de andere kant had Jarno van de Water het moeilijk tegen gelegenheidsback Bas van Rijnsbergen.
Beesd had de eerste helft de grootste kansen. Nick van Gameren schoot in het net en een schot van Bram
Wakker ging naast.
Verlost
In het begin van de tweede
Helft was de Beesdse topscorer
Van de Water even verlost van
zijn cipier en ging alleen op de
keeper af.
Maar zijn schot werd uitstekend
gekeerd door Michel Kuipers.
Beesd leek in de tweede helft
sterker te worden. Zo kopte
Nick van de Burg een voorzet
over van Stefan van den Bosch.
Toch opende de tot dan toe
fletse Glen van Gelderen in de
20e minuut de score namens
Rhelico. Hij omspeelde op
schitterende wijze zijn tegenstander en schoot de bal in verre rechterhoek. Maar drie minuten later kwam Beesd weer op gelijke hoogte.
Een vrije trap van Kevin Spronk belandde voor de voeten van Jorn van de Broek die resoluut de 1-1 inschoot.
Los
Beesd kon niet lang genieten van deze opsteker want één minuut later was het alweer 2-1. Weer kreeg van
Gelderen de bal op links en schoot de bal dit keer links in de hoek. Hierna was Rhelico helemaal los. Eerst
werd een hakje van Sander Noom van de lijn gehaald. Maar dezelfde minuut maakte Van Gelderen zijn derde.
De koek was op bij Beesd. Beesd probeerde nog wel maar de grootste kansen waren voor de thuisclub. Het
werd zelfs nog 4-1 toen Rhelico’s topscorer Van Asch uit een onmogelijke hoek via binnenkant paal de bal in
het doel schoot.
Feestje
Toen Scheidsrechter Ad Bracht uit Ammerzoden de wedstrijd affloot, brak er een orkaan van geluid los. Het
was een tijd geleden dat Rhelico van Beesd had gewonnen. De 19-jarige matchwinner Glen van Gelderen was
door het dolle heen. “De spanning zat er in de eerste helft er goed in. Beide ploegen wilden niet op
achterstand komen. Dat resulteerde in slordig spel en veel lange ballen. In de tweede heft gingen we beter
voetballen. En bij mij lukte op een gegeven moment alles. We gaan er een mooi feestje van maken“, sprak hij
lachend met een flesje bier in zijn hand.
De trainer van Beesd, Dick Wammes was realistisch. ”In de eerste helft hadden we een doelpunt kunnen
maken. De tweede helft begonnen we goed, maar uiteindelijk is Rhelico de terechte winnaar”.
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Zaterdag 19 maart 2022
APATHISCH BEESD TERECHT ONDERUIT IN DERBY
Na de afgetekende 10-1 overwinning op OSC’45 stond vandaag voor Beesd de derby op het programma.
Met de fiets werd vol goede moed de rit naar Rumpt gemaakt, maar op het veld bleek daar helemaal \niets
van terug te zien. Na 90 minuten stond er een verdiende en duidelijke 4-1 stand op het scorebord voor
Rhelico.
Net als tijdens de seizoensopening waren de omstandigheden perfect voor een mooie pot voetbal, maar net
als toen hield het voetballend eens te meer niet over in de derby. In de eerste helft hebben beide ploegen
de grootste moeite om drie passes achter elkaar naar dezelfde kleur te spelen en behalve het heerlijke
voorjaarszonnetje is er voor het in grote getale gekomen publiek weinig te genieten.
Kleine kansen zijn er wel over en weer in de eerste helft. Een volley van Bram Wakker is zuiver en hard,
maar niet ver genoeg in de hoek om het keeper Michel Kuipers moeilijk te maken. Niet veel later kan Nick
van Gameren van rand 16 uithalen, maar gaat zijn schot naast en hierna is het de spits die na een goede
individuele actie in het zijnet schiet. Aan de andere kant kan rechtsbuiten Ferry van Asch na slordig balverlies
van Beesd opstomen richting de goal, maar op het stroeve kunstgras krijgt hij de bal niet goed mee en gaat
een goede mogelijkheid daarmee verloren voor Rhelico. Een 0-0 ruststand is een logisch gevolg van 45 minuten
abominabel voetbal.
In de tweede helft verandert er weinig aan het spelbeeld, al is het Rhelico dat beduidend meer energie in de
wedstrijd legt dan het fletse Beesd. De ploeg van Dick Wammes laat geen moment deze middag zien dat men
koste wat kost de punten op wilt halen. Niettemin zijn de eerste grote kansen voor Beesd. Eerst is het
linksbuiten Jarno van de Water die na een dieptebal zijn directe tegenstander Bas van Rijnsbergen te snel af
is, maar zijn schot in de korte hoek kan door Michel Kuipers tot hoekschop verwerkt worden.
Luttele minuten later is het Nick van der Burg die een voorzet vrij kan inkoppen, maar hij kan de bal niet
genoeg drukken waardoor deze o ver het doel zeilt. Waar Beesd verzuimt de wedstrijd open te breken, doet
Rhelico dat wel bij de eerste beste mogelijkheid. Linksbuiten Glenn van Gelderen heeft een goede actie in
huis en kan daardoor van rand 16 vrij uithalen. Zijn schot in de verre hoek is keeper Niels Nieuwenbroek te
machtig en zo zet hij tot grote vreugde van de Rumptse supporters Rhelico op voorsprong. Beesd moet in de
achtervolging en komt al snel op gelijke hoogte. Na een scherpe vrije trap van Kevin Spronk zit Michel Kuipers
mis en plompt valt de bal voor de voeten van Jorn van den Broek en deze benut het buitenkansje, 1-1.
Lang kan Beesd niet genieten van de gelijkmaker, want binnen hooguit twee minuten pakken de gastheren
weer de leiding. Weer is het Glenn van Gelderen die van ver vrij kan uithalen en Niels Nieuwenbroek verrast
met zijn poging in de korte hoek en zo Rhelico weer de leiding schenkt, 2-1. Bij Beesd is het geloof, als dat er
al was op enig moment deze middag, weg in een resultaat en de 3-1 en daarmee hattrick van Van Gelderen en
de 4-1 van topscorer Ferry van Asch (een fraaie trap vanuit een moeilijke hoek) strooien nog wat extra zout in
de Beesdse wonden.
Een verdiende nederlaag voor Beesd in derby waar het
geen minuut heeft laten zien te willen winnen.
Verliezen kan, maar het gebrek aan overtuiging en inzet,
zeker in een derby, mag Beesd zichzelf aanrekenen.
Door de overwinning van Rhelico wippen de buren bovendien
over Beesd heen op de ranglijst met 1 punt meer.
De brede middenmoot blijft onveranderd in de 4e klasse
en dus is er voor Beesd nog niks verloren dit seizoen.

Dan moet de ploeg zich wel herstellen de komende week en revanche nemen voor de wanvertoning vandaag.
Volgende tegenstander is RKSV Margriet uit Oss waarvan eerder dit seizoen met 4-3 verloren werd.
Aftrap is om 14.30 op Sportpark Molenzicht te Beesd.
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Dinsdag 29 maart 2022
SLIJTERIJ BEESD STEEKT MO-13 IN HET NIEUW
Dankzij Slijterij Beesd lopen de speelsters van de meiden onder 13
er weer keurig bij. Uit handen van eigenaresse Antoinette Aalten
ontving het elftal de prachtige nieuwe tenues.

Slijterij Beesd heeft een uitgebreid assortiment aan de beste wijn,
smakelijk pils, speciaal bier en een brede collectie sterke- en speciale
alcoholische dranken.
Voor elke gelegenheid, voor elk feest en zelfs als onderdeel van een gerecht uit uw keuken, Slijterij Beesd
voorziet u graag van kundig advies of een originele oplossing.
Ook voor speciale persoonlijke cadeaus en geschenken ben je bij Slijterij Beesd op de goede plek…
Namens v.v. Beesd en de Beesd MO-13 bedankt Slijterij Beesd voor deze sponsoring.
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Woensdag 30 maart 2022
GEMISTE PENALTY’S DOEN BEESD DE DAS OM TEGEN MARGRIET
Na de smadelijke 4-1 nederlaag in de derby tegen Rhelico een week eerder was herstel geboden voor Beesd
vandaag. Herstel bleef uit en Beesd leed daarmee de tweede nederlaag op rij. In tegenstelling tot de
wedstrijd tegen Rhelico was de nederlaag vandaag totaal onnodig.
Om half drie trappen de gasten uit Oss af en al snel komt de ploeg op voorsprong. Na een lange bal van
achteren, eigenlijk het enige wat de ploeg kan, grijpt de defensie van Beesd weifelend in, waardoor een
voorwaartse van Margriet de bal meeneemt. Max Brouwer trekt aan de noodrem om een vrije doortocht te
voorkomen en de scheidsrechter wijst als gevolg hiervan terecht naar de stip. De jeugdige keeper van Beesd
vandaag Hidde Schooneveld zit in de goede hoek bij de penalty van Joey van Lith, maar de bal is zuiver en
hard genoeg om alsnog de Osse ploeg op voorsprong te zetten.
Beesd moet vroeg in de achtervolging en na enkele gevaarlijke uitbraken komt het elftal van Dick Wammes
verdiend op gelijke hoogte na iets meer dan tien minuten. Stefan van den Bosch heeft een keurige dieptebal
op maat in huis op Jarno van de Water. In de 16 kapt deze zijn directe tegenstander uit en met links krult hij
de bal fraai in de verre hoek, 1-1. Beesd gaat hierna op zoek naar de voorsprong en hiervoor krijgt de ploeg de
kans op een presenteerblaadje van Margriet nadat de aanvoerder van Margriet een domme overtreding in de
16 maakt. Kevin Kruissen schiet de bal in dezelfde hoek als eerder de buitenspeler van Margriet, maar helaas
voor Beesd is de poging niet hard en ver genoeg in de hoek en kan de Osse keeper redding brengen, waardoor
het 1-1 blijft. In de eerste helft blijft Beesd de dominante partij en Margriet kan hier weinig tegenover stellen
behalve flink wat verbaal geweld. Werkelijk elk fluitsignaal van de leidsman vandaag kan rekenen op
commentaar van de gasten uit Oss. Echter is het wel Margriet dat nog voor de rust de leiding pakt.
Na een afgeslagen vrije trap wordt de bal opnieuw ingebracht en hoewel Simon Gruntjes de bal volledig
verkeerd op zijn scheenbeen raakt, zeilt deze over de kansloze Hidde Schooneveld en schenkt hij Margriet
opnieuw de leiding.
Waar Beesd in de eerste helft nog de bovenliggende partij was en met regelmaat goed voetballend tot kansen
kwam, is de tweede helft van beide kanten nogal rommelig. Margriet blijft bij zijn strijdplan van lange ballen
pompen in de hoop dat er een goed valt en waar Beesd het lastig mee heeft, maar echt grote kansen creëert
men niet. Echter kan Beesd ook lange tijd niet echt gevaarlijk worden. Wel is het Beesd dat opnieuw op
gelijke hoogte komt. Na een goede individuele actie van linksbuiten Nick van der Burg en dito voorzet kan de
bal bij de tweede paal ingekopt worden door Jarno van de Water, maar zijn kopbal is niet erg best. Met enig
geluk belandt de bal wel bij de tweede paal waar spits Nick van Gameren alert is om de bal van dichtbij in het
doel te jagen en zo Beesd op 2-2 te zetten. Weer een gelijkmaker en weer gaat Beesd op zoek naar een eerste
voorsprong deze middag, maar weer valt deze aan de andere kant. Uit een hoekschop van Margriet is het
aanvoerder Yasin Erdem die bij de eerste paal mooi binnen knikt voor de 2-3 en weer kan Beesd in de
achtervolging. Margriet leunt achterover en gokt op een snelle uitbraak om de marge te vergroten en slaagt
hier bijna in, maar Hidde houdt de schade beperkt voor Beesd. Een kwartier voor tijd komt Beesd met een
man meer te staan, nadat Yasin Erdem ondanks herhaalde waarschuwingen commentaar blijft leveren op de
leidsman en met zijn tweede gele kaart kan vertrekken. Hierna is het eenrichtingsverkeer richting de goal van
Margriet, maar het houdt in de slotfase voetballend niet over bij Beesd en echt grote mogelijkheden blijven
daarmee uit. Net als in de eerste helft besluit Margriet een handje te helpen, want na een domme en
onnodige overtreding legt de leidsman voor de tweede keer de bal op de stip. Deze keer gaat Jarno van de
Water achter de bal staan, maar zijn poging gaat hopeloos naast de goal. Niet veel later fluit de
scheidsrechter af en zo eindigt ook deze zaterdag voor Beesd in mineur.

Beesd zit duidelijk in een mindere fase en gekeken naar de tegenstander
van volgende week staat het team een zware klus te wachten om aan deze
fase een einde te maken. Er staat een verre uitwedstrijd op het programma
naar Helmond waar aangetreden zal worden tegen koploper De Braak. Om
16.30 wordt er afgetrapt tegen de Helmondse ploeg waar eerder dit seizoen
nog kansloos met 8-0 van verloren werd.
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April 2022
Zaterdag 4 april 2022

Beesd speelt een goede eerste helft tegen koploper SV de Braak
HELMOND • Beesd heeft met 7-3 verloren van SV De Braak.
Maar daar zag het in het begin niet naar uit.
In de eerste helft was Beesd de bovenliggende partij.
Beesd kwam in Helmond al vroeg op een voorsprong door een doelpunt van Jarno van de Water.
Hierna had Beesd legio kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Toch scoorde De Braak na een half uur de gelijkmaker.
Ook hierna had Beesd een aantal mogelijkheden om weer op voorsprong te komen.
In de tweede helft stelden de Helmonders orde op zaken.
Zij maakten nog zes doelpunten.
Namens Beesd scoorden Nick van der Burg en Kevin Spronk.

Goede eerste helft….. , maar een wedstrijd duurt 90 minuten……
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Maandag 6 april 2022

Ben Frehe nieuwe trainer v.v. Beesd
Medio februari j.l. maakte v.v. Beesd via een persbericht bekend
dat Ben Frehe met ingang van het nieuwe seizoen 2022-2023 aan
het roer staat van de selectie van v.v. Beesd.
Afgelopen week werd het contract door voorzitter Max Kroeze en
de Ben ondertekend. Ben is zeer content met de aanstelling en ziet
een mooie uitdaging bij Beesd.
Wij wensen hem veel succes.
Het bestuur v.v. Beesd

47

Woensdag 6 april 2022

9e en laatste Robert Mars Toernooi voor Kika en Make a Wish
Zaterdag 4 juni aanstaande komt er een eind aan een tijdperk met het 9e en laatste Robert Mars Toernooi.
In de loop der jaren hebben de Vrienden van Robert Mars, samen met de Voetbalvereniging Beesd, gezorgd
voor een enorme bekendheid van dit toernooi, zowel binnen als buiten de regio. Op deze manier is ook de
naam van Robert nooit vergeten en is zijn verhaal bij velen bekend. Dit was het doel dat wij met het
organiseren van deze dag hoopte te bereiken. Dat er en passant ook nog ‘even’ ruim € 140.000,00 op werd
gehaald voor KiKa was een hele mooie bijkomstigheid.
Wat zou het fantastisch zijn als de laatste editie met een groot aantal teams en bezoekers wordt afgesloten en
daarom roepen wij iedereen op om zaterdag 4 juni naar Sportpark Molenzicht te komen, mét een volle
portemonnee! Want aangezien het ook de laatste markt én verloting is, met overigens GE-WEL-DI-GE prijzen,
moet alles weg!
Zorg dat u op tijd bent om voor de laatste keer de spectaculaire opening bij te wonen.
De markt start om 09:00 uur en de opening van het toernooi vindt plaats om 09:30 uur.
Laten we met een klapper van jewelste afscheid nemen van deze geweldige traditie!

Het Robert Mars Toernooi is voor de teams MO-11 en MO-12, JO-11en JO-12. In het
bijzonder willen wij meisjesteams vragen zich in te schrijven, zodat wij één of liefst
meerdere meisjespoules kunnen maken. Teams inschrijven voor het toernooi kan via
email bij coosvanlith69@gmail.com Meer informatie over de markt en verlotingen via
email bij robertvoorkika@gmail.com

48

Woensdag 6 april 2022
Jayden Kool wint kinderbingo bij V.V. BEESD
Op vrijdag 25 maart was er weer een succesvolle editie van de kinderbingo van v.v. Beesd.

Uiteindelijk ging Jayden

Kool er met de hoofdprijs vandoor, een bon voor de Stapelbakker in Beesd.

We zien jullie graag de volgende keer weer op Sportpark Molenzicht.
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Zaterdag 9 april 2022
Verrassende overwinning
Beesd tegen O.S.S 1920
Beesd heeft een uiterst knappe zege weten te
boeken tegen nummer twee s.v. O.S.S. 1920.
In eigen huis werd het 2-1. “Soms smaken de
biertjes net wat lekkerder na afloop en dat is
vandaag het geval”, vertelde een enthousiaste
trainer Dick Wammes na afloop.
Dit is een mooie overwinning die we vooraf
niet hadden verwacht, maar ik vond het ook
niet onterecht vandaag. Niet dat we veel
meer kansen kregen, maar we leverden
wel meer strijd en wonnen veel duels.”
Bij de rust stond het nog 0-1, maar na de pauze
bezorgden Jarno van de Water en Nick van de
Burg Beesd de overwinning.

50

Zaterdag 9 april 2022
Beesd bezorgd O.S.S. ‘20 eerste nederlaag van het seizoen
De laatste weken zit Beesd in een mindere periode. De laatste 3 wedstrijden gingen alle drie verloren.
De vorige wedstrijd tegen koploper de Braak was enigszins ingecalculeerd. Toch hield Dick Wammes geen
slecht gevoel over aan de wedstrijd tegen de Braak. Er werd met 7-3 verloren, maar vooral in de eerste helft
speelde Beesd erg goed en hadden de rood-zwarten eigenlijk voor moeten staan.
Deze week komt de nummer 2 van de competitie op bezoek op Sportpark Molenzicht, het nog ongeslagen
O.S.S. 20. Het elftal uit Oss doet nog volop mee in de titelstrijd, een lastige kluif dus.
In de eerste helft kon Beesd geen vuist maken tegen O.S.S. De geel-blauwen hadden het meeste balbezit,
Beesd kon enkel volgen. Na ongeveer een kwartier spelen kwamen de Ossenaren ook verdiend op voorsprong.
Een afvallende bal uit een hoekschop werd hard binnengeschoten, 0-1. Hierna verzuimden O.S.S. echt door te
drukken en wat kleinere kansen werden gekeerd door keeper Jelle van Soelen.
Zo gingen Beesd en O.S.S. met een 0-1 aan de thee.

Het was voor iedereen duidelijk dat er in de tweede helft uit een ander vaatje getapt moest gaan worden.
Toch kreeg O.S.S. de eerste grote kans van de tweede helft, met kunst en vliegwerk wist de defensie van
Beesd een tegendoelpunt te voorkomen. Dit was ook eigenlijk de enige kans van de uitploeg in de tweede helft
want na deze kans ging bij Beesd de knop om. Beesd leverde enorm veel strijd en won de meeste duels.
Na zo’n 20 minuten spelen was het Jarno van de Water wie de elftallen weer in evenwicht bracht. Na goed
doorjagen van de Beesdse voorhoede en wat passeerbewegingen van Jarno van de Water kon de linksbuiten
alleen door op de keeper. De goalie van Oss werd verrast in de korte hoek en zo stond de 1-1 op het
scorebord.
Na de gelijkmaker ging Beesd opzoek naar meer, de Osse doelman stond een aantal keer in de weg voor de
thuisploeg. Aan de andere kant stond de Beesdse defensie als een huis in de tweede helft. Ongeveer 5 minuten
voor tijd bracht Nick van der Burg sportpark Molenzicht in extase. Na goed doorzetten van Bram Wakker
ontving hij de bal op rand zestien, waarna van der Burg de bal feilloos en hard tegen de touwen schoot, 2-1!
Hierna werden de overige minuten uitgespeeld door Beesd waar O.S.S. vooral druk was met de scheidsrechter
op dat moment.
Een verrassing dus op Sportpark Molenzicht waar Beesd knap wint van het ongeslagen O.S.S.
Volgende week mag Beesd weer eens naar het mooie Tilburg op pad, om 16:30 wordt er afgetrapt
tegen FC Tilburg.
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Maandag 11 april 2022
Geen uitstel meer mogelijk vanwege corona vanaf 11 april
Beste bestuurder,
Om de voortgang van de competitie te waarborgen is besloten dat per heden (maandag
11 april) het niet meer mogelijk is om in de categorie A van het veldvoetbal en in de
categorie A en B van het zaalvoetbal uitstel te vragen vanwege corona. Daarnaast zien
we dat de noodzaak om uitstel te vragen vanwege corona minder aanwezig is door het
fors dalende aantal coronabesmettingen en het aangepaste overheidsbeleid.
Veldvoetbal
De laatste weken voor het eind van de competitie willen we bij voorkeur geen
doordeweekse wedstrijden meer inplannen om te kunnen waarborgen dat de laatste
twee wedstrijdronden gelijktijdig worden afgerond. Het aantal doordeweekse
inhaalmomenten voor het veldvoetbal is beperkt in de maand mei. We zien dat in
meerdere competities al gebruik wordt gemaakt van de doordeweekse inhaalmomenten
in mei en dat het aantal mogelijkheden om in te halen voor teams steeds beperkter
wordt. Om te zorgen dat de nacompetitie tijdig kan beginnen is het noodzakelijk om het
aantal beschikbare doordeweekse inhaalmomenten vrij te houden voor eventuele andere
tegenslagen, bijvoorbeeld voor een afgelasting door weersomstandigheden.

Meer informatie over de reguliere regelgeving is te vinden op: Verplaatsen van
wedstrijden in datum en/of tijd veld | KNVB
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Hans Schelling
Operationeel manager
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Zaterdag 16 april 2022
Beesd geeft cadeautjes weg in Tilburg
TILBURG • Na de overwinning van vorige week op titelkandidaat
OSS’20 heeft Beesd de lijn niet kunnen doortrekken.
Tegen FC Tilburg werd met 4-2 verloren.
Jarno van de Water en Bram Wakker scoorde namens Beesd.
Na een kwartier kwam Beesd op achterstand, maar tien minuten later maakte middenvelder Bram Wakker 1-1.
Na gestuntel achterin keek Beesd na vijf minuten weer tegen een achterstand aan. In de tweede helft kwam
FC Tilburg al snel op 4-1 door twee keer te scoren. Hierna ging Beesd één op één achterin spelen.
Dat resulteerde in een doelpunt van Jarno van de Water.
Trainer Dick Wammes was ontstemd. “We geven veel cadeautjes weg. Dat baart me zorgen.
De spelers hebben niet het besef dat ze goed kunnen voetballen.
Wanneer ze wat meer strijd laten zien, dan voetballen we om plek 3 en staan we minimaal in het linkerrijtje.”

Donderdag 28 april 2022
Gerard van Lith overleden
Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,
Afgelopen donderdag 21 april is op veel te jonge leeftijd
Gerard van Lith overleden.
Gerard is jarenlang betrokken geweest bij onze vereniging
als speler, maar ook meerdere jaren als jeugdleider,
jeugdcoördinator en zelfs jeugdvoorzitter in de
periode 1987 - 1991.
Zijn inzet en betrokkenheid was groot binnen de
vereniging en zijn we als bestuur Gerard hier zeer
dankbaar voor.
Gerard is in besloten kring gecremeerd.
Voor een persoonlijke condoleance is het correspondentie
adres: M.H. van Lith, Lage Huis 8, 4153 CV Beesd
Wij wensen de familie veel sterkte toe voor de komende
tijd.
Namens bestuur v.v. Beesd
Max Kroeze
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Donderdag 28 april 2022

Delen zou ons kunnen helpen...
Vandaag, 28 april, tussen 09:00 uur en 13:00 uur is op Sportpark Molenzicht (Beesd) ons spandoek moedwillig
vernield! Wat jammer dat er mensen zijn die ons op deze manier schade toebrengen, zowel financieel als
mentaal. Wij zetten ons met ziel en zaligheid in voor het goede doel en om de jeugd én Beesd een mooie dag
te bezorgen... dat wordt dan op deze manier gewaardeerd.
Zeer teleurstellend.
Hopelijk krijgt de dader spijt en meldt die zich via robertvoorkika@gmail.com of bij één van de Vrienden van
Robert Mars. Ook voor tips staan wij open.

Wie doet zoiets én waarom in hemelsnaam???
Wie o wie heeft tips?
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Donderdag 28 april 2022

Gesigneerd shirtje winnen van Virgil van Dijk, Mo Salah of andere te gekke Liverpool prijzen? Lees dan snel
alles over “De LiverPoule” bij het Robert Mars Toernooi.
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Zaterdag 30 april 2022
DRAAG DIE BAND!
Een kleine moeite, die grote nadelige gevolgen
kan voorkomen: meet jaarlijks je bloeddruk.
Het elk jaar meten van je bloeddruk moet net zo
normaal worden als een jaarlijks bezoek aan de
tandarts. Het is een kleine moeite, die grote
nadelige gevolgen kan voorkomen.
FC Utrecht bundelt de komende tijd de krachten
met de Hartstichting en het UMC Utrecht om met
de campagne ‘Draag die Band!’ aandacht te
vragen voor het belang van het meten van je
bloeddruk.
Veel mensen in Nederland hebben een hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten. Bij 65-plussers gaat het zelfs
om de helft van alle Nederlanders. Een hoge bloeddruk is één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Door deze ziekten in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen, kunnen ernstige gevolgen zoals
nierfalen, een beroerte of een hartinfarct worden voorkomen.
“Preventie krijgt niet de aandacht die het verdient, terwijl er veel leed te voorkomen is door het regelmatig
meten van je bloeddruk. Vooral bij mensen van 40 jaar of ouder”, zegt internist-vasculair geneeskundige Wilko
Spiering van het UMC Utrecht. “Vaak is een hoge bloeddruk te verhelpen met aanpassingen in de leefstijl, of in
een verder stadium met medicatie. In uitzonderlijke gevallen komen patiënten bij ons UMC Utrecht Hart- en
vaatcentrum terecht, waar wij gespecialiseerd zijn in moeilijk behandelbare hoge bloeddruk, ook wel
therapieresistente hypertensie genoemd. Maar uiteindelijk zetten wij onze kennis liever in om te voorkomen,
dan om te genezen.”
Om aandacht te vragen voor het belang van het meten van je bloeddruk, spelen de aanvoerders van FC
Utrecht en Jong FC Utrecht op vrijdag 29 april in de wedstrijden tegen respectievelijk NEC en Telstar met een
speciale ‘Draag die Band!-aanvoerdersband’. Bovendien dragen in het voetbalweekend van 30 april alle
captains van meer dan 20 Partnerclubs van FC Utrecht deze aanvoerdersband.
Bovendien roept FC Utrecht supporters op om, bij hun bezoek aan FC Utrecht – NEC, een band te dragen die
symbool staat voor het meten van je bloeddruk. Die band, een rood-witte aanvoerdersband, wordt op vrijdag
29 april bij Stadion Galgenwaard uitgedeeld.
“Als club staan wij midden in de samenleving. Wij zetten ons vanuit het hart in voor de community”, zegt
Algemeen Directeur Thijs van Es van FC Utrecht. “Daarbij staat een ieders fitheid en vitaliteit voor ons voorop.
Samen zorgen wij voor een vitaler Utrecht.”
De Hartstichting organiseert in mei een campagne rondom het thema bloeddruk. Daar sluit het initiatief van
FC Utrecht en het UMC Utrecht naadloos op aan. Op meer dan 500 locaties in Nederland, waaronder Stadion
Galgenwaard, kun je komende maand onder begeleiding zelf je bloeddruk meten en ervaren hoe eenvoudig
dat is. Op www.hartstichting.nl/draagdieband is meer informatie en uitleg te vinden over bloeddruk en het
risico op hart- en vaatziekten.
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Zaterdag 30 april 2022

Volgens woordenboek Van Dale is een vereniging: ‘een vrijwillige organisatie van
een aantal personen met een bestuur aan het hoofd en met een bepaald doel’.
Dat bepaalde doel bij v.v. Beesd is sport bedrijven, dus in ons geval voetballen
of jeu de boules en sinds kort darten, maar je kunt er ook terecht voor gewoon
een praatje, even gezellig samenzijn, biertje drinken, wat je maar wilt.
Een vrijwillige organisatie, dus vrijwilligers, ja die zijn belangrijk, zonder vrijwilligers geen v.v. Beesd,
en dus hebben al sinds jaar en dag een ‘VVB Klusteam’ ofwel vrijwilligers die meestal op de laatste
zaterdag van de maand samenkomen om allerlei klusjes uit te voeren op het sportpark.
En er is een groepsapp met de naam zoals boven dit verhaaltje te lezen is.
De app heeft 41 leden en met een
kun je aangeven of je wel of niet aanwezig bent.
Er zijn 3 hoofdklussers: Andre Kroeze, Marius Hol en Ruud de Lang. Die verzamelen alle klusjes en zorgen
voor materialen en gereedschap. Op donderdag vraag ik dan aan hoofdklusser Andre Kroeze of er wel
genoeg klusjes zijn om de vrijwilligers bezig te houden. Zijn vaste antwoord is: ‘ ja hoor klusjes zat,
er is altijd genoeg te doen’.
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Op zaterdagmorgen om 7.30 uur is er koffie en om 8.00 uur (meestal is Andre wat ongeduldig en beginnen we
eerder
…. ) worden er groepjes gevormd en de klusjes verdeeld.
Zo ook zaterdag 30 april. 16 vrijwilligers, ja u leest het goed 16 vrijwilligers die tijd vrijmaken voor de club
en samen heel veel werk verrichten. Om 10.00 uur koffie met een saucijzenbroodje (meestal betaald door
een sponsor) en rond 12.00 uur sluiten we gezamenlijk af met een biertje. Deze is vaak ook gesponsord door
een van de leden die door drukke werkzaamheden niet aanwezig kunnen zijn, maar wel waardering hebben
voor de klussers. Deze keer kregen we een ruimhartig bedrag van Eddy Kroeze.
Bedankt Ed, het biertje smaakte goed.

Je hoeft niet persé handig te zijn om te komen klussen, er is altijd wel iets dat je kunt. En wat hier zeker
klopt: vele handen maken licht werk. Verenigen, samen wat doen zodat anderen lekker kunnen voetballen,
jong en oud.
Er zijn grotere verenigingen binnen West Betuwe die geen klusteam bij elkaar kunnen krijgen.
v.v. Beesd wel en daar ben ik best een beetje trots op.
Een welgemeend dank je wel, aan alle vrijwilligers,
Goof Dokman
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Mei 2022
Vrijdag 6 mei 2022
Deelname WKC Dames v.v. Beesd aan het
Voetbalmoeders Prosecco Toernooi bij SC ‘t Goy
De WKC dames van v.v. Beesd hebben vrijdagavond 6 mei meegedaan aan de 5e editie van het Voetbalmoeders
Prosecco toernooi bij SC ’t Gooi in Hilversum dat traditioneel op vrijdag voor Moederdag wordt gehouden.
30 teams streden om de eer en mooie prijzen waarbij ons team een 3e prijs in de poule heeft bemachtigd!
Onze sponsor H.J. Metaalbewerking heeft het vervoer bekostigd en een chauffeur geregeld, waarvoor grote
dank! Het was één groot feest in Hilversum met 400 vrouwen, hun aanhang, muziek en live optredens.
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Vrijdag 6 mei 2022
Prosecco Toernooi bij SC ‘t Goy

(vervolg)

WKC dames met organisatie Voetbalmoeders Prosecco toernooi en de burgemeester van Hilversum bij de
Prosecco bokaal
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Zaterdag 7 mei 2022
Beesd wint in de laatste minuut van Willem II

61

Zaterdag 7 mei 2022
Beesd pakt in absolute slotfase de volle buit
Na de onthutsende midweekse 2-5 nederlaag tegen SV TOP mocht Beesd deze zaterdag afreizen naar
Tilburg voor de ’thuiswedstrijd’ tegen de amateurtak van Willem II om zich te revancheren voor de
nederlaag. In een voetballend teleurstellende wedstrijd pakte Beesd met een doelpunt in de slotfase
wel de volle buit. Een gezien de kansenverhouding terechte uitslag.
Waar menig speler en supporter gerekend had op een zonovergoten middag in Tilburg kwam men nogal
bedrogen uit met flink wat regen in de eerste helft. Voor het veld van de Tilburgse ploeg verre van
een ramp, want het hoofdveld had naar het lijkt al weken geen druppel water meer gehad. De regen
kwam het spel van beide ploegen echter niet ten goede. In de eerste helft grossieren zowel Willem II
als Beesd in onnodig balverlies door ballen die doorschieten onder de voet of passes die niet op maat
zijn. Wel heeft Beesd het beste van het spel en krijgt men kansen genoeg om de score te openen in de
eerste helft. Kevin Spronk komt dichtbij met een mooie vrije trap op de paal en ook een vrij schot
vanaf de rand 16 en niet veel later denkt Nick van der Burg zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar
de prima leidende arbiter van dienst, Addy IJzerman, constateert hierbij buitenspel en keurt de treffer
af. Willem II zet hier eigenlijk niks tegenover en de Beesdse defensie blijft dan ook fier overeind.
Vrije trap van Kevin Spronk eindigt helaas op de paal
In de tweede helft dringt Willem II meer aan dan in de eerste 45 minuten en hebben de gastheren meer
balbezit. Met enkele hoge voorzetten proberen ze hiermee gevaar te stichten maar met de boomlange
Edwin Tuller in de goal vandaag is dat een kansloze missie. Beesd krijgt ondanks het mindere balbezit
ook nu weer legio kansen om de voorsprong te pakken, maar grote kansen zijn deze middag niet aan
voorhoedespelers Jarno van de Water en Nick van der Burg besteed.
Spits Nick van der Burg laat een goede mogelijkheid op de openingstreffer liggen
Waar iedereen zich al neer lijkt te leggen bij een bloedeloos gelijkspel is het in de absolute slotfase
Beesd wat met enig fortuin alsnog de drie punten mee naar huis neemt. Uit een hoekschop grijpt de
keeper van Willem II zeer weifelend in en in een kluts van spelers rolt de bal, mogelijk via O23-speler
Vincent Peek over de lijn, 1-0 voor Beesd. Nog geen minuut later heeft de scheidsrechter genoeg
gezien voor vandaag en fluit hij af.
Vincent Peek zet Beesd in de slotminuut op een 1-0 voorsprong!
Een overwinning door een doelpunt met enig fortuin, maar op basis van het spel en kansen een
terechte overwinning voor Beesd. Ook een broodnodige overwinning naar nederlagen tegen
FC Tilburg en SV TOP om aansluiting te houden met de zeer brede middenmoot in de 4e klasse F.
De wedstrijden voor Beesd volgen elkaar in rap tempo op, want dinsdag staat al de volgende
wedstrijd op het programma uit bij Kerkwijk. Thuis speelde Beesd gelijk (2-2) en ook dinsdag
zullen de ploegen gezien de ranglijst elkaar weinig ontlopen.
Aftrap is om 20:00 op Sportpark De Hoef.
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Dinsdag 10 mei 2022
Beesd is de baas in Kerkwijk
Kerkwijk – Na een Duitse overwinning in Tilburg door een laat doelpunt van Vincent Peek staat 3 dagen later
alweer de volgende tegenstander klaar. In Kerkwijk hoopt Beesd een vervolg te geven aan de driepunter tegen
Willem 2. In de vorige ontmoeting op Sportpark Molenzicht deelden Beesd en Kerkwijk de punten: 2-2.
In de eerste tien minuten speelden Beesd wat rommelig, het slechte veld had daar ook een groot aandeel in. De
thuisploeg was duidelijk meer gewend aan het veld en speelden daar in de openingsfase goed op in. Na goed
doorjagen op het middenveld kreeg een Kerkwijkse aanvaller de bal in de zestien, een goede passeeractie en
een kiezelhard schot zorgden voor een 1-0 achterstand voor Beesd. Na dit openingsdoelpunt werd Beesd wakker
en begon het ook wat beter te voetballen. In de 17de minuut leek een kort genomen corner wat laag in de
zestien gebracht te worden. Bram Wakker loste dit acrobatisch op en met een halve omhaal wist hij de keeper
van Kerkwijk te verrassen, 1-1. Beesd kreeg steeds meer grip op de wedstijd en Kerkwijk speelden veel vaker
de lange bal, echt grote kansen kwamen er niet voor beide ploegen. In de 35ste minuut wel, Kevin Spronk draaide
een bal vanaf de zijkant in de zestien waar Nick van der Burg wel raad mee wist. Met een knappe snoekduik wist
de aanvaller Beesd op een 1-2 voorsprong te zetten.

Het mooiste doelpunt van de avond viel 2 minuten voor rust. Na goed positiespel van Beesd ontving de “magician”
Bram Wakker de bal over de middenlijn. Wakker wist met een ouderwetse “Skunk” lob Jarno van de Water te
bereiken. Diezelfde van de Water schoot de bal fantastisch uit de lucht achter de doelman van Kerkwijk. Na
deze prachtgoal blies de scheidsrechter af voor de rust. Met een comfortabele 1-3 voorsprong zochten de spelers
van Beesd de kleedkamer op.
Kerkwijk probeerde in het begin van de tweede helft terug in de wedstrijd te komen. Doelman Jari Meijvogel
wist het gevaar vaak snel te onderscheppen voor het echt gevaarlijk werd. Na een kwartier spelen wist Jarno
van de Water de marge te vergroten voor Beesd. Na een prachtige diepe bal van Kevin Spronk liet van de Water
de keeper van Kerkwijk voor de 4de keer vissen vanavond. Kerkwijk probeerden het wel, maar de defensie van
Beesd stond als een huis en hierdoor wisten zij een tegendoelpunt te voorkomen. De ploeg van Dick Wammes
had zelf nog wel kunnen uitlopen, Jarno van de Water en Nick van Gameren gingen beide een keer alleen door
op de keeper en een vrije trap vanaf de middenlijn van Kevin Kruissen spatte uiteen op de lat. Het slotakkoord
kwam van Kevin Spronk, na een goede pass van Nick van Gameren schoot hij de bal in de verre hoek.
Een mooie 1-5 overwinning voor Beesd op Kerkwijk. Volgende week een uitwedstrijd tegen Well, lukt het ook
hier om de drie punten mee te nemen? De wedstrijd start om half 3.
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Dinsdag 10 mei 2022
Derde winst op rij voor kansen missend Beesd
Na de overtuigende midweekse 1-5 overwinning uit bij Kerkwijk stond afgelopen zaterdag de uitwedstrijd
tegen provinciegenoot Well op het programma. Een ploeg die buiten de twee titelkandidaten O.S.S.’20 en
De Braak knap lange tijd op de derde plek stond, maar de laatste weken beduidend minder goed in vorm is.
Thuis verloor Beesd met 1-2 van Well, dus een mooie gelegenheid om dat recht te zetten.
Vanaf minuut 1 is Beesd de sterkere ploeg. Met veel druk op de laatste linie van Well is het eigenlijk wachten
op de openingstreffer. Kansen creëert Beesd daarvoor genoeg in de eerste helft. De eerste is misschien wel
gelijk de grootste. Na goed druk zetten van Jens Kroeze snoept hij de bal af van de laatste man van Well en
kan 1 op 1 richting de goal. Onzelfzuchtig legt hij de bal breed op Jarno van de Water, maar deze krijgt het
vanaf 5 meter voor elkaar om de bal naast de goal te schieten. Jens Kroeze krijgt enkele momenten later zelf
de kans om Beesd op voorsprong te zetten, maar hinkend op de gedachte dat hij mogelijk wordt afgevlagd is
zijn inzet een makkelijke prooi voor de Wellse keeper. Ook de derde aanvaller, spits Nick van der Burg, heeft
het vizier niet op scherp staan. Na een goede versnelling op rechts en dito schot kan deze alsnog gekeerd
worden door de keeper van Well en een teruggebrachte bal uit een corner kopt Van der Burg op de bovenkant
van de dwarsligger. Oude voetbalwetten gelden ook in de 4e klasse, zo blijkt. In de laatste minuut van de
eerste helft is het namelijk een lange haal van Well naar voren en waar de spits meters buitenspel staat, geldt
dat voor Jan Lindhout zeker niet en in de 1 op 1 met keeper Edwin Tuller rondt hij koeltjes af. Compleet tegen
de verhoudingen in gaan de ploegen rusten met een voorsprong voor Well.
De achterstand vlak voor rust is een flinke domper voor de elf van Beesd, maar door de vele kansen die de
ploeg creëerde in de eerste helft is er nog alle geloof in een goed resultaat. Dit geloof betaalt zich al vroeg uit
in de tweede helft. Na een hoekschop heeft Nick van der Burg een mooie kapbeweging in huis waarmee hij zijn
tegenstander het bos instuurt. Zijn voorzet kan nog geblokt worden, maar de afvallende bal is voor invaller
Jorn van den Broek, deze behoudt het overzicht en legt breed op Kevin Spronk. Deze neemt de bal in een keer
op de pantoffel en deze zeilt fraai in de rechterhoek en zet Beesd hiermee dik verdiend op gelijke hoogte.
Well toont, in tegenstelling tot de eerste helft, meer aanvallende dadendrang en het is dan ook minder
eenrichtingsverkeer, maar grote kansen weten de gastheren niet te produceren. Dit is ook de verdienste van
de defensie van Beesd die de laatste weken als een huis staat en weinig tot niets weggeeft en ook vandaag is
men niet van plan om nog een tegentreffer toe te staan. Waar de defensie vandaag als een huis staat, geldt
dat niet voor de scherpte in de voorhoede. Net als in eerste helft wordt de ene na de andere kans gemist en
blijft het lange tijd gelijk tussen beide ploegen. Een kwartier voor tijd denkt Nick van Gameren op rechts na
een handige actie door te kunnen richting het vijandelijke doel, maar verdediger René van der Werken besluit
aan de noodrem te trekken en de scheidsrechter kan niet anders dan deze schandalige charge te bestraffen
met een rode kaart. Met tien man is het voor Well alle hens aan dek, al graaft de ploeg zich zeker niet in.
Echter in de omschakeling heeft Beesd zeeën van ruimte
en uiteindelijk pakt Beesd de verdiende voorsprong. Na
een steekbal komt de bal in de 16 van Well voor de voeten
van Kevin Spronk en de linkshalf is als enige vandaag wel
scherp in de afronding en met een bekeken schuiver in de
verre hoek tekent hij voor zijn tweede treffer van de
middag. In de slotfase kan Beesd de score nog een fraaier
aanzien geven, maar net als de gehele middag ontbeert
het aan de afronding.
Het blijft dus 1-2 en op de winst valt niks af te dingen, enkel dat de score wat hoger had moeten uitvallen.
Zo pakt Beesd voor de derde wedstrijd op rij drie punten en lijkt het op weg naar een sterke afsluiting van een
wisselvallig seizoen. Het zal niet makkelijk worden om de goede reeks door te zetten, want aankomende
zaterdag staat de derby tegen G.V.V. op het programma. Na een matige seizoenstart ligt de ploeg op koers
voor een hoge eindklassering en mogelijk zelfs het spelen van nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse.
Het belooft in ieder geval een prachtige voetbaldag te worden, want Beesd 1, 2 en 3 spelen allen aankomende
zaterdag thuis om 14.30 uur!
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Vrijdag 20 mei 2022
Voetbal overleeft altijd (1)
Ferd de Waal schreef een boek over het ontstaan en de geschiedenis van het voetbal in de dorpen
Geldermalsen, Tricht, Beesd, Deil en Meteren. De officiële boekpresentatie was op vrijdag 20 mei in de
kantine van GVV Geldermalsen. Namens v.v. Beesd kreeg voorzitter Max Kroeze een exemplaar van het boek
overhandigd. Ook in de Gelderlander werd het boek aangekondigd als het ideale cadeau voor vaderdag.
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Vrijdag 20 mei 2022
Voetbal overleeft altijd (2)
Ferd de Waal overhandigd het eerste boek aan wethouder Rutger van Stappershoef op Sportpark Molenzicht.
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Vrijdag 20 mei 2022
Voetbal overleeft altijd (3)

“Getrouwd met de voetbal
en met mijn vrouw ga ik
vreemd”
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Zaterdag 21 mei 2022
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Zaterdag 21 mei
Beesd – GVV Geldermalsen 0-1

BEESD • GVV heeft een mooie overwinning geboekt in en tegen Beesd. De Geldermalsens veteraan
Ronald Meering was de uitblinker van de wedstrijd. Hij hield als laatste man de verdediging dicht en
kopte in de 85 e minuut de 0-1 binnen.

X
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Zaterdag 21 mei
Beesd – GVV Geldermalsen
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Zondag 22 mei 2022: Beesd 2 zondag
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Maandag 23 mei 2022

‘’Beter een goede buur dan een verre vriend’’
x
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Dinsdag 24 mei 2022
Gezocht…

Voor het nieuwe seizoen zijn Beesd 1 en 2 op zoek naar nieuwe mensen om de staf aan te vullen. Beesd 1 is op
zoek naar iemand die rol van assistent-scheidsrechter/grensrechter wil vervullen. Verder zijn zowel Beesd 1
als Beesd op zoek naar een leider die de hoofdtrainers van de elftallen ondersteunt met wedstrijdzaken op
wedstrijddagen. Het betreft hier dus een leider voor Beesd 1 en een leider voor Beesd 2 (niet een iemand die
verantwoordelijk is voor beide elftallen).
Beesd 1 speelt ook komend seizoen op zaterdag in de 4e klasse.
De thuiswedstrijden zijn standaard om 14:30 en voor
uitwedstrijden is de aanvangstijd afhankelijk van de voorkeurstijd
van de andere ploegen. Ook Beesd 2 speelt komend seizoen in de
4e klasse (reserve) en speelt de thuiswedstrijden om 14:30. Bij
bekendmaking van de competitie-indeling is hier meer over
bekend. Bij voorkeur beschikken de elftallen over een vaste
grensrechter (enkel Beesd 1) en leider die bijna elke wedstrijd
beschikbaar is. Echter is het ook zeer begrijpelijk als je niet elke
wedstrijd beschikbaar bent, maar mocht je wel interesse hebben
en je dit leuk lijken, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Eventueel kunnen we dan kijken naar meerdere mensen die samen
deze taken gaan vervullen.
Beesd 1 en Beesd 2 zijn beide jonge, talentvolle, maar bovenal gezellig selecties. Sportief presteren is
belangrijk, maar we hechten ook bij Beesd veel waarde aan het sociale aspect van het voetballen in een team
en een leuke en gezellige derde helft is dan ook minstens zo belangrijk. Wil jij graag betrokken zijn bij v.v.
Beesd, ben je enthousiast over het vervullen van een rol als leider of grensrechter en wil je graag onderdeel
zijn van Beesd 1 of 2 neem dan contact op via: 06- 83605441
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kan dat via dezelfde weg. Alvast dank!
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Woensdag 25 mei 2022
...... voor een geweldige opbrengst voor
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en Make-A-Wish Nederland
Op zaterdag 4 juni, vanaf 09:00 uur, vind op Sportpark Molenzicht (Beesd) in de West Betuwe, de "Meuk is
Leuk" markt plaats tijdens het laatste Robert Mars Toernooi. Er zijn talloze kramen te vinden met onder
andere; curiosa, boeken fruit, sportspullen, bloemen, woonaccessoires, snoep, speelgoed, cakes etc. én er is
zelfs een heus e "ladieskraam"!
Voor de kinderen zijn er ook spelletjes zoals darten, sjoelen, eendjes vangen en blikgooien.
Kortom op deze dag is er voor ieder wat wils en de opbrengst komt supergoed terecht.
Naast de verkoop zijn er ook enkele verlotingen met werkelijk prachtige prijzen.
Zo maak je kans op Rituals pakketten, een postcodeloterijfiets, poefen, een ballonvaart, dinerbonnen en
cadeaubonnen voor o.a. gereedschap, een reisje met een BBQ boot, vleespakketten, autorijlessen, juwelen,
kleding, trimsalon, voetgolf, kappers en autowasserette...
Maar ook voor de voetballiefhebber zijn er vele prijzen zoals onder andere (gesigneerde) shirts van Ajax,
Feyenoord, PSV, FC Utrecht, Willem II en RKC, maar ook gesigneerde schoenen van Noni Madueke en Marco
van Ginkel. Daarnaast zijn er ook diverse wedstrijdkaartjes te winnen, zelfs voor een thuiswedstrijd naar
keuze van Liverpool! Alles moet weg!
Ja echt ALLES! omdat het de laatste keer is.

Dus kom op
zaterdag 4 juni
naar Beesd
voor de

‘’Meuk is
Leuk Markt’’
tijdens het
9e Robert
Mars Toernooi.
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Woensdag 25 mei 2022

11 mei 2022
Vanavond hadden we weer een productieve vergadering voor het 9e en laatste Robert Mars Toernooi op
zaterdag 4 juni op Sportpark Molenzicht (Beesd). Wat mogen we trots zijn dat onze vrijwilligers, sponsoren en
donateurs ons weer allemaal goed gezind zijn. Het maakt de organisatie zoveel makkelijker....
Tussen de bedrijven door waren
we ook nog uitgenodigd in
Eindhoven door de nummer 2
van de eredivisie (AFC Ajax van
harte gefeliciteerd met het
kampioenschap) voor een korte
rondleiding, een kopje koffie en
een informatief praatje over
onze actie. Bij het naar huis
gaan werd ook nog even de auto
goed gevuld met prachtige PSV
prijzen. Morgenavond mogen we
ook weer opdraven bij SRC FM
om tussen 21:00 uur en 22:00
uur bij Cor Vermeulen ons
verhaal te doen. Hopelijk trekt
de markt hierdoor extra
bezoekers.

14 mei 2022..
Het is niet zo dat er in de
tussentijd niets gedaan wordt
hoor
Gelukkig zit het weer mee en
kunnen we de ruimte buiten
benutten.

De pakketten voor onze
supervrijwilligers staan
alvast klaar.
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Woensdag 25 mei 2022
FINALE CONFERENCE LEAGUE

Woensdag 25 mei was de kantine van v.v. Beesd vanaf 20.00 open om naar Feyenoord- AS Roma te kijken.
De dag erna op donderdag Hemelvaartsdag was de kantine gesloten.
Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Feyenoord was dicht bij de gelijkmaker, maar AS Roma won met het
kleinste verschil. 1-0 Jammer voor Rotterdam.

Arie was er helemaal klaar voor… jammer Arie
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Woensdag 25 mei 2022

Uitnodiging bijzondere
algemene ledenvergadering
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Vrijdag 27 mei 2022:

Na een lastige periode was het dan eindelijk zover.
Seizoen 2021/2022 kon van start gaan zonder al te veel beperkingen.
Hier en daar moest er nog weleens een wedstrijdje verplaatst worden, maar zeker aan het einde van het
seizoen kon er lekker gevoetbald worden. Alle inspanningen die we met elkaar geleverd hebben om toch
zoveel mogelijk door te trainen en onderlinge partijtjes te spelen om het ritme en plezier er in te houden
heeft dan ook geresulteerd in spannende competities en dus soms ook een fantastisch resultaat en zelfs
enkele kampioenen!

VVB JO11 (Jeugd onder 11 jaar)
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Vrijdag 27 mei 2022
Kampioenen bij v.v. Beesd
VVB JO11 (Jeugd onder 11 jaar)
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Vrijdag 27 mei 2022
Nóg meer kampioenen bij v.v. Beesd
MO13-1 Voorjaarscompetitie
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Vrijdag 27 mei 2022
Nóg meer kampioenen bij v.v. Beesd
MO13-1 Voorjaarscompetitie
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Vrijdag 27 mei 2022
Nóg meer kampioenen bij v.v. Beesd
JO16-1 Voorjaarscompetitie
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Vrijdag 27 mei 2022
Business Club v.v. Beesd pakt de draad weer op
Ondanks de lastige tijd die velen hebben doorgemaakt de afgelopen twee jaar hebben twee leden van de
Business Club v.v. Beesd een nieuwe mijlpaal bereikt.
Hydrauliek Service en Kroeze Hoveniers van resp. Rik en Martien van Zandwijk en Jan en André Kroeze zijn
met hun bedrijf verhuisd naar de Homburg in Beesd.
Onder de belangstelling van zo’n 60 personen is op zaterdag 21 mei een bezoek gebracht aan beide bedrijven.
De aftrap werd gegeven bij Hydrauliek Service waar Martien en Rik een toelichting gaven op de specialistische
activiteiten die bij hen plaatsvinden gevolgd door een rondleiding door het bedrijf.
Zoals wel vaker het geval is: je denkt een globaal beeld te hebben van de activiteiten binnen een bedrijf maar
wanneer je achter de schermen van het bedrijf mag kijken gaat er een wereld voor je open.
Bij Hydrauliek Service staat de klant centraal. Haar doelstelling is dan ook om de klant te ontzorgen. Kan dit
niet omdat het betreffende product niet op voorraad is, dan maken zij het zelf. Het bedrijf is ingericht op full
service waarbij de tijd van levering essentieel is.
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Vervolgens werd de middag bij Kroeze Hoveniers voortgezet door een interessante presentatie gegeven door
Jan Kroeze. Hierbij kwamen alle activiteiten die door Kroeze Hoveniers gedaan worden aan de orde. Van het
beeld van de aanleg van een tuintje hier en een tuintje daar is zeker geen sprake meer.
In 60 jaar tijd groeide het bedrijf uit tot een hoogwaardig gecertificeerd hoveniersbedrijf met vakbekwame en
geschoolde hoveniers, een uitgebreid machinepark, het modernste gereedschap en een eigen ontwerpafdeling.
Door deze groei werd de locatie aan de Havendijk te krap en is de ontwikkeling van een nieuw bedrijfspand op
de Homburg in Beesd tot stand gekomen. Zowel in de particuliere als zakelijke omgeven worden omvangrijke
projecten uitgevoerd waarbij gedacht moet worden aan kantoortuinen met dakterras als wel enorme
particuliere tuinen. De werkzaamheden worden verricht door het hele land.

v

Een zeer geslaagde middag die werd afgesloten met een hapje en drankje waarbij de onderlinge banden
(netwerken) volop werden aangehaald.
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Zaterdag 28 mei 2022

x
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Maandag 30 mei 2022…. Nog 5 dagen
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Maandag 30 mei 2022….
WELZIJN WEST BETUWE:
VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE

Zoals je misschien al hebt gezien, gelezen of gemerkt organiseert Welzijn West Betuwe een 2 daags festival
‘West Betuwe Jam Festival’. Zaterdag 11 juni staat in het teken van leefbaarheid en vrijwilligers.
Er zijn interessante en leuke workshops te volgen en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo kun je
een kaartje sturen vanuit het allerkleinste postkantoortje van Nederland, wordt je welkom geheten door een
opvallend persoon, is er de hele dag koffie en thee gratis, kun je iets maken in de knutselhoek, is er een
ballonnenkunstenaar aanwezig, kun je een glittertattoo laten zetten, worden er petit fours uitgedeeld en
andere lekkernijen, kun je in de photobooth foto’s laten maken, een stoelmassage of handmassage ondergaan
en is er voor alle vrijwilligers een presentje in de kraam van Welzijn West Betuwe. De hele dag zijn er
optredens op en rondom het plein. Er is van alles te eten en te proeven, wat denk je van een lekker ijsje of
een pizzapunt, alles om vrijwilligers in het zonnetje te zetten en te danken voor hun inzet.
Een aantal ondernemers vanuit de hele gemeente heeft een kraam op het festival, zo kun je kennismaken en
proeven met van alles wat West Betuwe te bieden heeft. Iedereen die vrijwilligerswerk doet in West Betuwe is
van harte welkom. Rond 14.00 uur worden de prijzen voor de fotowedstrijd ‘Vrijwilligers in Beeld’ uitgereikt
door Wethouder Rutger van Stappershoef en aan het eind van de dag wordt de winnaar van de
Leefbaarheidsbokaal bekend gemaakt.
Ben jij vrijwilliger? Wees van harte welkom en neem gerust je kinderen mee er is ook voor hen van alles te
doen.

Kijk voo r de actuele workshops en activiteiten op https://www.westbetuwejam.nl/
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Dinsdag 1 juni 2022….
Stemmen op de ALV

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd.
In de vorige Algemene Ledenvergadering van oktober 2021 hebben we als bestuur al melding gemaakt van het
feit dat er weer verkenningen waren met Rhelico en we eventueel op een later moment terug zouden komen
bij jullie.
De afgelopen maanden zijn er de nodige gesprekken geweest tussen de verenigingen op verschillende
niveaus en zijn wij op het punt gekomen om het onderwerp van samenwerken jeugd en intentie tot fusie bij
jullie ter goedkeuring neer te leggen.
Volgende week woensdagavond is het dan zover en kan er gestemd worden op dit onderwerp welke van belang
is voor de toekomst van onze vereniging. We zullen als bestuur de details uitleggen en vertrouwen op een
constructieve avond.
Volgens artikel 17 van de statuten van de vereniging is het volgende van toepassing:
2. leder stemgerechtigd lid heeft één stem. Wanneer een lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is
de ouder/verzorger van het lid bevoegd om de stem te doen uitbrengen.
3. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien
(18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee
andere leden stem uitbrengen.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze avond om tot een goed en weloverwogen
besluit te komen.
Tot woensdagavond 8 juni om 19.30 uur in de kantine van v.v. Beesd.
Namens het bestuur.
Max Kroeze
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (1)

14 pagina’s over het 9e en laatste Robert Mars Toernooi voor
KIKA en Make a Wish, einde van een tijdperk…….
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Robert Mars Toernooi (2)
Wat zijn we iedereen ontzettend dankbaar…
… dat we met een geweldige 9e editie afscheid hebben mogen nemen van Het Robert Mars Toernooi.
Hiermee hebben we geen punt, maar een uitroepteken, achter deze traditie kunnen zetten.
Een traditie die, inclusief een gedwongen pauze van 2 jaar, 11 jaar heeft standgehouden.
Wat in 2012 “klein” begon is uitgegroeid tot iets “groots” op alle fronten.
Hier kunnen wij, de Vrienden van Robert Mars, alleen maar heel trots en dankbaar op terugkijken.
Al die jaren hebben we genoten van:
• veel blije kinderen die er negen keer een feest van hebben gemaakt,
• een enorm aantal enthousiaste, energieke en altijd bereidwillige vrijwilligers,
• de grote opkomst van bezoekers,
• iedereen die, op wat voor manier dan ook, altijd weer bereid was om ons te steunen.
Met bijzonder veel dank aan vrijwilligers, sponsoren, bezoekers en deelnemers mogen we mededelen dat de
acties, markt en verlotingen dit jaar een bedrag van € 30.000,00 hebben opgeleverd.
Dit bedrag zal verdeeld worden tussen KiKa en Make A Wish Nederland.

(Foto: Wim Veenendaal)
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Robert Mars Toernooi (3)
Wat zijn we iedereen ontzettend dankbaar… (vervolg)
De totale opbrengst van negen keer “Robert Mars
Toernooi” komt daarmee op ruim
€ 170.000,00
Meer dan tevreden kijken we terug op een
intense periode waarin we alles uit de kast
hebben gehaald om ‘iets goeds te doen’ en ‘iets
moois neer te zetten’. We hebben herinneringen
gecreëerd die we tot in lengte van dagen zullen
koesteren.
Heel veel dank aan iedereen die ons gesteund
heeft om dit voor elkaar te krijgen.
De laatste finale werd gewonnen door Focus en
eigenlijk verdiende elk team de Fair Play Cup,
maar na rijp beraad werd deze toch aan de
meiden van Vriendenschaar overhandigd.
Er volgen binnenkort meer foto's!
(Foto’s: Wim Veenendaal)
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (4)
Een van de deelnemende teams….

92

Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (5)

93

Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (6)
Focus 07, het winnende team zijn échte winnaars.
Gisteren heeft de JO 12-1 van Focus 07 het Robert Mars
Toernooi gewonnen in Beesd. Maar wat is de realiteit
dan ook hard als je hoort hoe erg verlies kan zijn, en
dan bedoel ik niet met voetbal, dat was hier bijzaak.
Maar het verlies van je kind aan kanker. Meerdere malen
heb ik met een brok in mijn keel gestaan toen de
verhalen en herinneringen en speeches voorbij kwamen,
dit niet omdat ik Robert kende, maar omdat daar een
team stond met de zelfde leeftijd, plezier en passie als
Robert, en dan gaat bij mij de gedachte, wat als........
De jongens vonden samen met de ouders dat er ook
maar één ding gedaan kon worden naar het winnen
van het toernooi, namelijk de trofee niet mee te nemen
naar Culemborg, maar te schenken aan de ouders en
familie van Robert, om zo een tastbare herinnering te
hebben aan al die toernooien die onder zijn naam zijn
gehouden. Een geweldig en hartverwarmend gebaar van
deze spelersgroep.
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (7)

Tranen bij laatste toernooi om overleden
voetballertje Robert te herdenken:
‘Fijn dat zijn naam wordt onthouden’
Bijna driehonderd jonge voetballers uit de regio namen zaterdag deel aan het
negende (en laatste) Robert Mars Toernooi. De opbrengst van het evenement is
bestemd voor KiKa en Make-a-Wish Nederland.
Robert Mars overleed in 2011 op 10-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Om de herinnering
aan de jonge speler van Voetbalvereniging Beesd levend te houden, is een jaarlijkse competitie in het leven
geroepen. Roy Kroeze (53) is er van meet af aan bij betrokken en speelt ook vandaag een rol bij de coördinatie
van het feest op Sportpark Molenzicht.
Dik bevriend
,,Robert zat bij mijn dochter in de klas en ze waren dik bevriend”, legt hij zijn betrokkenheid uit. ,,We zijn
een klein dorp en vrijwel iedereen was destijds, net als wij, geraakt door het tragische gebeuren.’’
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (8)

,,Omdat Robert maar 10 jaar is geworden, staat het cijfer 10 sinds het begin centraal. De deelnemers zijn
niet ouder dan 10 jaar en we wilden het evenement 10 keer houden. Helaas is door corona de vorige editie
afgelast, waardoor we er nu na 9 keer een streep onder zetten.”
Tweede belangrijke reden voor de organisatie is nog steeds de geldinzameling voor de Stichting Kinderen
Kankervrij (KiKa). Roy Kroeze: ,,Tot nu toe hebben we 140.000 euro kunnen overmaken en we hopen na
vandaag de 1,5 ton te passeren.
Eerdere jaren beperkten we ons tot één goed doel, maar van de opbrengst van vandaag gaat ook een deel naar
Make-a-Wish Nederland.
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (9)

Via de speakers klinkt een persoonlijke boodschap van
diskjockey Armin van Buuren, betrokken bij het initiatief
omdat onlangs in het televisieprogramma Verborgen
Verleden duidelijk werd dat enkele van zijn voorouders
woonden in het Lingedorp.

Bier en tieten
Belangstellenden pinken een traantje weg wanneer - onder
meer door burgemeester Servaes Stoop van West Betuwe
- wordt herinnerd aan het overlijden. Maar de stemming
slaat meteen om als het officiële gedeelte wordt afgesloten
met Roberts favoriete nummer: Het Bier en Tietenlied.
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (10)
Roberts ouders Waldrik en Elize Mars (beide 50)
en zijn broer Waldrik (23) zijn medeorganisatoren
van het benefietevenement waaraan circa 100
vrijwilligers meewerken. Zij ondergaan het
gebeuren met ‘wisselende emoties’ en hebben
daardoor de afgelopen nachten slecht geslapen.
,,Natuurlijk roept het verdriet op, maar het is
tegelijk fijn dat zijn naam wordt onthouden”,
vindt vader. ,,Het geeft ons vooral positieve
energie”, voegt zijn echtgenote toe.
,,Wij voelen ons bevoorrecht dat we in een dorp
wonen waar mensen ons zo’n warm hart
toedragen.”

Liverpool-shirts en toegangskaarten
Voor de gelegenheid is de sportaccommodatie ingericht als feest- en marktterrein. In zo’n 30 kramen doen
vrijwilligers hun best zo veel mogelijk geld in te zamelen. Dat kost Denise van den Broek (22) weinig moeite.
Zij is een van de medewerkers in de loterijtent en daarvoor is belangstelling genoeg. ,,Een van ‘s werelds
beste clubs, Liverpool FC, schonk ons gesigneerde shirts van Virgil van Dijk, Mo Salah, en de hele Liverpoolselectie”, vertelt ze. ,,Ook mogen we drie keer twee kaarten voor een thuiswedstrijd van Liverpool FC1
verloten.”
In de stand ernaast staat Peter Verhoef (44) uit Nieuwegein met 4 sjoelbakken. Voor 1 euro mogen
belangstellenden hun behendigheid testen. Op een stapel knuffels en andere hebbedingetjes ligt een bordje
‘altijd prijs’. ,,Ik draag vandaag mijn steentje bij omdat ik een vriend en collega van Elize ben”, legt hij uit.
“We werken allebei in de gespecialiseerde thuiszorg.”
Ook is een deel van het terrein als rommelmarkt ingericht. Wie spulletjes over heeft, is onder het motto
‘meuk is leuk’ aangemoedigd om ze aan de man te brengen voor het goede doel. Dat lijkt aardig te lukken.
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (11)
Burgemeester Servaas Stoop was aanwezig namens Gemeente West Betuwe.

Foto’s Wim Veenendaal
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (12 )
Hans Kraaij was aanwezig voor de prijsuitreiking en hield een indrukwekkende
speech. Dankjewel Hans, je bent een topper.

Foto Wim Veenendaal

Natuurlijk wilde Hans
met de selectie op de foto.
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (13 )

Hoofdprijs Robert Mars Toernooi
En de hoofdprijs van het Robert Mars toernooi
blijft in Beesd:
Cees Brouwer won de hoofdprijs en gaat met
dochter E smee naar een wedstrijd van
Liverpool FC.
Esmee zat bij Robert in de klas…
de cirkel is rond.

Een fantastische dag....
Met dank de foto’s van Wim Veenendaal
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Zaterdag 4 juni 2022….
Robert Mars Toernooi (14 )
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Dinsdag 7 juni 2022….

𝗝𝗢𝟭𝟳-𝟭: 𝗢𝗻𝗴𝗲𝘀𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗸𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗲𝗻
Vorige week werden de jongens van de onder 17 ongeslagen kampioen! Dinsdag was de buit binnen, Emplina
behaalde geen resultaat tegen GVV. Op de foto O17-1 op een Belgisch toernooi waar zij vierde werden.
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Woensdag 8 juni 2022
KNVB: nieuwe spelregels testen in Keuken Kampioen Divisie
De KNVB is van plan om in het seizoen 2023/2024 te gaan testen met nieuwe
spelregels in de Keuken Kampioen Divisie. De voetbalbond is druk aan het
lobbyen om de pilot erdoor te krijgen, schrijft directeur amateurvoetbal
Jan Dirk van der Zee in een column.
In overleg met de internationale spelregelcommissie IFAB wil de KNVB met vijf
aanpassingen gaan experimenteren: ingooien wordt intrappen, dribbelen bij een
vrije trap, een tijdstraf van vijf minuten in plaats van een gele kaart, onbeperkt
wisselen en zuivere speeltijd van twee keer dertig minuten.
"Als je in het voetbal met dit soort ideeën aankomt en wil vernieuwen, dan krijg
je te maken met twee soorten fans: de voetbalromanticus, die het liefst alles
bij het oude laat en wordt geleid door nostalgie en sentiment, en de voetballiefhebber,
die openstaat voor veranderingen om het spel aantrekkelijker en eerlijker te maken", schrijft Van der Zee.
Gijs de Jong en Sjors Brouwer van de KNVB hebben de UEFA en de FIFA onlangs bijgepraat over de
spelregelwijzigingen. Volgens Van der Zee is het nog geen uitgemaakte zaak dat de pilot in 2023 van start kan
gaan in de Keuken Kampioen Divisie.
"Vooral de voetbalromanticus is herkenbaar in de UEFA en de FIFA, waarvan bekend is dat ze bij veranderingen
de neiging hebben om met de hakken in het zand te gaan", schrijft de directeur. "Daarom zal er nog behoorlijk
moeten worden gelobbyd, eer de pilot in de Keuken Kampioen Divisie van start kan gaan."
De KNVB test de spelregelwijzigingen sinds 2017 al in het amateurvoetbal en in toernooivorm bij beloften
elftallen van profclubs. De veranderingen moeten het spel volgens de bond "sneller, sportiever, eerlijker en
attractiever maken".

Zo legt de KNVB de spelregelwijzigingen uit
•

Ingooien wordt intrappen: Is de bal over de zijlijn, dan mag je deze voortaan inschieten of in
dribbelen. Datzelfde geldt voor de aftrap, een hoekschop en doeltrap - allemaal handelingen die
bij een wedstrijd in de huidige opzet minstens een kwartier speeltijd innemen.

•

Dribbelen bij een vrije trap: Per wedstrijd gaat gemiddeld bijna 11 procent van de speeltijd
verloren aan het nemen van vrije trappen. Door die onderbrekingen wordt de snelheid uit het
spel gehaald, maar ook voeding gegeven aan een van de grootste ergernissen bij toeschouwers en
spelers: tijdrekken. Dat wordt grotendeels vermeden met de zelfpass, waarmee je meteen mag
door dribbelen zodra de bal door de scheids is stilgelegd.

•

Tijdstraf: Een andere grote ergernis in het voetbal is het gedoe om gele en rode kaarten. Geel
heeft een imagoprobleem, omdat je de eerste kaart nu voor lief neemt, vanwege het ontbreken
van een directe consequentie. Met de vijfminutenstraf is dat verleden tijd.

•

Onbeperkt wisselen: Ook deze maatregel levert meer snelheid en spektakel op, want je mag
ongelimiteerd spelers wisselen met zogeheten 'vliegende wissels', wat betekent dat het spel niet
meer wordt stilgelegd.

•

Zuivere speeltijd: In 2020 bestond een gemiddelde Champions Leaguewedstrijd uit een krappe
zestig minuten zuivere speeltijd. Bij deze nieuwe spelregels worden voetbalwedstrijden ingekort
tot twee keer dertig minuten.

Correctie 8-6-2022
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Woensdag 8 juni 2022
Eindstanden competitie 2021-2022

De laatste competitiewedstrijd Beesd 1 – FC Drunen 1 kon helaas niet gespeeld worden. FC Drunen kon geen
team meer op de been brengen. Hiermee verviel ook de mogelijkheid voor Beesd 1 om met doelsaldo boven
buurman Rhelico te eindigen. Dit was nu de definitieve eindstand:
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Woensdag 8 juni 2022
Uitslagen wedstrijden Beesd 1 seizoen 2021-2022
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Woensdag 8 juni 2022
Eindstanden competitie 2021-2022

Beesd 2 zaterdag eindigde op een verdienstelijke 5de plaats
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Woensdag 8 juni 2022
Eindstanden competitie 2021-2022

En ook Beesd 3 zaterdag eindigde in het linker rijtje.
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Woensdag 8 juni 2022
Eindstanden competitie 2021-2022

En ook Beesd 4 zaterdag eindigde in het linker rijtje.
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Woensdag 8 juni 2022
Eindstanden competitie 2021-2022

Beesd 2 zondag moest alleen zijn meerdere erkennen in GVV 3, maar toch een keurige 2de plaats.
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Woensdag 8 juni 2022
Bijzondere algemene ledenvergadering
Woensdag 8 juni, 19.30 uur, Kantine v.v. Beesd
Gezamenlijke agenda v.v. Beesd en RVV Rhelico:
Waarom deze samenwerking en fusie?
Fase 1
Samenwerkende Jeugdorganisatie (SJO):
 Samenwerkende Jeugdorganisatie (SJO):
 Het vormen van een SJO met de jeugdafdelingen van Beesd en Rhelico vanaf seizoen 22/23 i.v.m.
inschrijving KNVB competities;
 De trainingen zullen plaatsvinden op complex Beesd;
 De wedstrijden vinden plaatst op complex Beesd. Als overloop zal complex Rhelico worden gebruikt;
 De thuiswedstrijden zullen in Rhelico tenue’s gespeeld worden en uitwedstrijden in VVB tenue’s. Een
investering om alle teams in een nieuw tenue te laten spelen zou ca. €10.000,- kosten hetgeen op dit
moment een te onzekere kostenpost is.
Fase 2:
Fusie:
 Het opstellen van een gezamenlijke intentieverklaring tot een fusie tussen v.v. Beesd en rvv Rhelico.
 Wij onderstrepen het belang om zo snel mogelijk met dit proces te starten om een fusie mogelijk te
maken vanaf voetbalseizoen 23/24.
 Wij geven het belang aan om dit proces gezamenlijk en zorgvuldig te doorlopen zodat wij met elkaar
komen tot een mooie fusieclub met zowel de sterke kanten van Beesd als Rhelico in deze nieuwe
vereniging. Mocht een langere periode nodig zijn dan zullen de besturen hier gezamenlijk een
standpunt over innemen.
Statutairreglement stemmen door leden
 Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem
 Wanneer een lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is de ouder/verzorger van het lid
bevoegd om stem uit te brengen (zonder maximum)
 Voorbeeld: u heeft drie spelende kinderen en u bent zelf ook lid, dan heeft u 4x stemrecht
 Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke machtiging aan een ander lid
van 18 jaar en ouder. (tot de stem van maximaal 2 andere leden)
Er was gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens deze bijzondere algemene ledenvergadering en daarna
werd er gestemd over het aangaan van een SJO en intentie tot een fusie tussen v.v. Beesd en RVV Rhelico.
Er waren 140 leden aanwezig met in totaal 202 stemmen, 8 leden stemden tegen.
In de statuten staat:
a. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 , 2 en 4 van
overeenkomstige toepassing. M.a.w. een fusie is een statutenwijziging.
b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen
twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere
datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen.
Daarom werd er een 2de bijzondere algemene ledenvergadering uitgeschreven op woensdag 22 juni 2022 om
19.30 uur in de kantine van v.v. Beesd.
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Donderdag 8 juni 2022

Bijzondere algemene ledenvergadering 8 juni 2022
Beesd
9 juni 2022

Website

http://www.vvbeesd.nl

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd.
Zoals beloofd op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2022 betreffende de samenwerking
SJO en intentie tot fusie met rvv Rhelico informeren wij jullie hierbij over de stand van zaken.

Stemming v.v. Beesd:
Totaal 202 stemmen waarvan 8 stemmen tegen.
Onze statuten schrijven voor dat 2/3 van het aantal leden aanwezig moet zijn voor goedkeuring fusie. Ondanks
de hoge opkomst is dit niet gehaald en zijn we genoodzaakt om op 22 juni a.s. een tweede ALV te beleggen.
Op deze avond is het aantal leden dat aanwezig en of gemachtigd is van belang en moet hier van een
meerderheid gehaald worden van 2/3 en is het van belang om met zoveel mogelijk leden te stemmen. Dus
voor alle duidelijkheid deze avond hoeft niet meer het aantal van het totale ledenbestand gehaald te worden
maar 2/3 van de aanwezige leden en of de gemachtigden.

Stemming rvv Rhelico:
SJO 106 stemmen voor, tegen 11 stemmen
Fusie 93 stemmen voor, tegen 24 stemmen
Volgens de statuten is voor rvv Rhelico de samenwerking SJO en intentie tot fusie een feit.
Zodra de tweede ALV op 22 juni a.s. goedkeuring geeft aan de samenwerking en intentie fusie kunnen de
jeugdelftallen in het komende seizoen samen gaan voetballen. De senioren volgen na 1 of misschien 2 jaar.
Namens het bestuur willen we iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid om tot hier te
komen.
Het bestuur
Voetbal Vereniging Beesd
Max Kroeze ( voorzitter )
Sportstraat 7
4153 AJ BEESD

112

Maandag 20 juni 2022
Wijzigingen voetbalpiramide gaan definitief door:
komende twee seizoenen versterkte degradatie
REGIO • De wijzigingen in de voetbalpiramide gaan door, heeft de ledenraad van de KNVB besloten.
Dit betekent dat er in de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 sprake zal zijn van een versterkte degradatie. En
vanaf het seizoen 2023-2024 zal er gemengd worden ingedeeld in de derde divisie, de nieuwe vierde divisie en
de eerste klasse (in de tweede divisie is dit reeds het geval). Zaterdag- en zondagclubs kunnen dan bij elkaar
in een poule komen, waarbij principiële zaterdagclubs wel het recht houden op zaterdag te blijven spelen.
Wat gaat er veranderen in de voetbalpiramide?
• De hoofdklasse wordt vanaf 2022/’23 omgedoopt tot vierde divisie. Zo sluit deze divisie qua naamgeving
logischer aan bij de rest van de voetbalpiramide.
• Er wordt met ingang van het seizoen 2023/’24 gemengd ingedeeld in de derde, de nieuwe vierde divisie én
de eerste klasse. Gemengd indelen betekent dat zaterdag- en zondag teams bij elkaar in één poule zitten.
Hierbij bepaalt het thuisspelende team de speeldag, met uitzondering van principiële zaterdagclubs die het
recht op de zaterdag als speeldag blijven hebben
• Het totale aantal poules in de eerste klasse tot en met de derde klasse wordt teruggebracht. Verspreid over
de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 wordt het aantal eerste klasse poules teruggebracht van elf naar in totaal
acht poules. Voor de tweede klasse geldt dat de huidige 22 poules worden teruggebracht tot 16 poules en voor
de derde klasse wordt er teruggegaan van 42 poules naar 32 poules.
• Aan het einde van de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 vindt er versterkte degradatie plaats, zodat de
optimale piramide met ingang van seizoen 2024/’25 is gevormd.
• In de vierde en vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule. Dit is afhankelijk van
het aantal teams in de regio en het maatwerk om de reisafstanden te beperken.

Noodzakelijk kwaad
De nieuw aangenomen maatregelen zorgen voor een smallere piramide in de (sub)top. Dit heeft tot gevolg dat
er de komende seizoenen met een versterkte degradatie gewerkt moet gaan worden. Voor de clubs die dit
mocht overkomen is dit natuurlijk niet prettig, maar voor een optimale voetbalpiramide is dit een
noodzakelijk kwaad. De voordelen van de nieuwe voetbalpiramide wegen immers zwaarder dan de nadelen,
meent de KNVB.
• Door het gemengd indelen in de derde divisie, vierde divisie en eerste klasse en het terugbrengen van het
aantal poules in de top van de voetbalpiramide ontstaan er sterkere competities met kleinere
krachtsverschillen. Hiermee krijgen de competities een kwaliteitsimpuls.
• Er ontstaat een betere aansluiting tussen de eerste klasse en de nieuwe vierde divisie.
• De competitieopzet sluit beter aan bij de wensen van spelers zoals dit naar voren is gekomen uit onderzoek.

• Ook in de vierde en vijfde klasse kunnen er veel meer regionale competities georganiseerd
worden met veel derby’s en met spannende en gelijkwaardige competities, waardoor de
reisafstand wordt beperkt.
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Dinsdag 21 juni 2022
WE GAAN WEER VAN START !!!
𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗞𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟯

Alvast voor in de agenda!

De activiteitencommissie is alweer druk in de weer met de voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen 2022/2023. Er staan hele leuke activiteiten op de planning,
natuurlijk de bekende kinderbingo’s en klaverjasavonden zullen terugkeren.
Maar ook zullen zijn er nieuwe activiteiten zoals een 16+ ladies bingo.
We starten dit seizoen met de openingsdag op zaterdag 27 augustus.
Meer informatie hierover is te vinden op de website via
https://vvbeesd.nl/openingsdag.
De activiteitenkalender van dit seizoen is ook op deze pagina te vinden.
Noteer de datums alvast in de agenda en houdt de website en social
media in de gaten voor informatie.
Neem ook eens een kijkje op onze eigen pagina:
https://vvbeesd.nl/activiteiten/
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Woensdag 22 juni 2022

Zaterdag 27 augustus 2022
Ein-de-lijk kan het weer!
Op zaterdag 27 augustus organiseert de activiteiten commissie een spectaculaire dag voor jong en oud, aan
iedereen is gedacht. Zo start er om 13.30 (aanvang 13.00) een ouder-kind toernooi waarbij ouders samen met
hun kroos het opnemen tegen anderen. Bij dit toernooi zijn natuurlijk alle senioren ook van harte welkom.
Op deze pagina is een inschrijfformulier te vinden waar er ingeschreven kan worden voor dit toernooi.
De jeugd commissie zal zorgen voor de teamindeling. Kinderen, senioren of ouders kunnen zich natuurlijk
ook alleen inschrijven voor het toernooi.
Na het toernooi om 15.00 uur neemt ons eerste elftal het op tegen de oud voetballers van NEC genaamd Good
Old NEC. Dit belooft een spectaculaire wedstrijd te worden en wie weet staat Patrick Pothuizen bij ons op
Sportpark Molenzicht. Als de wedstrijd is afgelopen is er rond 16.15 een gezellig samenzijn op het terras.
Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 27 augustus op onze openingsdag. De Activiteiten Commissie
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Woensdag 22 juni 2022

Agenda:
•
•

•
•
•

Opening
Samenwerkende Jongeren Organisatie (SJO) v.v. Beesd en RVV Rhelico vanaf komend seizoen 2022-2023
en intentie tot fusie v.v. Beesd en RVV Rhelico vanaf seizoen 2023-2024 of later. Zoals reeds bekend is bij
RVV Rhelico de meerderheid voor deze samenwerking en fusie. Zoals beloofd in de vorige ALV zal de
intentieverklaring in hoofdlijnen worden besproken met de leden.
Gelegenheid voor het stellen van vragen
Stemmen door leden en uitslag stemming
Sluiting

Notulen:
Op deze algemene ledenvergadering is een meerderheid van 2/3 van het aantal stemmen bepalend en hoeft
niet 2/3 van het totale ledenbestand aanwezig te zijn.
Fase 1
•
Samenwerkende Jeugdorganisatie (SJO):
•
Het vormen van een SJO met de jeugdafdelingen van Beesd en Rhelico vanaf seizoen 22/23 i.v.m.
inschrijving KNVB competities;
•
De trainingen zullen plaatsvinden op complex Beesd;
•
De wedstrijden zullen plaatsvinden op complex Beesd. Als overloop zal complex Rhelico worden gebruikt;
•
De thuiswedstrijden zullen in Rhelico tenue’s gespeeld worden en uitwedstrijden in VVB tenue’s. Een
investering om alle teams in een nieuw tenue te laten spelen zou ca. €10.000,- kosten hetgeen op dit
moment een te onzekere kostenpost is.
Fase 2
•
Het opstellen van een gezamenlijke intentieverklaring om tot een fusie te komen Beesd en Rhelico.
•
Wij onderstrepen het belang om zo snel mogelijk met dit proces te starten om een fusie mogelijk te
maken vanaf voetbalseizoen 23/24.
•
Wij geven het belang aan om dit proces gezamenlijk en zorgvuldig te doorlopen zodat wij met elkaar
komen tot een mooie fusieclub met zowel de sterke kanten van Beesd als Rhelico in deze nieuwe
vereniging. Mocht een langere periode nodig zijn dan zullen de besturen hier gezamenlijk een standpunt
over innemen.
Intentieverklaring tot fusie VVB – rvv Rhelico:
•
In een periode van 3 jaar of zoveel eerder een fusie tot stand brengen tussen VVB en rvv Rhelico. Omdat
dit niet in één keer kan hebben we deze belofte / intentie naar elkaar om voor een fusieclub te gaan.
•
Deze intentieverklaring / overeenkomst biedt VVB en rvv Rhelico de gelegenheid de haalbaarheid van de
plannen uit te werken en met de gemeente tot een goed en financieel voordeel c.q. resultaat te komen.
• Het huidige bestuur van VVB blijft langer aan om de fusie in goede banen te leiden.
• Beide verenigingen spannen zich in om het financiële voordeel van de fusie voor de gemeente West
Betuwe te investeren in de nieuwe accommodatie van VVB.
• VVB en rvv Rhelico gaan de fusie in zonder financiële schulden, verplichtingen of aansprakelijkheden.
• VVB is bereid om na de fusie en de permanente overstap van 80 leden van rvv Rhelico de clubkleuren en
of naam te veranderen.
• Alle commissies van beide verenigingen spannen zich in voor een succesvolle samenwerking jeugd en fusie
op zowel sportief als zakelijk niveau.
Hierna was er gelegenheid voor het stellen van vragen.
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Stemmen door leden.
Statutair reglement stemmen door leden
•
Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem
•
Wanneer een lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is de ouder/verzorger van het lid bevoegd
om stem uit te brengen (zonder maximum)
•
Voorbeeld: u heeft drie spelende kinderen en u bent zelf ook lid, dan heeft u 4x stemrecht
•
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke machtiging aan een ander lid van
18 jaar en ouder. (tot de stem van maximaal 2 andere leden)
Uitslag stemmen:
Er 93 leden aanwezig met inclusief de volmacht stemmen 153 stemmen. Slechts 2 stemmen tegen de fusie.

En dus is er een historisch moment in de geschiedenis van v.v. Beesd:
v.v. Beesd gaat een samenwerking aan met RVV Rhelico met een intentie tot
fusie.

+

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

Namens
Het bestuur v.v. Beesd
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Historisch moment in
geschiedenis v.v. Beesd

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,
We kunnen jullie meedelen dat de samenwerking en intentie tot fusie met rvv Rhelico
een feit is geworden!
Gisterenavond zijn er op de 2e Algemene Ledenvergadering 93 leden verschenen met
in totaal 153 stemmen (inclusief volmachten).
Slechts 2 leden stemden tegen en is de goedkeuring van de leden erdoor!!
Een historisch moment in de geschiedenis van onze vereniging en een grote uitdaging
voor de toekomst.
Een uitdaging die we enkel aan kunnen gaan met de betrokkenheid van ALLE leden en
rekenen we dan ook op jullie inzet en betrokkenheid.
Zoals bekend blijft het huidige bestuur nu langer aan om het in goede banen te leiden.
De voorbereidingen voor de samenwerking met de jeugd in het nieuwe seizoen waren
al in volle gang en de komende maanden gaan we de accommodatie voorbereiden voor
deze nieuwe fase.
Op korte termijn is er overleg met de gemeente West-Betuwe over hun inbreng in deze
fusie. We houden jullie op de hoogte en zullen indien nodig weer een ALV plannen voor
verder overleg of uiteenzetting van het traject tot fusie.
Bedankt voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid.
Het bestuur.
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Donderdag 23 juni 2022
Groen licht voor fusie tussen Beesd en Rhelico
BEESD/RUMPT • De leden van vv Beesd hebben woensdag ingestemd met de voorgenomen fusie
met Rhelico. Omdat ook de leden van Rhelico de plannen hebben goedgekeurd, wordt er binnenkort
een commissie gevormd om beide clubs samen te voegen. Het is de bedoeling dat aankomend
seizoen de jeugdafdeling begint met de samenwerking. Binnen twee seizoen zouden de senioren
moeten volgen.
In Beesd was een tweede stemmingsronde nodig, omdat bij de eerste ronde niet het vereiste aantal
leden aanwezig was. Volgens de statuten moet 2/3 de van het aantal leden aanwezig zijn. De
opkomst was groot, maar dat percentage werd niet gehaald. Ook toen was er een grote meerderheid
voor zowel jeugdsamenwerking tussen de clubs als de intentie om te fuseren.
Bij de tweede bijzondere ledenvergadering van woensdag waren er 93 leden met 153 stemmen,
waarvan slechts twee leden tegen waren.
Bij Rhelico was men er al eerder uit. Met een ruime meerderheid is voor beide opties (samenwerking
jeugd en fusie) gekozen.
Rhelico had zelf het initiatief genomen om te kijken of een fusie toch mogelijk was. Bij de vorige
fusiepoging in 2017 ging het mis met de resultaten van het onafhankelijk onderzoek. Met name over
de locatie (Sportpark Beesd) had men twijfels.

Sterk
Bestuurslid van Rhelico, Jeffrey van Oostrum, wil geen oude koeien uit de sloot halen. “Dat was toen.
We hebben als bestuur gezegd dat wanneer we ooit een mooie sterke fusieclub willen hebben, de
draad nu weer moeten oppakken. We zien in heel Nederland een afname van leden en vrijwilligers.
Nu zijn beide clubs nog gezond en is het tijd om de handen ineen te slaan.”
Van Oostrum trekt samen op met de voorzitter van Beesd, Max Kroeze. Kroeze is in zijn sas met het
genomen besluit. “We krijgen straks mooie jeugdteams en ik hoop voor de toekomst op een grotere
aantrekkingskracht vanuit de regio. Komend seizoen gaan we met de jeugd al samen. Er wordt
getraind in Beesd en op sportpark Molenzicht worden ook de competitiewedstrijden van de jeugd
gespeeld. Bij ondercapaciteit is er een verloop naar het sportpark in Rumpt.”

Naam en clubkleuren
Beide karttrekkers hopen op steun van de gemeente. De accommodatie moet worden uitgebreid en
gemoderniseerd, er moeten velden bijkomen en de toegangswegen en parkeercapaciteit moeten
worden aangepast. Maar ook de leden hebben een belangrijke rol.
Van Oostrum: “De meeste leden hebben ingestemd met de fusie, maar het is ook belangrijk dat ze
meegaan naar de nieuwe vereniging. Zij zullen uiteindelijk bepalen wat de nieuwe clubkleuren en de
nieuwe naam van de vereniging gaan worden. Het is belangrijk dat het straks de voetbalclub wordt
voor de dorpen Acquoy, Gellicum, Rhenoy, Rumpt, Beesd, Enspijk en Deil.”
Nu de kogel door de kerk is, zal er snel een commissie worden gevormd. Er wordt een routekaart
uitgestippeld en over twee jaar hoopt men dat er een sterke voetbalbalclub staat.
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Donderdag 23 juni 2022
Afscheid nemen bestaat niet…..
Dick Wammes
Zoals het wennen was toen je bij VVB kwam is het ook weer wennen dat je als trainer niet meer betrokken
bent. Zeker zoals het de laatste jaren als een geoliede machine liep.
5 jaar hoofdtrainer van 1 club is niet voor iedereen weggelegd.
Mede voor gezorgd dat de overgang van zondag naar zaterdag soepel is verlopen en de
A selectie compleet mee ging.
Waardering voor de wijze waarop jij samen met Carl en Edgar en andere stafleden invulling gaf aan iedere
week weer met alle teams op pad, was een hele uitdaging vooral dit seizoen.
De grootste overwinning in jou periode was dit seizoen met 10-0, maar was wel zonder (op vakantie) jou, Carl
nam de honneurs waar. Wat moet jij gebaald hebben!
Scherp in de communicatie als het nodig was om beweging te maken, iedereen alert te maken of gewoon om
zaken duidelijk neer te zetten. Zoals je inmiddels weet was dat voor vrijwilligers niet altijd gemakkelijk om
hiermee om te gaan.
Niet altijd gemakkelijk in de corona tijd om te trainen, maar jij maakte er toch weer een mooie avond van en
in de periode dat Beesd 1 niet kon trainen ging je Edgar helpen.
Dit zie je alleen clubmensen doen en dat zegt veel over jou.
Als dank en hopelijk op een tot ziens binnen de vereniging hebben we besloten je een gratis contributie jaar
aan te bieden voor Walking Football.

Johan Bronk
12 jaar grensrechter en trouw betrokken bij de vereniging.
Trainers Wim Bender, Gert Heysteeg, Dick Wammes, …. Jij was er en bleef!
Geen puntenpakker voor Beesd, maar iemand die eerlijk en onbesproken staat te vlaggen.
Rustig in de groep maar staat altijd voor zijn mening.
De meest jaren was Rens, zijn zoon, de spits van Beesd.
We hopen je nog regelmatig te mogen zien op de vereniging.
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Edgar Brouwer
9 jaar trainer en leider waarvan de laatste 6 jaar op eigen benen met teams van 017, 019 en 023.
Rustig en weloverwogen maar ook iemand die de confrontatie niet uit de weg gaat als het groepsproces werd
verstoord. Gesprekken met ouders er bij waren soms nodig.
Nadat Michael stapje terug deed haalde je Wim Bender erbij, mooi dat je z’n ervaren iemand erbij haalt en
onderdeel laat zijn van jou staf en waarschijnlijk veel van hem geleerd.
Knap als je zelf zo jong bent om dan een groep te trainen die een paar jaar jonger zijn.
Jaartje reizen en hopen dat je daarna weer bij ons een team kom trainen.

Bertus Bronk en Ed Tuller
Leiders van het eerste uur en heel hun leven al betrokken bij de club en hopen dat ze dit nog jaren
blijven. Voor vele onzichtbaar maar oh zo belangrijk binnen de vereniging, het siert jullie enorm. Ed zou
stoppen maar gaat “waarschijnlijk” toch weer door…….
Bertus overal inzetbaar en naast leider, TC commissie, Beesd 2 zondag, en ook nog bij de tennis van alles aan
het doen. Een vrijwilliger pur sang en voorbeeld voor velen.
Heel veel waardering voor jullie beide inzet en hopelijk ook een tot ziens.

Emiel Kroeze
2 jaar grensrechter, leuk om betrokken te zijn bij de jongens.
Overgehaald om van Beesd 2 naar Beesd 1 te gaan om te vlaggen. Dit jaar door privé omstandigheden
helaas regelmatig afwezig en kwam Johan weer terug en Cees een paar keer. Emiel we hopen jou in de
toekomst weer terug te zien om iets te betekenen voor onze club als grensrechter of als ……………….
Zoals verzocht door Dick zijn cadeau’s zoals bloemen en zoenen niet nodig om onze dankbaarheid te tonen,
maar om niet met lege handen te komen willen wij jullie toch wat meegeven voor een volgend bezoek aan ons
clubje. Voor ieder een paar munten voor een heerlijk biertje. Proost alvast.
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Hierna overhandigde Max Kroeze een enveloppe aan Dick Wammes met daarin een kaart met de tekst voor
één jaar gratis lidmaatschap van v.v. Beesd. Om fit te blijven en voor de gezelligheid is Dick voornemens bij
Beesd 2 zondag een balletje mee te trappen en op de donderdagavond gezellig mee te trainen.

Tenslotte gaf Max aan dat de kosten voor het etentje voor rekening van de club zouden zijn als dank
aan Dick, Johan, Edgar, Bertus , Ed en Emiel voor hun jarenlange inspanningen voor v.v. Beesd.
Het verrassingsbezoekje werd door de scheidende vrijwilligers bijzonder gewaardeerd.
We hopen jullie nog vaak op de club te ontmoeten, het ga jullie goed.
En daarna ging de voorzitter weer terug voor een lange reis naar Breskens….

Bestuur v.v. Beesd.

122

Vrijdag 24 juni 2022
Robert Mars Toernooi
En dan is er ons laatste bericht...
Op 23 juni hebben wij de laatste officiële vergadering gehad en nogmaals teruggekeken op een fantastische
dag. Er zijn nog wat open eindjes besproken en de laatste afrondende acties zijn uitgezet.
Maar ook de financiële stand van zaken is natuurlijk besproken.
Direct na het toernooi hebben we bekend gemaakt dat er een recordopbrengst van € 30.000,00 was. Maar de
cijfers zijn nóg mooier geworden. Met ook nog wat donaties achteraf is het officiële eindbedrag maar liefst op
€ 36.000,00 uitgekomen.
De beide goede doelen kunnen dus nog een extraatje verwachten.
Hiermee sluiten wij een memorabele periode af en danken we nogmaals iedereen die op welke manier dan ook
iets heeft bijgedragen aan Het Robert Mars Toernooi.
Het was geweldig en we hebben het ontzettend graag gedaan!
De Vrienden van Robert Mars
Elize & Waldrik
Jolanda & Rob
Angélique & Roy
Marianne
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Zaterdag 25 juni 2022
Dorpenvoetbal

Het traditionele Cap du Croix / Dorpenvoetbal toernooi,
waar de dorpen weer strijden om de eeuwige roem

Plaats

Beker winnaar

1

Enspijk

5

2

Deil

4

Beesd

4

4

Acquoy

3

5

Rhenoy

2

6

Rumpt

1

Meteren/Tricht

1

Gellicum

0

Geldermalsen

0

8
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Zondag 26 juni 2022
VVBeesd 2 zondag
Beesd 2 zondag is zeer verheugd met de komst van Beesd 1 speler Coen Verwolf! Vandaag neemt Coen afscheid
van Beesd 1 om zich volgend seizoen te melden bij de selectie van Peter Uijen en Rens Bronk!

Welkom Coen!!
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Zondag 26 juni 2022
Beesd 1 sloot op zondag 26 juni het seizoen af met een gezamenlijke barbecue op Sportpark Molenzicht.
Enkele toppers (stafleden en spelers) werden bedankt voor bewezen diensten en zij ontvingen een leuke
attentie namens de selectie van Beesd 1.
Respectievelijk de stafleden : Dick Wammes, Bertus Bronk, Johan Bronk, Ed Tuller en Emiel Kroeze.
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Zondag 26 juni 2022
En respectievelijk de spelers: Dion Hol, Mike van Wees en Coen Verwolf (in een lager elftal voetballen)
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Donderdag 30 juni 2022
Namens het bestuur van v.v. Beesd wens ik iedereen een fijne vakantie,
tot volgend seizoen.
Goof Dokman
Secretaris

128

