
Geachte BEVO-leden,
Het seizoen 2009/2010 is inmiddels geëindigd en
we weten allemaal wat het BEVO heeft opgeleverd.
Een fantastisch kampioenschap van ons standaardteam
en promotie naar de vierde klasse.

Een van de hoogtepunten die je in een voetbalvereniging 
kunt meemaken is een kampioenschap.Dat geldt uiteraard 
voor alle teams van hoog tot laag die deel uitmaken van de 
vereniging alhoewel het toch altijd nog iets extra’s is indien 
het eerste team een dergelijk succes weet te behalen.
Voor BEVO was het 33 jaar geleden dat de kampioensvlag 
voor het standaardteam in top kon, dus het werd onder-
hand wel weer eens tijd! Een van de leukste kanten aan 
een kampioenschap is natuurlijk het vieren van het kampi-
oensfeest. Dit hebben we met zijn allen uitvoerig gedaan, 
zowel direct na de wedstrijd als in de eerste week daarop-
volgend, maar ook ten tijde van de kampioensreceptie die 
werd gehouden op 4 juni.

Namens het bestuur kan ik jullie mededelen dat wij zeer 
verheugd waren over de grote opkomst en de goed gevul-
de enveloppen die BEVO heeft ontvangen.
Ik ben van mening dat een drukke receptie ervan getuigt 
dat onze vereniging leeft in de harten van veel Beringse 
mensen en ook mensen die Beringe reeds langere tijd ver-
laten hebben. Dit alles geeft een warm gevoel en levert 
een extra stimulans op om ook in het nieuwe seizoen dat 
voor ons ligt de schouders eronder te zetten.

Er ligt nog veel werk op ons te wachten, waarbij ik met 
name denk aan de accommodatie Hookervenne.
Verder onderhoud is nodig en er dient op korte termijn 
een nieuwe bestrating bestaande uit klinkers te worden 
aangelegd vanaf de parkeerplaats naar de kantine alsmede 
rondom de kleedkamers. Tijdens deze werkzaamheden 
zullen tevens de tegels die deel uitmaken van onze BEVO 
“Hall of Fame” worden aangebracht. Deze tegels bevatten 
de namen van onze leden die meer dan 60 jaar lid zijn en 
als zodanig te zien zijn als het kostbaarste bezit van onze 
vereniging.

In mijn voorwoord van het vorige BEVO-Signaal ben ik stil 
blijven staan bij de economische situatie waarin Nederland 
sedert medio 2008 verkeert. Deze situatie is op dit 
moment nog niet veel anders geworden ook al laten zich 
tekenen van herstel zien. Voor een vereniging als de onze 
betekent één en ander echter dat wij, om ook in financiële 
zin de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien, 
zullen blijven moeten letten op de kleintjes en een verant-
woord financieel beleid moeten voeren. Deze insteek staat 
bij het bestuur voorop en blijft voorop staan. 
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V.V. BEVO kijkt terug op een 
fantastisch feest weekend!!!
RKvv BEVO heeft een geweldig feest weekend achter de rug.

Op vrijdag 4 juni werd een zeer druk bezochte receptie gehouden

ter gelegenheid van het kampioenschap en promotie naar

de 4e klasse KNVB van ons standaard team BEVO 1.

familiedag en de 2e Beringse 
Diensten Veiling.

Vanaf 12.00 uur werden alle 
BEVO vrijwilligers en familie 
in het zonnetje gezet van 
hun geweldige inzet voor
v.v. BEVO het afgelopen jaar.
De inwendige mens werd 
wederom op formidabele 
wijze versterkt door Party 
Service Hans Janssen.

Negentien jeugdspelers heb-
ben gestreden om de jaar-
lijkse Jan Bruijnen penalty 
bokaal.
Juul Dielissen mocht dit keer 
met de eer gaan strijken.

In een geweldig decor en 
ambiance, zijn zeer velen 
de mannen van Nico van 
de Brink, Bert Gielen, Theo 
Reinders en Gerrie Gielen 
komen feliciteren.
Veel eigen clubleden, ere-
leden, spelers van het kampi-
oensteam 1977, oud trainers, 
vele Beringse verenigingen 
en collegae verenigingen. 
Dankzij de subtropische tem-
peraturen en de muzikale 
klanken van club dj Peter v 
Berlo bleef het super gezellig 
tot in de late uurtjes.

Zondag 6 juni stond in het 
teken van de jaarlijkse BEVO 
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Sportieve prestaties worden 
gekoppeld aan financiële 
prestaties en dat alles wordt 
ingebed in een verantwoord 
financieel beleid waardoor 
de toekomst van onze ver-
eniging gegarandeerd blijft. 
Voor dit laatste is evenzeer 
van belang dat het ledental 
op peil blijft. 

Wat betreft ons aantal jeugd-
leden kan ik niet anders dan 
tevreden zijn en wil ik ook 
van hieruit nogmaals dank 
uitspreken aan de vele vrij-
willigers die zich er wekelijks 
voor inzetten dat onze jeugd 

op een sportieve en goede 
wijze de voetbalsport kan 
bedrijven.
Het aantal seniorenleden 
loopt niet terug, doch neemt 
evenzeer niet echt toe, zodat 
er af en toe nijpende situa-
ties ontstaan om voldoende
seniorenteams op de been 
te kunnen houden. Zeker nu 
ons standaardteam weer in 
de vierde klasse voetbalt is 
het naar mijn mening strikt 
noodzakelijk dat er tenmin-
ste 3 seniorenteams bij BEVO 
voetballen, zijnde een aantal 
dat gelet op het inwonertal 
van Beringe zonder meer 
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mogelijk moet zijn. Ik doe 
dan ook een oproep aan alle 
leden om in het belang van 
BEVO niet te snel de voetbal-
schoenen aan de wilgen te 
hangen en bij een overwe-
ging om al dan niet te stop-
pen tevens er aan te denken 
dat het eventuele stoppen 
ook kan inhouden dat een 
heel team niet meer kan 
functioneren en moet wor-
den teruggetrokken.

Goed nieuws is er ook te
melden over ons meiden-
team dat op een sportieve 
en enthousiaste wijze aan de 

weg timmert. Er wordt fana-
tiek en intensief getraind, 
en ook de wedstrijden gaan 
prima. Het behoeft geen 
betoog dat het hebben van 
een meidenteam voor onze 
vereniging in alle opzichten 
een goede zaak is. Enkel en 
alleen al de aanwezigheid 
van meer vrouwen bij BEVO 
kan als een pluspunt worden 
gezien, los van het feit dat 
het zien voetballen van een 
aantal meisjes tenminste 
voor het oog een welkome 
afwisseling is op het altijd 
maar moeten kijken naar 
jongensteams. Een nieuw 

seizoen ligt voor ons het-
welk betekent dat er voor 
een ieder nieuwe kansen en 
nieuwe uitdagingen zijn.

Ik wens ieder BEVO-lid een 
sportief, gezond en plezierig 
seizoen toe en roep nog-
maals in herinnering datgene 
waar BEVO voor staat en dat 
al meer dan 62 jaar onze
leidraad is:

Bij Eendracht Volgt 
Overwinning

Peter Broekmans
Voorzitter

Laten we zeggen dat ze in 
ieder geval een klein beetje 
geholpen hebben! Door hun 
aanwezigheid komt er publiek 
naar de wedstrijden van BEVO 
1 kijken die dat anders niet zo 
gauw zullen doen en zullen 
wellicht nog eens terugko-
men. De doelstelling die we 
hiermee willen bewerkstel-
ligen is de “klik” tussen de 

jeugd en de senioren. We wil-
len graag als 1 geheel door het 
leven en niet als 2 gesplitste 
organisaties.

En ik kan wel zeggen dat deze 
klik tussen jong en oud er 
is! De inzet van senioren als 
jeugdleider, het voetbalkamp 
en de pupillen van de week 
bevestigen en versterken dit.

Pupillen van de week

Dan een bericht aan de pupil-
len zelf: Niet iedereen van de 
pupillen durft mee te doen en 
dat hoeft ook niet perse. 

Maar kom eens kijken als jul-
lie vriendjes aan de beurt zijn, 
misschien dat jullie er dan 
anders over denken.  Jullie 
kunnen er zelfs eens over 
nadenken om met het hele 

Dit fenomeen is al een rotsvast gegeven geworden binnen onze vereniging.

In het vorige verslag heb ik nog vermeld dat de tips van de pupillen destijds niet

hebben geleid tot het gewenste resultaat van BEVO 1. Dit seizoen heeft de

trainersstaf gelukkig wel de tactische en mentale aanwijzingen ter harte

genomen en wat is het gevolg…. BEVO 1 is kampioen! 

team te komen kijken. De 
E1 en de E3 zijn jullie al voor 
geweest. Dit soort evenemen-
ten lopen niet vanzelf, dus om 
dit mogelijk te maken gaat 
onze dank uit naar BEVO 1 
met de hele staf, jeugdleiders, 
scheidsrechters, ouders en 
natuurlijk de pupillen zelf.

Robert Vossen

Dank voor de mooie muzikale 
intermezzo’s van muziekka-
pel Mingelmoos.

Om 15.00 uur trapte Robert 
Janssen af voor de eer-
ste ronde van de Beringse 
Diensten Veiling.
Velen wisten de weg naar 
sportpark Hookervenne te 
vinden, waardoor de vele 
diensten als “warme broodjes 
over de toonbank gingen”  
van de in de totaal 55 dien-
sten zijn er slechts 3 niet aan 
de man gebracht.

In de pauze hebben we kun-
nen genieten van een for-
midabel optreden van Ben 
Verdellen, met medewerking 
van Famke Ghielen,
opgevolgd door de presenta-
tie van de sportploeg van 5 
x Beringen aan de Beringse 
gemeenschap.

Ook vandaag waren ondanks 
de voorspellingen de weer-
goden ons goed gezind zodat 
het officiële gedeelte voordat 
de regen losbarste afgewerkt 
kon worden.

Rkvv BEVO wil alle bezoekers, 
aanbieders van diensten, 
kopers van diensten, de orga-
nisatie, C.V. DE Beringse Kuus 
enorm BEDANKEN voor het 
geweldig succesvol verlopen 
weekend.

Beringe kan zich opmaken 
en voorbereiden op de 3e 
Beringse Diensten Veiling in 
2012.
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Maak
  de blitz...

...en zorg dat je anders doet dan al die

anderen. Want pas dán kun je jezelf

duidelijk onderscheiden en het beoogde

resultaat behalen. En dat geldt sportief,

maar zeker ook zakelijk.

Dat zakelijk onderscheiden doe je

met een professionele eigen identiteit!

En dat is precies waar Blitz Reclame je

uitstekend mee kan helpen. Eigenwijze

reclame van ontwerp tot productie!

Heb het lef en maak de blitz!

PS, uiteraard weer een sportief seizoen
gewenst aan iedereen!

Beringe | 077-3082110 | www.blitz.nu

  

w w w . p a r t y s e r v i c e h a n s j a n s s e n . n l

Kievit 3, 5986 NG  BERINGE
Tel.: 077-3074598 - Fax: 077-3747334
E-mail: partyservice@zonnet.nl

Bel en bestel: 077-3074598.
Voor meer informatie vraag naar onze folder of kijk op onze website!

Uw specialist in
 creatief tafelen!

• Bezorgen & ophalen 7 dagen per week
• Bestellen tot 2 dagen van te voren
• De afwas nemen we mee terug!

 

  

  

  

  

• Barbecue

• Partypan

• Reuzepan

• Mini-wok

• Gourmet-

    Steengrill
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Al in de vroege ochtend wer-
den de meeste sterren door 
hun ouders naar de vertrek-
plaats gebracht. En zoals dat 
echte sterren betaamt werd 
de bagage gedragen door de 
ouders. Snel werd de bagage 
ingeladen en deden de sterren 
hun toetrede tot de limou-
sine. Nadat alle sterren een 
zetel bemachtigd hadden ver-
trokken ze onder het toeziend 
en bij sommige betraande 
oog (van verdriet of geluk?) 
van de ouders richting Opitter 
in België. Ondanks enkele 
wegomleggingen wist de 
chauffeur een ieder na een 
klein uurtje veilig in Opitter 
af te zetten. 

Daar aangekomen werden de 
sterren voorgesteld aan de 
hoofdrolspeler van dit show-
bizzkamp. Het was showbizz 
Ronnie. (Ron Haenraets) Hij 
was het die dit kamp voorop 
ging en de regie over het 
kamp had.
De sterren hoefden zich geen 
zorg te maken voor opdringe-
rige fans of persfotografen. 
Iedere groep sterren werd 
begeleid door twee body-
guards zijnde de kampleiding. 
Een paar vooruit gereden 
bodyguards hadden dan ook 
de rode loper reeds uitgelegd 
voor de Beringse sterren. 
Groep voor groep werd de 
rode loper betreden en ver-
volgde zijn weg door het dorp 
en via landerijen naar het 
nabij gelegen bos. Daar stond 
de eerste opdracht voor de 
jeugd op het programma.  
Om de omgeving wat te ver-
kennen werd er een speur-
tocht gelopen. Via een groeve 
werden de sterren het bos 
ingestuurd.
Ondertussen moesten de jon-
gens en meiden opdrachten 
uitvoeren. Zo moest de bal zo 

lang mogelijk hoog gehouden 
worden. Ook de leiders ont-
kwamen niet aan het doen 
van opdrachten. Op veler 
verzoek van de leiders had de 
organisatie het alom bekende 
brancard spel ingebouwd.
Om wat teambuilding te 
krijgen moesten de leiders 
samen de kinderen van hun 
groep een voor een op de 
brancard een bergje op dra-
gen. Deze opdracht werd 
door alle leiders geprezen en 
er was dan ook niemand die 
maar iets te klagen had over 
deze opdracht. Tijdens deze 
tocht werd er ook op een 
open plek in het bos genoten 
van de eigen meegebrachte 
lunch pakketten. Uiteindelijk 
wisten alle groepen weer 
heelhuids de kampplaats te 
bereiken. 
Alvorens verder te gaan met 
het programma werden eerst 
de luxe slaapvertrekken inge-
richt. Hierna was het tijd om 
een ander in de buurt gele-
gen bos te verkennen. Dit 
werd gedaan door het alom 
bekende vlag veroveren. Beter 
bekend als levend stratego. 

De groep werd in tweeën 
gesplitst. Iedere groep moest 
zijn vlag zo goed mogelijk 
verstoppen en proberen de 
vlag van deze tegenstander 
te vinden zonder getikt te 
worden. Vol overgave en met 
volle inzet werd er dan ook 
“strijd” geleverd in het bos. 
De jeugd kon maar geen 
genoeg krijgen van dit altijd 
leuke spel. Ook aan dit spel 
kwam een einde om vervol-
gens weer moe maar voldaan 
naar de kampplaats terug te 
keren. Na even gechild of te 
wel gerelaxt te hebben werd 
de volgende strijd aangegaan 
in het spel De Hollandse 
Leeuwen. Alle jeugd staat aan 

een kant van het veld en moet 
naar de overkant. Maar op 
het veld staan twee leeuwen 
die je proberen te vloeren. 
Ben je gevloerd, dan ben je af. 
Uiteindelijk blijft er nog maar 
een iemand over en die mag 
zich de winnaar noemen.

Plotseling werd er gebrul 
gehoord. Zou er een echte 
leeuw in de buurt zijn. 
Gelukkig niet. Het gebrul ble-
ken de magen van de sterren 
te zijn. Ze brulden inmiddels 
van de honger. Gelukkig had-
den de altijd ijverige dames 
Loes, Monique, Tamara, Dorrie 
en Kristy zijnde de kookstaf, 
de keuken op orde gebracht 
en een drie gangen maaltijd 
voorbereid terwijl de jeugd 
zich buiten aan het uitsloven 
was. Met volle teugen werd er 
dan ook genoten van groot-
moeders suupke gevolgd door 
een overheerlijk pastagerecht 
en een toetje toe. En dat het 
lekker was bleek wel. Het hele 
literse blik soep en een hele 
500 grams pak macaroni en 

de pak vanille vla was hele-
maal op. Na het overheerlijke 
diner kwam Funky Freekie te 
voorschijn. Freek had een beat 
bedacht waarop de groepen 
een rap song moesten maken. 

Zonder veel te vragen werd 
er toen door alle groepen aan 
het dichten en rappen gesla-
gen. Het resultaat was opper 
best. En de volgende dag volg-
de de rest. Voor de creatieve 
opdracht moesten de groepen 
dit keer een leuke originele 
CD - hoes ontwerpen. Vol 
overgave werd er dan ook 
geknutseld en ontstonden er 
leuke CD hoezen. De ene nog 
mooier dan de andere. Johny 
Hoes zou er jaloers op zijn 
geweest. Zelfs de dames van 
de kook staf werden door het 
knutsel virus bevangen en 
“toverden” een prachtige CD 
hoes te voorschijn met een 
even originele songtekst.
Na het knutselen werd er 
gezamenlijk nog onder 
het genot van een heer-
lijk bakje popcorn naar de 

championsleage finale tus-
sen Bayeren Munchen en 
Internazionale gekeken. Alle 
kinderen hebben goed opge-
let en weten nu hoe het moet. 
Het kan dan ook niet missen 
dat BEVO over een aantal 
jaren ook in deze finale zal 
staan.
Na de wedstrijd was het tijd 
om de luxe slaapzalen op te 
zoeken. Door de active dag 
was het vrij snel rustig. Tot 
dat……………….bleek dat er 
ongenode gasten op bezoek 
waren geweest. Het bleek 
namelijk dat rupsje nooit 
gedacht met haar hele familie 
een processie had gehouden. 
En natuurlijk net in het bos 
waar we overdag gespeeld 
hadden. Vele kampgangers 
wedren dan ook getrakteerd 
op een portie jeuk en rode 
bultjes. Gelukkig kon alles 
opgelost worden door goed te 
poeieren met mentholpoeder 
en kon iedereen genieten van 
de korte maar hevige nacht-
rust.

Terwijl de kinderen lagen te 
genieten van hun nachtrust 
waren het de nieuwkomers 
onder de kampleiding Joey 
Sonnemans, Nick steeghs, 
Guido Gielen en Sjors van 
Horen die hun ontgroening 
moesten ondergaan. Onder 
de bezielende leiding van de 
oude rot in het kampleiders 
vak, Roger Gielen werd er een 
leuke quiz gehouden. Elk fou-
tief antwoord werd hilarisch 

BEVO Jeugdkamp 2010

afgestraft. Uiteindelijk wer-
den allen vier de nieuwelin-
gen officieel opgenomen in de 
leiders groep.  Maar ook in het 
vroege ochtendgloren bleek 
dat er nog meer ongenode 
gasten mee waren gereisd. Al 
vroeg in de morgen liet Sjaan 
de Haan zich horen. Showbizz 
Ronnie was de eerste die hem 
hoorde. Hij was deze zondag 
dan ook het eerste uit de 
veren. Niet lang daarna wer-
den de kinderen “wreed” uit 
hun nesten getrommeld. Tijd 
voor ochtend gymnastiek. De 
altijd fanatieke Ron wist de 
kinderen al snel fit te krijgen 
voor de dag. Na het door de 
kookstaf wederom uitstekend 
verzorgd ontbijt was het tijd 
voor het spinnenweb spel. 
In een circuit  vorm moesten 
allerlei leuke spellen tegen 
elkaar gespeeld worden. 
Met bal, zonder bal. Over de 
hekjes, onder de hekjes. Van 
zaklopen, blikgooien, tot een 
robbertje worstelen aan toe. 
Dit alles vond plaats onder 
een stralend zonnetje.

Na een inspannende ochtend 
was het al weer tijd voor een 
twaal uurtje in de vorm van 
een broodje knakworst. Mede 
aangemoedigd door het zon-
netje was het in de middag 
tijd voor de waterspellen. Ook 

hier werd flink gestreden. 
Bijna niemand haalde droog 
het einde van de middag. Ook 
de leiders moesten het hier 
ontgelden. Tot slot werd er 
nog een vrij uurtje buikschui-
ven gedaan. Glijdend en glib-
berend schoten de kinderen 
(en uiteraard ook de leiders) 
over de baan.

Na een energiek middagje 
was het s’ avonds tijd voor 
een lekkere barbecue. Maar 
helaas door een technische 
storing aan de barbecue 
moest de inventieve kookstaf 
hals over kop op zoek naar 
een oplossing om de honge-
rige magen toch gevuld te 
krijgen. Er werd besloten de 
hamburgers en de frikadellen 
dan maar in de frituur te bak-
ken. Iets minder Bourgondisch 
maar zeker zo lekker. De kin-
deren genoten er met volle 
teugen van.

En omdat een kamp zonder 
kampvuur geen kamp is, 
was er in de middag door de 
kampbeheerder eenbrandsta-
pel gemaakt. Hij van de rom-
mel af en wij blij met toch 
nog een echt kampvuur. Na 
vele sterke verhalen bij het 
kampvuur werden er geluiden 
gehoor uit het nabij gelegen 
bos. Het waren een soort oe-

Op zaterdag 22 mei was het dan zo ver. Na weer ruim een jaar geleden terug gekeerd te 

zijn van een behouden vaart met het piraten schip “The BEVO victorie”,

waren de BEVO jeugdleden dit jaar omgeschoold tot ware showbizz sterren.

Dit keer werd er dan ook niet gereisd met een boot. De reis naar de kampplaats bij onze 

zuiderburen werd dit jaar gemaakt met een echte tweeënvijftig persoons limousine in

de bekende Roedje Ghielen kleur. 

hoe geluiden. Niet afkomstig 
van een uil maar van spoken 
dit keer. Besloten werd om 
middels een door Rob en Niels 
Pubben magnifiek uitgezette 
spooktocht de spoken te lijf 
te gaan. Maar dat dit niet van 
een leien ging dat bleek wel. 

Er moesten eerste heksen, 
enge mannen en ketting-
zagen overmeesterd worden. 
Uiteindelijk kwam iedereen 
weer heelhuids op de kamp-
plaats terug. En natuurlijk 
was niemand bang geweest. 
Alleen waren bij sommigen 
de natte plekken en de bruine 
vlek in de broek zichtbaar. 
Maar niks bang hoor. Na alles 
weer lekker schoon gedoucht 
te hebben kon iedereen weer 
lekker om middernacht op 
een oor met de oogjes dicht. 

De volgende ochtendgloren 
van de maandag was al weer 
de laatste van dit kamp. 
Wederom was het showbizz 
Ronnie de de dag begon met 
zijn ochtend gymnastiek. En 
ook nu stond het heerlijke 
ontbijtje weer lekker klaar. 
Na het ontbijt moest er even 
hard gewerkt worden. Want 
ook sterren moeten af en toe 
even hard werken. Het was 
tijd om de slaapzalen te ont-
ruimen. Er moest immers nog 

een beetje gepoetst worden. 
Uiteindelijk lukte het ieder-
een om in de georganiseerde 
chaos zijn eigen spullen te 
vinden en in te pakken. Toch 
fijn om te zien dat dit ook 
zonder ouders kan. Alles mooi 
netjes weer in de tas opge-
borgen. 

Na het opruimen van de 
slaapzalen werd er een 
mini voetbaltoernooitje 
gespeeld. Iedereen zette zijn 
beste beentje voor en liet 
zien wat hij of zij waard is. 
Ondertussen werd door de 
kookstaf en de kampleiding 
de rest van het kampgebouw 
opgeruimd en keurig netjes 
gekuist.

Toen de stervoetballers tegen 
de middag weer op de kamp 
plaats terug gekeerd waren  
werd er lekker in de buiten-
lucht geluncht. Het einde 
van het showbizzkamp was 
in zicht. Maar niet voordat er 
een heuse krachtmeting had 
plaats gevonden. Er stond 
namelijk nog een touwtrek 
wedstrijd op het programma. 
De kinderen moesten nog 
eens vol aan de bak.
Onder het toeziend oog van 
de inmiddels gearriveerde 
ouders werd deze wedstrijd 
dan ook afgewerkt.

Maar alle groepen hadden 
nog iets in petto voor de 
ouders. Ze hadden immers 
allemaal een rap bedacht op 
de beat van Funky Freekie. Nu 
was dan eindelijk het moment 
waarop de groepen moch-
ten laten horen welke rap ze 
bedacht hebben. Jammer dat 
Henk Jan Smit niet aanwezig 
was. Dan had hij namelijk 
kunnen horen dat  het echte 
talent van Holland 
uit Beringe komt. 

Na het horen van de origineel 
bedachte liedjes was het dan 
toch echt tijd om het show-
bizz kamp 2010 echt af te slui-
ten. Nadat Showbizz Ronnie 
The Jacksons onder leiding 
van Ron Lenders en nieuwko-
mer Sjors van Horen als alge-
mene winnaars van dit kamp 
uitgeroepen had, konden de 
zakdoeken weer te voorschijn 
gehaald worden. Maar niet 
voordat Ronnie allen die dit 
kamp mede mogelijk hebben 
gemaakt onder luid applaus 
van de kinderen en de ouders 
bedankte.

Met een mooi herinnering aan 
dit kamp wordt er door velen 
al weer vol verlangen uitge-
keken naar al weer het 25ste 
kamp in 2011 dat gehouden 
gaat worden in………
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Sponsorcommissie V.V. BEVO
Succesvol seizoen

In eerste instantie had BEVO 
dit niet verwacht, aange-
zien concurrent VCH tegen 
hekkensluiter Griendtsveen 
moest spelen, er van uit-
gaande dat VCH 3 punten zou 
pakken. Na het laatste fluit-
signaal van de scheidsrechter, 
haalde BEVO 1 het kampioen-
schap binnen, omdat VCH 
toch niet verder was geko-
men dan een gelijkspel.

Komend seizoen zal v.v.BEVO 
dus wederom terugkeren 
in de 4e klasse. We hopen 
dat dit succes een positieve 
invloed heeft op de sponso-

ring van v.v. BEVO.

Sponsoring
Door de professionelere aan-
pak van de sponsoring vanaf 
2008, is BEVO een nieuwe en 
goede weg ingeslagen.
De verduidelijking van de 
sponsormogelijkheden bin-
nen de vereniging zelf en 
naar de sponsors toe is hier 
een mooie uitkomst van. Zo 
heeft ieder lid van de spon-
sorcommissie zijn eigen spe-
cialiteiten en taken die hij 
uitvoert, waardoor er organi-
satorisch gezien meer duide-
lijkheid is. 

Zondag 11 april 2010 was het zover. Het heeft een aantal jaren geduurd, maar het 1ste seniorenteam

van v.v. BEVO is er in geslaagd om het kampioenschap in de 5e klasse E binnen te halen.

Gesteund door de vele supporters won BEVO 1 verdiend de wedstrijd tegen Someren-Eind met 1-2.

Terugkijkend op het afgelo-
pen seizoen hebben wij veel 
lof gekregen van zowel onze 
supporters als tegenstanders 
en volgens mij ook terecht 
want dit jaar waren we zeker 
de betere, dat blijkt uit alles. 

Je wint anders niet de 3
periode’s, het kampioenschap, 
de trompettercup meest sco-
rende ploeg en minst
gepasseerde verdediging. Dit 
is op zich natuurlijk zeer goed 
en dan is natuurlijk alles per-
fect.
Ook bij de leiding is er dan 
volgens velen een soort 
berusting omdat er een 
goede ploeg staat. Het is 
zeker een heel goed teken 
dat dit zo overkomt bij de 
mensen want dan hebben 
we ons werk goed gedaan 
en de slechte momenten 
goed weten te verbergen 
naar buiten. Dat compliment 
kan ik de mensen naast mij 
zeker geven. Die zijn voor mij 
heel belangrijk ik hoef daar-
bij geen namen te noemen 

De trainer spreekt (weer)

Dit jaar zal de sponsorcom-
missie zich bezighouden met 
verschillende activiteiten, 
zoals het sponsorbord in de 
kantine, vrijkaartjes maken 
voor de thuiswedstrijden van 
BEVO 1 en het maken en ver-
zenden van brieven naar de 
sponsors.

Daarnaast proberen we de 
vereniging natuurlijk te allen 
tijde op een professionele 
manier te  presenteren en 
sportiviteit uit te stralen. 
Deze bezigheden vergen tijd, 
het gezegde ‘vele handen 
maken licht werk’ is hier dan 

omdat iedereen weet wie dat 
zijn. 
Helaas zal Gerrie er volgend 
jaar zondags niet meer bij 
zijn als onze verzorgster, jam-
mer maar wij moeten haar 
beslissing respecteren.

Nu is er genoeg gezegd over 
het afgelopen seizoen en 
zoals iedereen al weet ben ik 
volgens seizoen nog bij BEVO. 
Dit hebben wij in december 
al besloten en het bestuur 
sprak daar zijn vertrouwen 
over uit waarvoor mijn dank. 
U mag gerust weten dat wij 
als leiding allang met het 
nieuwe seizoen bezig zijn 
omdat wij daarin natuurlijk 
ook willen presteren.

Het eerste wat je dan vraagt 
is, wat is de doelstelling, de 
een zegt dan handhaving, 
de ander meedoen, zo heeft 
iedereen zijn eigen mening 
en dat vind ik altijd prachtig. 
Ik weet dan dat deze mensen 
Beringe een warm hart toe-
dragen.

Ben jij de sportmasseur/
masseuse voor BEVO 1 ??
Het standaardteam van
V.V. BEVO is op zoek naar 
een sportieve jongen of 
dame die BEVO 1 wil gaan 
begeleiden op medisch 
gebied.
Ben jij beschikbaar op

ook erg belangrijk bij.
 
Nieuw!
In het seizoen 2010/2011 
zal er bij v.v. BEVO weer een 
dames senioren team zijn.
Een mooie uitdaging voor 
de sponsorcommissie om dit 
team te voorzien van een 
nieuw voetbaltenue.

Om BEVO een professionele 
uitstraling te geven zal ook 
het damesteam in hetzelfde 
model shirt gaan spelen als 
de andere teams, met daar-
naast de sponsoruiting en het 
logo van v.v. BEVO.

Naast het nieuwe damesteam 
is er in de kantine van BEVO 
een standenbord opgehan-
gen. Op deze manier kan men 
in één oogopslag duidelijk 
zien op welke positie in de 
rangschikking wordt
ingenomen door de senioren-
teams van v.v. BEVO.
Als sponsorcommissie willen 
wij hierbij alle sponsoren van 
harte danken voor hun
bijdrage dit seizoen en wij 
hopen dat ze v.v. BEVO de 
komende seizoenen zullen
blijven steunen!

Sponsorcommissie v.v. BEVO

Wat ik zelf met de leiding 
en de selectie nog wel aan u 
kwijt wil;
We hebben spelers meer zien 
brengen dit jaar en dit was 
het teken voor mij om veel 
verantwoordelijkheden bij de 
spelers te gaan leggen. 

Mijn taak is om de spelers 
bewust te maken van hun 
mogelijkheden, ik ben nog 
steeds van mening dat we te 
weinig brengen, daarvoor zal 
mijn persoonlijke benadering 
naar de spelers toe scherper 
overkomen. Als team zal het 
een eigen gezicht met spel-
opvattingen moeten krijgen, 
met een eigen systeem met 
mogelijkheden om over te 
kunnen schakelen wanneer 
de wedstrijd daar om vraagt.

Dus een team dat speelt naar 
de mogelijkheden van eigen 
kunnen en dat iedere speler 
eerst doet waar hij goed in 
is en daarna dat beetje extra 
gaat brengen.
Om dit te bereiken zal ik 

soms beslissingen moeten 
nemen die niet in dank wor-
den afgenomen maar alles 
zal moeten wijken voor het 
teambelang  en de club, deze 
mogelijkheden zijn volgens 
mij aanwezig en ga ik daar 
dan ook voor.

Want je moet niet vergeten 
dat een coach een voorbijgan-
ger is maar hij moet er wel 

voor zorgen dat er iets staat 
voor wat er na hem komt en 
dat hij niet alleen voor zich-
zelf denkt. 

Hopelijk kan ik met de leiding 
en het team weer rekenen op 
jullie fantastische steun bin-
nen en buiten het veld.
 
Met de vriendelijke groeten, 
Nico van den Brink

zondagmiddag van ca 
12.00 -17.00 uur en in het 
bezit van het diploma 
of nog studerend voor 
sportmasseur, meld je 
dan bij bestuurslid Theo 
Reinders, tel: 077-3072121.

Voor al uw feesten, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen en koffietafels

Kanaalstraat 94 | Beringe | t 077 - 306 01 52 | www.denabber.nl

KANAALSTRAAT 89 | BERINGE | (077) 307 6090
WWW.DELEKKERBEK.EU



Drie weken Zuid-Afrika vond 
ik voldoende. Hierna had ik 
een zogenaamd follow-your-
team-ticket, wat inhoudt 
dat ik automatische voor 
alle wedstrijden van Oranje 
(t/m de finale) een kaart heb. 
Zodra Oranje eruit ligt, heb je 
dan ook geen kaarten meer. 

De eerste indrukken van Zuid-
Afrika waren overweldigend, 
een goede organisatie, vrien-
delijke en gastvrije mensen 
en een enorme verbroedering 
tussen alle supporters. Hier 
kun je ongedwongen een 
wedstrijd bezoeken, loopt 
iedereen door elkaar en ook 
in het stadion zitten alle sup-
porters door elkaar. Het is dan 
ook een kwestie van onderling 
respect om dit soort sport-
evenementen in een goede 
harmonie te laten verlopen. 
Hier kunnen we in Nederland 
nog heel veel van leren. Het 
verloop van het toernooi was 

natuurlijk overweldigend voor 
Oranje. De wedstrijd tegen 
Brazilie was een geweldige 
happening.  De Oranje-parade 
(8 km wandelen achter de bus 
van de Supportersclub Oranje) 
voor de wedstrijd was een 
mix van Oranje-supporters, 
Brazilianen en Zuid-Afrikanen 
met de Oranje tromme-
laars voorop. Een geweldige 
ervaring om mee te mogen 
maken. Mensen gingen spon-
taan met elkaar zingen en 
dansen en iedereen wilde met 
elkaar op de foto.

Deze wedstrijd gaf ook aan 
dat Oranje heel ver kon 
komen, want onder de rust 
waren de supporters enorm 
stil en eigenlijk al in afwach-
ting van de uitschakeling. 
Gelukkig draaide de tweede 
helft en het geloof in de 
wereldtitel nam sterk toe. In 
Port Elizabeth (rondom de 
wedstrijd tegen Brazilie) heb 

ik 4 dagen gelogeerd nabij het 
Addo Elephant Park. Op safari 
(’s ochtend en ’s middags) 
olifanten, leeuwen, bavianen, 
kudu’s, zebra’s en struisvogels 

Een onvergetelijke reis naar Zuid-Afrika

bekijken. Van dichtbij een 
olifant van 4 meter groot een 
boom van 6 meter hoog zien 
slopen is fascinerend. Verder 
had ik het geluk om een leeu-

win een kudu (ong. 240 kg) 
te zien vangen en om daarna 
met de gehele familie (1 
leeuw, 2 leeuwinnen en 4 wel-
pen) van het eten te genieten.

Als fervent Oranje-supporter had ik al vroeg besloten om het WK in Zuid-Afrika te gaan bezoeken.

Uitgaande van een goede prestatie van ons Oranje heb ik de eerste groepswedstrijden overgeslagen

om te starten met de wedstrijd tegen Kameroen in Kaapstad.
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Tijdens de halve finale in 
Kaapstad was bijna het 
gehele stadion voor Oranje 
en zo ook tegen Uruguay, 
lees: Suarez (vanwege zijn 
handsbal tegen Ghana). Ik 
had tijdens deze wedstrijd 
een geweldige plaats, want ik 
zat exact in het verlengde van 
het schot van Giovanni van 
Bronckhorst bij de 1-0 en zag 
de bal dus precies in de krui-
sing zeilen.

Na de wedstrijd was het groot 
feest en mijn droom als voet-

balsupporter kwam uit: het 
bijwonen van een finale van 
Oranje. In Johannesburg ver-
bleef ik enkele dagen bij Frans 
en Marjan Janssen-Kessels, 
alwaar ik uiterst gastvrij ont-
vangen werd. Zij hadden ook 
kaarten voor de finale dus 
daar konden we gezamenlijk 
naartoe.

Een geweldig stadion dat 
Soccer City, immens groot 
en fascinerend om te zien, 
zeker ook het feit dat Nelson 
Mandela op deze plek zijn 

Interview met...
Rob Minten

Rob, de topscorer van
BEVO 1. Dat had je in de
jeugd niet kunnen bedenken.
Of wel soms?
Ik heb in de jeugd op diverse 
posities gestaan, ja zelfs nog 
linksback. Maar de spitspositie 
was toch wel mijn favoriete 
plaats.

Wat is er leuk aan
de spitspositie?
Goals maken, in de moge-
lijkheid komen van goals te 
maken. Assists geven, dat is 
gewoon mooi.
Het is verder mooi, als je bij 
de tegenstander weg kan 
lopen zonder dat hij het in de 
gaten heeft en dan toe slaan 
is super.

Ennuh.... hoeveel hebben we 
er in het netje gelegd?
Dat waren er 20. Moesten er 
eigenlijk meer zijn. 

Kan het niet laten. Je broer 
Eric is nog niet zo lang
geleden ook topscorer 
geweest in BEVO 1.
Hoe vaak had hij gescoord?
Eric had er toen 24 in liggen, 
maar ik blijf er aan werken.

Over werken gesproken,
wat doe je voor werk?
Ik werk 4 dagen in de week 
bij bouwbedrijf Stammen in 
Meijel als timmerman (zie 
intro) en ga verder nog 1 dag 
per week naar het BOC in 
Horst.

Schot voor open doel.....
wat was dit seizoen jou
hoogtepunt?
Dat waren 2. Natuurlijk het 
kampioenschap met BEVO 1. 
GEWELDIG !! Maar met BEVO 
B1 zijn we in de voorjaarreeks 
ook kampioen geworden. Een 
super prestatie van die man-

nen. Het was in de najaar-
reeks een paar keer net niet, 
maar na de winterstop ging 
het steeds beter. En niet 
vergeten het winnen van de 
Trompettercup met BEVO 1.
Ik ben nog 2e geworden in 
de topscorerslijst van de 
Trompetter.

Dus je bent ook nog
jeugdleider?
Ja jeugdleider/trainer, en na 
een afwezigheid van 3 jaar 
ben ik dit jaar ook weer als 
jeugdleider meegegaan met 
het schitterende jeugdvoet-
balkamp. Bij deze wil ik de 
kampcommissie nog eens 
complimenteren met de orga-
nisatie.

Je hebt het er maar druk mee. 
Zijn er verder nog andere 
hobby’s als voetballen?
Jazeker. Leuke dingen doen 
met mijn vriendin Jelena. En 
lekker uitgaan met mijn vrien-
den en de selektiespelers. En 
dit jaar zat ik ook in de spe-

Een uit het goede hout gesneden voetballer 

(komen we op terug !!) Zeer fanatiek,

wil altijd winnen. Staat zijn mannetje.

Wisselt prachtige doelpunten af met NIET te 

missen kansen, maar wordt wel eventjes

topscorer van de kampioenen BEVO 1 !!!

We hebben het dus over Rob Minten

ook wel Mintuh genoemd.

Maar dat zijn er meer.

eerste toespraak heeft gehou-
den na zijn vrijlating draagt 
hier aan bij.

Ik heb ook een bezoek 
gebracht aan Robbeneiland 
(nabij Kaapstad) en dan 
weet je een heel klein beetje 
wat hij heeft meegemaakt 
(17 jaar in een cel van 2 bij 3 
meter) en betekent heeft voor 
Zuid-Afrika en de wereld. Na 
de sluitingsceremonie reed 
Nelson Mandela een rondje 
door het stadion en je voelde 
een enorme siddering van 

opwinding door het stadion 
gaan op het moment dat hij 
binnen kwam. Een echt kip-
penvelmoment.

De finale verliep in mijn bele-
ving uitstekend. Oranje ont-
regelde het spel van de favo-
riete Spanjaarden en in de 
loop van de tweede helft had 
ik het gevoel dat we die Cup 
gingen pakken, zeker toen er 
goede mogelijkheden voor 
Oranje kwamen.

Helaas liep het in de ver-

lenging anders. Een lange 
terugreis kon gaan begin-
nen.  Enkele dagen na het WK 
had de teleurstelling van de 
verloren finale echter ruim-
schoots plaatsgemaakt voor 
trots en blijdschap: ik besefte 
dat ik een uniek moment in 
de Nederlandse voetbalge-
schiedenis live heb mogen 
meemaken.

Kortom: een onvergetelijke 
reis!!!

Joost vd Beucken

lersgroep van 5x BERINGEN. 
Erg leuk.

Als topscorer, wat was dit sei-
zoen je mooiste doelpunt?
Tja, dat was thuis tegen VCH. 
Ik scoorde zowat vanaf de 
middenlijn. Ik zag de keeper 
te ver voor zijn doel staan 
en dacht... laten we het 
eens proberen. En het lukte. 
Alleen... we verloren wel met  
3-4. Ondanks dat we met 3-0 
voor stonden!!!!! Dit was het 
afgelopen seizoen wel het 
dieptepunt. Balen. Maar de 
mooiste wedstrijd was weer 
de uitwedstrijd tegen VCH. 
De winnaar zou zich nadruk-
kelijk melden voor de titel en 
we wonnen met 3-0, maar had 
hadden er ook 5 of 6 kunnen/
moeten zijn.

Je speelt samen met je 2
“grotere” broers in BEVO 1.
Hoe is dat. Vaak strevelen?
Nee hoor, het is hartstikke 
leuk. We zijn alle drie andere 
spelers. En voor onze ouders is 

het natuurlijk ook bijzonder. 
Zo hoeven ze zondags maar 
naar 1 wedstrijd te gaan kijken!

Wie is jou favoriete speler
en waarom?
Ik vond Bergkamp geweldig en 
ook Suarez is een super speler, 
maar toch kies voor Klaas-Jan 
Huntelaar. Ondanks dat hij 
momenteel wat minder wed-
strijden speelt, maar wat die 
allemaal voor het doel klaar 
krijgt. Ongelofelijk.

En was 4 juni nog een
hoogtepunt?
Jazeker, de kampioensreceptie. 
Dit was een fantastisch feest!

Rob Minten, jong en fanatiek. 
Zal er alles aan doen om het 
record van zijn broer te gaan 
verbeteren. Hopelijk lukt hem 
dit in de 4e klasse.
Is veel betrokken bij de club 
en we hopen dat dit nog een 
lange tijd mag duren.

Interviewer: Henk Truijen
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Een groot gedeelte van deze 
elftallen kwam wederom uit 
het “Brabantse”. Doordat de 
spelers van de A1 werden 
overgeheveld naar de seni-
oren waren er dit seizoen 
negentien spelers beschik-
baar voor BEVO 3.

Op 6 september 2009 speel-
de BEVO 3 zijn eerste com-
petitiewedstrijd, thuis tegen 
het tweede elftal van SVSH 
uit Someren-Heide.
Na een wat aarzelende start, 
ook mede veroorzaakt door 
het zoeken naar de juiste 
posities en het “balgevoel” 
begon de bal toch te “rol-
len” en er werd in de nieuwe 
samenstelling redelijk 
gevoetbald. 

De meeste spelers van SVSH 
bleken echter al een aantal 
weken in training te zijn, 
maar de “onzen” konden het 
tempo redelijk bijhouden. 
Uiteindelijk werd de wed-
strijd met 4-1 gewonnen. 
Dit was een domper voor de 
ploeg uit Someren-Eind, want 
deze hadden aangegeven 
voor de wedstrijd dat ze een 
van de kampioenskandidaten 
waren dit seizoen.

Een week later volgde de eer-
ste uitwedstrijd tegen Roggel 
4. Dit bleek een ploeg te zijn 
met nogal wat ervaring.
Onze “laatste man” liep in 
het begin van de wedstrijd 
een bloedneus op.

De bloeding bleek moeilijk 
te stoppen, zodat verder 
spelen onmogelijk was. 
Daardoor waren er omzet-
tingen noodzakelijk waar-
door “onze mannen”de grip 
op de wedstrijd verloren. 
Vervolgens werd er ook nog 
een penalty gemist en vlak 
erna scoorde Roggel 4, door 
een onoplettendheid in 
“onze”achterhoede. De wed-
strijd werd met 1-0 verloren. 

Op 20 september vertrokken 

we naar Budel, om daar te 
spelen tegen het vijfde elftal 
aldaar. In dit elftal stonden 
een aantal spelers met een 
nogal fors postuur en tijdens 
de wedstrijd waren ze fysiek 
nogal duidelijk aanwezig. 
Gezien het “postuur”van 
enkele van onze jeugdige 
spelers kregen we dan ook 
voor de wedstrijd de vraag 
gesteld, of ze in Limburg alle-
maal zo klein waren. 

Tijdens de wedstrijd bleek 
dan toch wel dat “onze klei-
nen” sneller waren dan de 
fysieke Brabanders. BEVO 3 
kreeg vele, vele kansen, waar 
uiteindelijk werd er maar 
eenmaal gescoord. De uitslag 
was 1-1.

Een week later werd er thuis 
gevoetbald tegen RKMSV 
4. De ploeg uit Meijel wilde 
perse winnen en begon 
dan ook veel feller dan de 
“onzen”aan de wedstrijd. 
Deze wedstrijd werd dan ook 
kansloos met 3-0 verloren.

Op 4 oktober moesten we 
naar Heusden om daar te 
spelen tegen ONDO 4. Deze 
ploeg was het afgelopen sei-
zoen ook al kampioen gewor-
den en speelde nu ook nog 
in dezelfde samenstelling. 
Het eerste half uur werd er 
door de BEVO mannen goed 
gevoetbald.
We kwamen zelfs op voor-
sprong, maar een onterecht 
gegeven penalty zorgde 
voor de gelijkmaker.  Na een 
ruststand van 2-2 schakelde 
ONDO een tandje bij en de 
“onzen”konden het tempo 
niet meer bijbenen. Er werd 
dan ook met ruime cijfers 
verloren.

De volgende wedstrijden 
tegen SSE 3 uit Someren-Eind 
en Heythuysen 3 werden win-
nend afgesloten. Tegen SSE 3 
werd er door de “onzen”hard 
gewerkt wat ook het spel ten 
goede kwam en de uitslag 

was 2-1.Tegen Heythuysen 3 
werd met ruime cijfers, 6-3 
gewonnen. 

Op 8 november volgde de uit-
wedstrijd tegen Merefeldia 
5. Deze ploeg had tot op dat 
moment nog alle wedstrijden 
verloren. Bij aanvang van 
de wedstrijd bleek dat de 
scheidsrechter nog niet aan-
wezig was. Deze moest uit 
bed gebeld worden.
Er werd een ander persoon 
opgetrommeld die de fluit ter 
hand nam en er werd afge-
trapt.  Al vrij vlug bleek dat 
de “onzen”nog niet helemaal 
bij de les waren en we kwa-
men al vrij vlug met 1-0 ach-
ter. De “echte”scheidsrechter 
was inmiddels gearriveerd 
en deze nam de leiding over. 
Via een counter werd door 
de “onzen”de gelijkmaker 
gescoord.

Merefeldia wilde perse win-
nen en ze schuwde dan ook 
geen fysiek geweld dat ook 
nog werd toegelaten door 
de scheidsrechter en bij elke 
aanval van de “onzen”ging 
de vlag van de grensrechter 
omhoog, waarna de scheids-
rechter floot. Vlak voor de 
rust liep de midvoor van 
Merefeldia opzettelijk tegen 
onze doelman op. De scheids-
rechter gaf een penalty met 
als uitleg dat onze doelman 
de midvoor geblokkeerd had. 
Deze wedstrijd was voor de 
“onzen”niet te winnen op 
deze manier en de uitslag 
was dan ook 4-2 in het voor-
deel van Merefeldia.

Hierna volgde er weer een 
lange winterstop, met toch 
weer steeds de vraag of de 
geplande inhaal wedstrijden 
wel of niet door zouden gaan. 
Er werden nog wel twee 
wedstrijden gespeeld voor 
kerstmis, respectievelijk 
tegen Someren 6 en Roggel 
4. Beiden wedstrijden werden 
verloren.
Na de lange winterperiode 

werd er op 7 maart 2010 weer 
voor het eerst gevoetbald. 
Het bleek dat deze lange 
winterperiode de “onzen 
“geen goed had gedaan. 
De eerste zes wedstrijden 
werden allemaal verloren en 
er werden weinig doelpunten 
gemaakt.
Er werden wel kansen gecre-
eerd maar deze werden niet 
afgemaakt. Door deze neder-
lagen zakte BEVO 3 naar de 
onderste regionen van de 
ranglijst, mede ook door het 
feit dat de andere ploegen 
onderin wel punten binnen 
haalden.

Op donderdagavond 8 april 
moesten we de inhaalwed-
strijd tegen SSE 3 spelen. 
Met enkele “gastspelers”in 
ons midden werd er een 
redelijke partij voetbal op de 
mat gelegd en het resultaat 
was een 2-2 gelijkspel tegen 
de goed spelende ploeg uit 
Someren-Eind.

Hierna volgden de wedstrij-
den tegen Merefeldia 5 en 
Budel 5. Deze beide ploegen 
stonden in het onderste 
gedeelte van de ranglijst en 
er moest dan ook gewon-
nen worden door de “onzen”. 

In beide wedstrijden werd 
de tegenstander van af het 
begin onder druk gezet en er 
werd “gewerkt”. Mede daar-
door werden beide wedstrij-
den, met respectievelijk 12-0 
en 7-1 gewonnen. Door deze 
resultaten steeg BEVO 3 weer 
een aantal plaatsen op de 
ranglijst en was het degrada-
tiespook verdwenen.

Op 9 mei werd de compe-
titie 2009/2010 afgesloten 
met de thuiswedstrijd tegen 
SVVH 1. Deze wedstrijd tegen 
het standaard team van de 
Heibloem werd verloren. 

Het was een seizoen met 
“pieken”en “dalen”.
Er waren wedstrijden bij 
waarin er redelijk tot goed 
gevoetbald werd en er ook 
gescoord werd en in andere 
wedstrijden was het niveau 
af en toe bedenkelijk. 
Aan de mix van de jeugd met 
de iets “ouderen” hebben 
ook een aantal spelers in het 
begin nog moeten wennen. 

Al met al toch een positief 
seizoen voor de meesten met 
goede leermomenten, welk 
wordt afgesloten met de 
jaarlijks feestavond/nacht.

Seizoen met pieken en dalen voor BEVO 3
BEVO 3 werd in het seizoen 2009/2010 ingedeeld in de vijfde klasse.

In deze klasse waren elftallen ingedeeld, variërend van een standaard

elftal tot diverse tweede, derde, vierde en vijfde elftallen.

www.bootssportprijzen.nl
info@bootssportprijzen.nl

Tel. 077-3075099
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Op 18 december 2009, op 
61-jarige leeftijd, overleed 
ons gewaardeerd BEVO-lid 
Jan Gielen (“Jantje van de 
Hoove”). Nog maar kort met 
de VUT en deel uitmakend 
van de dinsdagmorgenploeg, 
verliezen wij in hem een 
markante persoon. Vroeger 
als speler in de lagere teams 
en bij de Veteranen, nu als 
deskundige persoon bij het 
groenonderhoud. Eigenwijs, 
maar met gevoel voor humor, 
was het prettig/gezellig met 
hem om te gaan.
Op 23 november overleed 
Nel Theunissen-Schreurs, op 
68-jarige leeftijd, na een lang 
ziekbed. Zij was in het verle-
den vaak samen met Hai bij 
BEVO te vinden om de ver-
richtingen van hun kinderen 
te volgen en ook in de tijd 
dat Hai deel uit maakte van 
het bestuur allerhande werk-
zaamheden mee uit te voeren. 
Beiden zullen wij altijd in 
goede en dankbare herinne-
ring bewaren.

Organisatie
- Het bestuur, bestaande uit 
negen leden, bleef ongewij-
zigd, door de herverkiezing 
van Léon Ghielen en van Theo 
Reinders als bestuurslid in de 
gehouden Jaarvergadering op 
6 november. 
- Bij de seniorenteams waren 
geen wisselingen in het bege-
leidercorps. Aan het einde van 
het seizoen gaf Ves Jacobs 
(Hoogstraat) wel aan te stop-
pen als leider BEVO 3. Zo ook 
zal Gerrie Gielen stoppen met 
de zondagse medische bege-
leiding van BEVO 1. Beiden 
danken wij voor hun inzet 
voor BEVO !
- BEVO werkt samen met de 
overige Peel en Maas veld-
voetbalverenigingen om 
gemeenschappelijke en KNVB-
zaken door te spreken. Veel 
tijd is gestoken in het vergelij-
ken van het beleid van de vier 
voorgaande gemeentes, maar 
dat blijkt niet mee te val-
len. Ook in het kader hiervan 
werden de politieke partijen 
in oktober een rondleiding 

gegeven langs diverse accom-
modaties en gevraagd naar 
hun standpunten voor het 
nieuw te voeren beleid. Het 
zal nog een hele klus gaan 
worden om het beleid van de 
nieuwe gemeente betreffende 
subsidies, huurvoorwaarden 
e.d. redelijk te laten zijn. 2011 
wordt een overgangsjaar, 
waarna in 2012 het beleid 
voor iedere vereniging zal 
gaan gelden, aldus het voor-
nemen van de gemeente.
- De verslaggeving BEVO 1 
werd door Bert Gielen gedaan, 
die zich prima van deze taak 
kweet. Voor Omroep Peel en 
Maas zijn de reporters Peter 
van Berlo en Tim Verber. 
Laatstgenoemde had de pri-
meur om live een – helaas 
– tegendoelpunt te kunnen 
verslaan. Wél mooi ! Ook is 
Tim Verber een bevlogen 
schrijver van het verslag van 
de wedstrijden van BEVO 2 (te 
lezen op www.bevoberinge.
nl ; verslagen, die zelfs door 
tegenstanders “opgevreten” 
worden!
Voor de functie van omroe-
per/promotor zouden wij nog 
graag een persoon bereid 
vinden. Een functie met zeer 
veel vrijheid en durf, die extra 
leven in de brouwerij zou kun-
nen brengen. Wie durft deze 
uitdaging aan ? Bij interesse 
meld je dan bij een bestuurs-
lid. Hierbij kan genoemd wor-
den dat BEVO’s clublied nieuw 
leven is ingeblazen. Bart 
Kersten en Freek Koopmans 
hebben BEVO’s clublied 
overgoten met een nieuwe 
saus en het zal nu bij iedere 
thuiswedstrijd als opwarmer 
ten gehore gebracht worden. 
Mooi ! 
- Ook het afgelopen seizoen 
bleef het scheidsrechter-
corps (te) klein, maar er zijn 
lichtpuntjes te zien. Naast 
de vaste clubscheidsrechters 
Alwie Peeters en Peter van 
Berlo, zijn er bij de jeugd ook 
scheidsrechters actief, die dat 
op meer regelmatige basis 
doen/ willen gaan doen. Ook 
voor alle spelers geldt, help 
mee om ook voor de scheids-

rechter er een leuke wedstrijd 
van te maken: accepteer 
beslissingen, ook al ben je 
het er niet mee eens en een 
hand geven na afloop van de 
wedstrijd wordt door iedere 
scheidsrechter op prijs gesteld 
! Kortom, concentreer je op je 
eigen voetballen en het voor-
gestane te behalen resultaat !
- Ook dit seizoen werd mede-
werking verleend bij de ker-
mis en met Carnaval. Dank 
aan alle medewerk(st)ers !
- De afsluiting van het speel-
seizoen op 28 mei was dit sei-
zoen geen succes. Door te veel 
andere activiteiten en gebrek-
kige voorbereiding deden er 
te weinig spelers mee. Dus 
voor verbetering vatbaar !
- Op 4 juni vond de receptie 
van BEVO 1 plaats ter gele-
genheid van het behaalde 
kampioenschap en de bij-
behorende promotie naar 
de Vierde Klasse. Het weer 
was ideaal. De opkomst 
was prima en het werd een 
mooie, gezellige avond, waar 
met plezier op teruggeke-
ken wordt. Ook dank aan de 
Carnavalsvereniging voor het 
leveren van medewerkers.
- De BEVO-familiedag op 6 
juni, als afsluiter van het 
seizoen voor alle BEVO-
vrijwilligers, werd dit seizoen 
gecombineerd met de 2de 
Beringse dienstenveiling. 
Nadat de vrijwilligers zich 
te goed hadden gedaan aan 
de mede door Partyservice 
Hans Janssen gesponsorde 
barbecue kon men zien wie 
de zevende winnaar van 
het Jan Bruijnen Memorial 
Penaltytrofee ging worden. 
Ook tot zijn eigen verrassing 
werd dat Guus Dielissen, die 
zich daarna prima vermaakte. 
Daarna kon iedereen zich 
opmaken voor de dienstenvei-
ling. Onder leiding van Robert 
Janssen werd de ene na de 
andere dienst – in totaal zo’n 
50 diensten – aan een of groe-
pen van aanwezigen verkocht. 
De opbrengst komt geheel 
aan BEVO ten goede en afloop 
van de veiling was dan ook 
iedereen tevreden, waarbij de 
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toen volgende regenbui nie-
mand kon deren. Hierbij dank 
aan alle gulle gevers van de 
diensten en andere medewer-
kenden bij het slagen van dit 
evenement.
- Per 22 juli 2009 is Henk 
Gielen officieel consul bij 
BEVO. Hij volgde Piet Heijnen 
op, die, wegens bereiken 
maximale leeftijdsgrens 
KNVB-vrijwilliger, met deze 
taak moest stoppen. Vanwege 
zijn deskundigheid blijft Piet 
bij deze taak betrokken.

Accommodatie
De dinsdagmorgenploeg ver-
richtte weer de nodige werk-
zaamheden, vooral betref-
fende de groenvoorziening 
en divers verfwerk, zodat 
de accommodatie er goed 
blijft uitzien. Zo zijn er twee 
nieuwe banken geplaatst op 
veld 2. Verder heeft men de 
bouw van nieuwe dug-outs 
onder handen genomen. Door 
de strenge winter kon men 
niet vooruit in de afwerking, 
maar thans zijn ze nagenoeg 
gereed. Een woord van dank 
voor deze vrijwilligers is zeker 
op zijn plaats.

Verder zijn er onder leiding 
van John Theunissen ook een 
aantal (technische) vrijwil-
ligers, die binnen de accom-
modatie storingen oplossen 
en vernieuwingen doorvoeren 
– zoals de plaatsing van de 
nieuwe koffieautomaat -. 
Aan het einde van het ver-
slagjaar werd een aanvang 
genomen met de renovatie 
van veld 2. Na een grondige 
grondbewerking werd nieuw 
gras (voor de kenners, Engels 
raaigras) ingezaaid en mag 
vanaf medio september het 
veld weer volop gebruikt
worden.

Nieuw – door de KNVB ver-
plicht gesteld - zal ook wor-
den dat bij de dug-outs door 
middel van belijning de zgn. 
instructiezone zichtbaar 
wordt. 
Verder zijn we doende met 
een vernieuwing van de 

bestrating bij en om de kan-
tine/ kleedlokalen.

Kantine
Om meer levendigheid te 
krijgen werd een actiever 
beleid gevoerd bij de thuis-
wedstrijden van BEVO 1 tegen 
Heldense tegenstanders 
onder de noemer van “derby-
activiteit”. Dit heeft zijn 
vruchten duidelijk afgewor-
pen en de team- en clubsfeer 
duidelijk verhoogd. 

De Kerstavond, gehouden op 
11 december, kende een gezel-
lige sfeer, mede dankzij de 
medewerking van de vooral in 
Brabant bekende Wally Rijks.
Het Nieuwjaarstoernooi en 
–receptie werd gehouden op 
8 januari. 22 “Bikkels” namen 
deel aan het minitoernooi op 
de besneeuwde, maar goed 
te bespelen, veldjes. De aan-
sluitende receptie werd goed 
bezocht, waarbij de vele jubi-
larissen met een humoristisch 
én doorspekt met historische 
feiten woordje van voorzit-
ter Peter Broekmans werden 
gehuldigd. Gehuldigd werden 
Lei Janssen en Jac Sijben (bei-
den 60 jaar lid), Lei Martens 
en Coen Zegers (beiden 50 
jaar lid), Hans Bos en Henk 
Truijen (méér dan 40 jaar lid), 
Sjraar Jacobs, Frank Kessels en 
Theo Reinders (allen 40 jaar 
lid).

Op 12 maart werd halfvasten 
gehouden met de komst van 
de Bavaria United Angels. De 
opkomst was iets minder dan 
de vorige keer, maar de lieftal-
lige dames moesten voor de 
aanwezigen wél flinker aan 
de bak bij het tappen voor de 
dorstige kelen !

Sportieve prestaties
BEVO 1, onder leiding van 
trainer Nico van de Brink 
(tweede seizoen), leider Bert 
Gielen, verzorgster Gerrie 
Gielen-Verhaegh en assistent-
scheidsrechter Theo Reinders, 
kwam uit in de Vijfde Klasse E.
Toen de indeling bekend werd 
was er al bij menigeen een 
goed gevoel van “daar kan 
wel eens wat méér inzitten”. 
De bekerwedstrijden tegen 
Blerick (1-2 verlies), VVV’03 
(1-4 winst) en Venlosche Boys 
(0-9 verlies) logenstrafte 
dat gevoel, maar toch. De 

Hierna volgt een overzicht van een aantal gebeurtenissen en zaken die in het 62ste seizoen 
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competitie, dát telt ! In de 
eerste wedstrijd werd het 
als titelkandidaat geachte 
Lierop, want het seizoen 
ervoor gedegradeerd, met 
4-0 van de mat geveegd. De 
daardoor behaalde koppositie 
werd de gehele competitie 
niet meer uit handen gege-
ven. Na zes wedstrijden was 
er al een voorsprong van vijf 
punten, die langzaam werd 
uitgebreid naar acht punten 
na 18 wedstrijden. Toen in de 
eropvolgende wedstrijd VCH 
gelijkspeelde bij Griendtsveen 
én BEVO uit won bij SSE, met 
2-1, was het kampioenschap 
een feit. Mannen, proficiat 
en laat je positief zien in de 
vierde klasse ! Elders in deze 
editie vindt u een uitgebreid 
verslag.

BEVO 2, onder leiding van Eric 
Theunissen en Bram van de 
Kerkhof en assistent-scheids-
rechter Ruud Theeuwen, uit-
komend in de Vierde Klasse I, 
kreeg een dreun van Venray 
in de eerste wedstrijd, maar 
speelde al met al een goede 
competitie met enkele gelijk-
waardige tegenstanders. Een 
tweede plaats achter het 
betere Helden 3 was het eind-
resultaat.
BEVO 3, onder leiding van Ves 
Jacobs en assistent-scheids-
rechter Ves Jacobs, heeft haar 
best gedaan, maar het valt 
voor sommigen niet mee na 
een avond stappen ’s morgens 
weer de robuuste verdediger 
of de vliegensvlugge aanval-
ler te zijn. Een tiende plaats in 
de Vijfde Klasse 512 was haar 
deel.
In het voorjaar kregen de 
Veteranen nieuwe shirts van 
Gebr. Verkoelen, een sponsor 
die de BEVO-Veteranen al 
altijd, zolang als er shirtspon-
soring bestaat, van shirts 
heeft voorzien. Uiteraard 
dank daarvoor ! Zoals bekend 
spelen de Veteranen niet voor 
het resultaat. Soms lijkt men 
daar inderdaad voor te “spe-
len”, maar vaak wordt er hard 
gewerkt om toch een mooie 
uitslag neer te zetten. Hoe 
dan ook, na afloop is het altijd 
gezellig !

Algemeen
Nadat jarenlang Henk Gielen 
de lotenverkoop wedstrijd-
bal voor zijn rekening nam 
– waarvoor hartelijk dank !! 
– heeft het afgelopen seizoen 
dit het B-team gedaan, waar-
voor dank aan de jongens én 

de begeleiders !
Op de bestuursagenda prijkte 
ook al langere tijd het agen-
dapunt “BEVO 2020”: waar 
staat BEVO in 2020 ? Waar 
willen wij in 2020 staan 
? Hierbij is te denken aan 
onderwerpen als ledenbe-
stand, accommodatie, vrij-
willigers/organisatie, finan-
ciën, overheidsbeleid. Voor 
de nabije toekomst willen 
wij vooral aandacht beste-
den aan een op te zetten 
vrijwilligersbeleid. Ook zijn 
besprekingen gestart met 
Jeugdwerk Beringe en de ten-
nisvereniging om te bekijken 
of een nieuwe gezamenlijk 
in gebruik te nemen accom-
modatie gerealiseerd kan 
worden.

Om sponsorwerving beter te 
structuren was al een lange 
tijd een wens van het bestuur 
een aantal vaste mensen te 
vinden, die dit op zich zouden 
willen nemen. Welnu, met 
de vrijwillige inzet van Chris 
Tillemans en Peter Weerts zal 
de sponsorwerving regelmaat 
en een herkenbaar gezicht 
krijgen. Dat zal BEVO én spon-
sors goed doen. 

In het kader van voorgaande 
willen wij u en de jongens en 
meisjes, die daarvoor in aan-
merking komen, nog attent 
maken op de mogelijkheid tot 
het lopen van maatschappelij-
ke stage bij BEVO. Activiteiten 
als het scheidsrechteren 
van jeugdwedstrijden of het 
geven van trainingen of het 
meehelpen bij het opzetten 
van nevenactiviteiten beho-
ren zeker tot de mogelijkhe-
den, die als maatschappelijke 
stage geldig zijn. Meld je bij 
ons, dan zullen we samen 
bekijken wat je kunt en wilt 
doen. In het verleden heeft 
Jeroen Schrijnwerkers op deze 
wijze zich ook voor BEVO ver-
dienstelijk gemaakt door een 
aantal technische klusjes uit 
te voeren.

Hoewel elke boete er één 
teveel is, blijft het aantal boe-
tes binnen het redelijke. Gelet 
op een aantal maatschappe-
lijke ontwikkelingen ziet de 
KNVB (en dus ook BEVO) zich 
gedwongen om een aantal 
regels strenger te gaan hand-
haven, want anders volgen 
flinke (van honderden euro’s 
!) boetes. Dit betreft onder 
andere ordemaatregelen 
(“achter de afrastering”) en 

alcoholbeleid (met een (bier)
glas niet langs het veld). 

Het ledenaantal bleef stabiel 
op ongeveer 250 leden. Aan 
het eind van het verslagjaar 
kwamen de aanmeldingen 
binnen voor het nieuw op te 
richten vrouwenteam, dat 
voor BEVO gaat uitkomen. Het 
bestuur juicht dit initiatief 
van harte toe, want waarom 
zal de helft van de bevolking 
aan de zijkant blijven staan ?
Verrassend om het tijdstip, 
maar niet om de verdienste !, 
was het feit dat, onder andere 
als oud-penningmeester, 
erelid Toon Engels koninklijk 
onderscheiden werd als Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Nogmaals, van harte proficiat!

Qua financiën sluit het boek-
jaar 2009-2010 positief af. 
Maar dat komt vooral door 
het voeren van acties, waarbij 
natuurlijk de gehouden dien-
stenveiling de topper was. 
Ook kleinere acties, zoals 
Jantje Betonactie en de 
C1000-klantenactie, waaraan 
vele BEVO-leden en niet-leden 
hebben meegedaan, dragen 
daar aan bij.
In de Jaarvergadering, 
gepland voor vrijdag 5 novem-
ber, zal nader op de financiën 
worden ingegaan.

Samengevat, lang niet alles is 
genoemd hierboven en er zijn 
nog allerlei taken, die uitge-
voerd zouden kunnen worden, 
maar waarvoor menskracht 
en tijd – nu - ontbreekt. Zoekt 
u, M/V, ook nog vrijwilligers-
werk bij BEVO, administratief/
praktisch, laat het ons weten 
!, en misschien hebben wij 
een leuke taak voor u, die u 
met plezier en voldoening 
zult willen verrichten.

Tot slot - en zeker belang-
rijk om te vermelden – het 
bestuur dankt héél hartelijk 
alle begeleiders, scheids-
rechters, kantinepersoneel 
en talrijke overige leden en 
niet-leden, M/V, die op een of 
andere wijze bijgedragen heb-
ben aan het voetbalplezier bij 
onze vereniging en wensen 
hen alle goeds voor de toe-
komst !

Theo Reinders
Secretaris

aanname, traptechniek en 
strakke passes geven. Vanuit 
de veronderstelling: hoe meer 
we dit trainen, hoe beter we 
worden. Ik dacht toen dat ik 
goed bezig was.

Totdat we halverwege het 
seizoen een uitnodiging kre-
gen van jeugdcoördinator 
Jo Slenter. Deze gaf op een 
ijzig koude winteravond in 
Eys een trainerscursus, spe-
ciaal voor D-elftallen. Tijdens 
het theoriegedeelte in de 
warme kantine van VV Eys 
legde ik Slenter mijn dilemma 
voor: het chronisch gebrek 
aan basistechniek, hoe los 
je dat op? Slenter deelde 
mijn redenering: de jeugd 
besteedt steeds minder tijd 
aan voetballen. Sterker nog: 
veel jongens voetballen nog 
maar twee keer in de week: 
tijdens de training en tijdens 
de wedstrijd. Daar moeten ze 
het tegenwoordig mee doen. 
Het slechtste wat je volgens 
Slenter kon doe was: trainen 
met veel theoretische oefe-
ningen, waarbij spelers drie-
kwart van de tijd stilstaan om 
hun beurt af te wachten. Ik 
slikte even.
“Als jonge spelers nog maar 
één keer in de week anderhalf 
uurtje echt komen trainen, 
laat ze dan ook zoveel moge-
lijk voetballen. Verzin zoveel 
mogelijke partijvormen, zodat 
ze vrijwel iedere minuut van 
de training tenminste volop 
aan het voetballen zijn”, aldus 
Jo Slenter. “Zodoende gaat de 
basistechniek spelenderwijs 
vanzelf vooruit.”

Sinds het begin van de voor-
jaarscompetitie van 2010 
trainen we heel anders. We 
voetballen zoveel mogelijk, 
en proberen iedere minuut 
van de training actief voetbal-
lend bezig te zijn. Het lijkt 
net alsof de spelers er weke-
lijks meer zin in krijgen. En 
warempel: de basistechniek 
gaat er wekelijks, spelender-
wijs op vooruit. Met dank aan 
Jo Slenter.

Pedro Rademacher

Soms klopt je redenering 
helemaal, maar maak je op 
basis van die goede redene-
ring toch een foute keuze. 
Gelukkig zijn er dan soms 
mensen die je daarop wijzen. 
Nergens leer je zoveel van, als 
van je eigen fouten.

Sinds enkele jaren train ik 
met veel plezier de voetbal-
pupillen in ons dorp, inmid-
dels vormt ons team de D1, 
in de leeftijd van 10 tot 12 
jaar. Toen ik zelf zo oud was, 
was ik haast bezeten van 
voetbal. Dat was de tijd van 
de internationale doorbraak 
van Feyenoord en Ajax, de 
tijd dat het Nederlands elftal 
met oogstrelend voetbal bijna 
wereldkampioen werd in 1974. 
Zucht. In die tijd waren bijna 
alle jongens bezig met voet-
bal. Voor school, na school 
en tijdens het speelkwartier 
waren we altijd aan het voet-
ballen. Urenlang, dagenlang, 
wekenlang. Voetbal, voetbal, 
voetbal. Computers waren er 
nog niet, televisie nog nauwe-
lijks.

Voor de huidige jeugd is 
voetbal slechts één van de 
vele hobby’s. Behalve dat ze 
op hun tijd een keer gaan 
voetballen zijn ze erg druk op 
internet, zijn ze lid van meer-
dere verenigingen, bezoeken 
ze bioscopen, pretparken, zeil-
weekenden, tennistoernooien, 
kinderfeestjes, muziekscholen 
en musicalrepetities. Ze heb-
ben het er maar druk mee. 
Het feit dat kinderen op die 
leeftijd veel minder tijd voet-
ballen dan wij vroeger, wreekt 
zicht in een chronisch gebrek 
aan basistechniek. Ondanks 
dat de meeste jongens in ons 
team al vijf of zes jaar ‘voet-
ballen’, hebben de meeste nog 
steeds moeite met simpele 
dingen zoals de balaanname, 
het juist plaatsen van de bal, 
de balans van het lichaam en 
de algemene traptechniek. 

Vanuit die redenering ging 
ik daarom vooral de basis-
techniek trainen. Urenlang, 
wekenlang trainen op bal-

Column van
Pedro Rademacher
De trainer
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De start van het seizoen 
begon wederom met het vor-
men van de teams.
De jeugdcommissie had enig 
voorwerk gedaan en daarna 
werd in een goede verga-
dering gezamenlijk met de 
jeugdleiders de teamindeling 
gemaakt. Qua leiders waren 
er in het begin niet veel 
problemen, mar wel met de 
bepaling welke spelers in de 
D zouden spelen en welke in 
de E.

Het heeft de jeugdcommis-
sie veel effort gekost om in 
samenspraak met de leiders 
en de ouders en de spelers tot 
een goed resultaat te komen. 
Duidelijk is achteraf dat wat 
niet altijd een goede keus 
lijkt op voorhand, dit toch in 
de praktijk geheel anders en 
naar tevredenheid uitpakt. 
We hebben voor een soort 
mix gekozen en ook dat door-
gevoerd in de trainingen. Een 
woord van dank gaat dan ook 
zeker uit naar de trainers/
leiders van de D1 en E1 die dit 
perfect hebben opgepakt.

Voor de jeugdcommissie 
is het duidelijk dat er in 
elk geval meer en duidelij-
kere richtlijnen moeten gaan 
komen om voor iedereen 
eenduidig te maken binnen 
welke kaders we als BEVO 
jeugd ons willen begeven. 
Daarvoor zijn we gestart met 
gesprekken en verwachten 
daar in het seizoen 20010-
2011 meer vorm aan te geven.
BEVO jeugd bestond voor 
dit seizoen uit de volgende 
teams; B1-C1-D1-E1-E2-E3-
F1-F2- de kabouters/ in voor-
seizoen de F3.

De kabouters hebben zoals 
ook de voorgaande jaren 
weer veel plezier beleefd aan 
de start van hun voetbalcar-
rière. In een ongedwongen 
sfeer maken ze kennis met 
deze teamsport. Na de winter 
hebben we van de spelers een 
F3 kunnen vormen. Dat was 
een zeer zwaar seizoen voor 
de spelers. Ze waren erg jong 

en hadden dan ook moeite 
om een punt te vergaren. 
Ondanks dat dus alle wed-
strijden verloren gingen gaan 
we ervan uit dat het voetbal-
hart nog even snel slaat. Ook 
de leiders moeten wat dat 
betreft de voldoening halen 
uit het feit dat de spelers 
toch elke wedstrijd individu-
eel weer groeien.

Bevo F2 was een prima draai-
end team. Door de bezielende 
leiding werden ze vaak opge-
zweept om boven hun moge-
lijkheden uit te groeien. Dat 
resulteerde dan ook in prima 
wedstrijden. De najaarscom-
petitie werd als 7e in de mid-
denmoot afgesloten en in 
het voorjaar haalde men een 
verdienstelijke 2e plek. Verder 
heeft een team van deze 
groep zeer goed gepresteerd 
in het 4 tegen 4 toernooi. Ze 
speelde zelfs in de eindronde 
welke op het BEVO terrein 
werd gehouden. Samen met 
een team van BEVO F1 werd 
BEVO dus positief op de kaart 
gezet. Grote verenigingen 
zoals Herten MMC en SVC 
gingen met de prijzen weg. In 
de winter heeft dit team en 
de kabouters volop gebruik 
gemaakt van de gymzaal om 
ook in die periode actief met 
voetbal bezig te zijn.

Bevo F1 (kort verslag van
de leider)
 De najaarscompetitie zijn we 
2de geworden achter Egchel 
F1G. Uit 10 wedstrijden had-
den we 7 gewonnen, 2 verlo-
ren en 1 gelijk met 49 doel-
punten vóór en 13 tegen. Een 
prachtig resultaat.
De voorjaarscompetie begon 
een beetje stroef, maar kwam 
pas later op gang. Hier zijn 
we 4de geworden. Hier had-
den we 25 doelpunten vóór 
en 13 tegen. Ook een prachtig 
resultaat. We stonden immers 
iets hoger ingedeeld dan in 
de najaarscompetitie.
Wat ons opviel was dat we in 
beide competities het minste 
aantal tegendoelpunten had-
den en dat vinden we een 

GROOT COMPLIMENT AAN 
ALLE SPELERS.
Onze topscoorder was dit jaar 
wederom Sjoerd Theelen met 
45 doelpunten.
In het straatvoetbaltoernooi 
is dus zoals al vermeld een 
team doorgedrongen tot de 
finale en heeft daar goed 
gespeeld.
In de winterzaalcompetitie is 
men op de 8e plaats geëin-
digd. De spelers vinden het 
altijd leuk om in elk geval ook 
in de winter actief met voet-
bal bezig te zijn. De zaal is 
natuurlijk altijd even wennen.

De E3 is in het afgelopen jaar 
wat samenspel betreft enorm 
gegroeid.
Waar we in het najaar nog in 
de middenmoot( 8e plek) ein-
digde, speelden we ons in het 
voorjaar tegen vergelijkbare 
ploegen knap naar een 2e 
plaats in de competitie.
De kampioen in beide com-
petities was dezelfde en in de 
allerlaatste wedstrijd in het 
voorjaar hebben we deze ver-
slagen met maar liefst 6-2.
Individueel kunnen we nog 
erg veel leren en we moeten 
proberen wat minder wissel-
vallig te zijn in de toekomst.

Wat wel belangrijk is dat we 
op de goede weg zijn met 
onze mentaliteit om tot de 
laatste minuut te blijven 
werken. Als het voetbal tus-
sen de oren goed zit komt 
de rest vanzelf. Er zijn zater-
dagen dat de leiders van de 
E3,na de wedstrijd, huppe-
lend van geluk van het veld 
zijn gegaan omdat datgene 
wat ze met hun ploeg voor 
ogen hadden en zo hard voor 
getraind is, op een fenome-
nale manier terug te vinden 
was in een wedstrijd.
De eindstand in de winterzaal 
was de 3e plek wat ook zeer 
goed te noemen is.

De  E2 startte dit jaar met een 
mix van spelers van diverse 
teams. Het trainen werd 
gedaan door jeugdspelers 
en de leiding heeft er elke 

zaterdag een leuke dag van 
gemaakt. In het voorjaar ein-
digde dit team als 10e.
In de winterzaalcompeti-
tie werd ook een 10e plek 
behaald.
In de voorjaarscompetitie  
werden ze gelijk ingedeeld 
met de E3.   Deze oudere spe-
lers was er  alles aan gelegen 
om in elk geval tegen  deze 
E3 goed  uit de bus te komen. 
Zover ik heb vernomen was 
het een prachtige wedstrijd 
tussen deze teams, en het 
eindresultaat doet er dan 
ook niet toe. De E2 eindigde 
in deze competitie op de  6e 
plek wat laat zien dat ze goed 
gegroeid zijn. Ook het toer-
nooi wat nog samen met de 
E1, als D team,  is gespeeld in 
Panningen liet zien dat het 
wel goed zit met deze spelers.                                                                                                               

Jaarverslag Bevo E 1 seizoen 
2009- 2010 door leiders
Thijs en Eric
Na 2 kampioenschappen als 
Bevo E3 ging het gros van 
deze groep, aangevuld met 
spelers van de E2, vol goede 
moed het nieuwe seizoen 
in. Trainer Thijs , mee over-
gekomen van de E3, zette de 
manier van trainen op een 
voortreffelijke wijze voort. 
Technisch en tactisch begon 
deze groep steeds beter in 
haar ritme te komen naar 
gelang de najaarscompetitie 
vorderde.

De ene na de andere tegen-
stander werd met royale 
cijfers aan de zegekar gebon-
den waardoor na een 10-tal 
wedstrijden het 3de kampi-
oenschap op rij werd binnen  
gehengeld. Hierdoor moest 
Bevo E1 in de voorjaarscompe-
titie in een hogere klasse uit-
komen. In deze klasse stuitte 
Bevo E1 op veel meer weer-
stand wat de spelers alleen 
maar ten goede is gekomen. 
De eerste wedstrijden werden 
weliswaar gewonnen maar 
een stuk moeizamer.
Er werden zelfs 3 wedstrij-
den op rij verloren (waarvan 
1 onnodig) wat alweer een 

anderhalf jaar geleden was. 
In de voorjaarscompetitie 
behaalde men in de klasse 
403 een verdiende 4de plek 
achter ploegen die van de 
401 of van de 402 kwamen. 
Jongens, top.

In het 4 tegen 4 speelde 
men zelfs de regio finales 
tegen ploegen waar spelers 
rondliepen die aankomend 
seizoen gaan trainen bij PSV, 
Feyenoord, Helmond Sport. 
Hier werd men 7de wat op 
zich ook een mooie prestatie 
is. Op het toernooi in Haelen 
werd op 29 mei ook nog ff 
de eerste prijs in de wacht 
gesleept.

Omdat deze groep volgend 
seizoen over  moet naar de 
D werd er, samen met de E2, 
ook nog deel genomen aan 
een D-toernooi in Panningen. 
Voor de eerste keer op een 
GROOT VELD en tegen HELE 
GROTE TEGENSTANDERS. Ook 
hier heeft de hele spelers-
groep een prima prestatie 
neergezet en een goede 
indruk achter gelaten.
Jongens, namens Thijs 
Hermans en Eric Ghielen har-
rstikke bedankt voor jullie 
inzet en vaak heel, heel mooi 
voetbal. Succes verder.

BEVO D1, opgesteld
door leiders
Najaarsseizoen: na een week 
jako dagen moesten we direct 
tegen het team dat kampioen 
zou worden. Iedereen had 
nog wat kleine pijntjes van 
de vorige week, we begon-
nen goed de 1e helft stonden 
we voor met 2-1. De 2e helft 
zaten we er al doorheen 
en het werd heel zwaar en 
het werd daarom 9-1 voor 
Baexem.
Hadden we ze maar wat later 
gekregen dan waren wij kam-
pioen geworden. De rest van 
de wedstrijden werden alle-
maal gewonnen en werden 
daarom 2e in de poule.

In de winterzaalcompetitie 
werd met een D1 en D2 deel-
genomen. De eindstanden 
waren 10e en 12e, wat laat 
zien dat dit niet geheel hun 
ding was.
Na een lange winterstop op 
het veld begonnen we niet 
goed .Na 5 wedstrijden ston-

den we nog steeds op 0 pun-
ten en het voetbal werd er 
niet beter van.
Na een goed gesprek met zijn 
allen begonnen we eindelijk 
te voetballen zoals we het 
graag zien. Daarom werden 
de volgende 4 wedstrij-
den gewonnen en stonden 
we niet meer laatste dus 
ondanks een slecht begin 
hebben ze toch nog laten 
zien dat deze groep goed kan 
voetballen. Wij als leiders 
zien jullie wel weer na de 
Jako dagen en hopelijk zonder 
kleine pijntjes zodat we er 
weer tegen aan kunnen.

BEVO C1 bevond zich duidelijk 
in een overgangsjaar. Voor 
de winter werd men nog 
4e, maar dat resulteerde er 
helaas in dat de voorjaars-
competitie veel te zwaar 
werd. De tegenstanders 
waren vaak fysiek een stuk 
verder en dat kon door de 
groep in zijn geheel niet over 
de gehele wedstrijd bestre-
den worden. Er werd dus veel 
verloren en leverde dus wei-
nig punten op. We eindigden 
dan ook onderaan. Op het 
einde van de voorjaarsreeks 
was er duidelijk verbetering 
zichtbaar. Er is afgelopen jaar 
gewerkt om een “team” te 
maken iets wat wel  beter is 
geworden maar nog beter 
kan. Elkaar coachen, terecht 
wijzen, steunen zowel binnen 
als buiten het veld en elkaar 
met respect behandelen zijn 
woorden waar naartoe is 
gewerkt het afgelopen jaar. 
Als dit alles nog iets beter 
wordt en de groep fysiek nog 
wat sterker wordt kunnen er 
volgend seizoen weer wed-
strijden gewonnen worden 
iets waar met zijn allen naar-
toe gewerkt zal worden.

BEVO B1 heeft een zeer goed 
seizoen achter de rug. Door 
het wegvallen van Luuk en 
andere blessures  werd er 
een beroep gedaan op Joey ( 
en soms Guido) en die heeft 
voortreffelijk in het veld de 
groep op sleeptouw geno-
men, vanuit het doel en in 
het veld. De najaarscompeti-
tie werd afgesloten met een 
8e plek. In de beker heeft 
men verschillende rondes 
overleefd, maar rond de win-
ter heeft men moeten afha-
ken. 

Na de winter kwam de groep 
sterk uit de startblokken. De 

winterzaterdagen werden 
besteed om er een groep van 
te maken door gezamenlijk 
activiteiten te doen. Ook de 
jonge leiders en trainers kre-
gen steeds meer beleving en 
progressie in de groep. Dat 
resulteerde uiteindelijk in een 
geweldig kampioenschap. In 
EMS werd men met leiders 
netjes in het pak verdiend 
kampioen. Dat werd weer 
gevolgd met een geweldig 
feest in de kantine en elders 
in Helden. De leiders hebben 
al laten weten dat ze weer 
voor een volgende titel willen 
gaan.
 
De jeugdcommissie heeft op 
het einde van het seizoen 
afscheid genomen van Hans 
Sijben. Hans heeft vele jaren 
actief deelgenomen in de 
commissie en is ook vele 
jaren leider/trainer geweest 
van BEVO A1. Hans gaat zich 
voor de club op technisch 
gebied verder inzetten. Hans 
namens ons allen bedankt 
voor de jarenlange inzet.
Tevens nemen we afscheid 
van diverse leiders welke 
vaak vele jaren een geweldige 
inzet hebben laten zien; Thijs 
Hermans, Eric Gielen, Gerard 
Jacobs, Pedro Kuijpers en 
Wil Schers. Heren hartstikke 
bedankt voor jullie inzet.

Als BEVO kunnen we zeer 
tevreden terug kijken op een 
goed seizoen. Het succes van 
het 1e team heeft zeker bij-
gedragen tot een positieve 
beleving van de jeugd. Dat 
jeugdspelers als speler van 
de week bij de thuiswedstrijd 
van het 1e in de watten wor-
den gelegd wordt door ieder-
een als zeer positief ervaren. 
Wij hopen dat de positieve 
uitstraling van de club ook 
in het komend seizoen de 
boventoon blijft voeren. Als 
jeugdcommissie hebben we 
natuurlijk de taak om dat te 
stimuleren.

We hopen dat de ouders, 
spelers, leiders en andere toe-
schouwers tevreden na een 
wedstrijd huiswaarts kunnen 
keren, of het team nu gewon-
nen heeft of niet. Het gaat 
erom dat we in teamverband 
elke zaterdag een uitdaging 
aangaan om binnen de moge-
lijkheden zo goed mogelijk te 
presteren.

Namens de jeugdcommissie; 
Frits Koopmans

BEVO jeugd jaarverslag seizoen 2009/2010
Hierna volgt een overzicht van een aantal gebeurtenissen en zaken die in het 62ste seizoen 

van RK Voetbalvereniging BEVO, lopend van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010,

de revue passeerden.

Venray bleek véél te sterk en 
we werden met 0-6 van het 
veld gemaaid! Na deze dom-
per werden de titel kansen 
al in de vriezer gezet. BEVO2 
herstelde zich goed en won 
de week erna met 3-0 op 
bezoek bij DEV Arcen.
Hierna volgden nog 4 over-
winningen op rij, en sloten 
we weer aan bij de top. 
Helden 3 bleef ook gewoon 
winnen en bleek ook in de 
rest van het seizoen de te 
kloppen ploeg in de 4e klasse.
In de tweede helft van de 
competitie werd duidelijk dat 
de titel strijd zou gaan tussen 
Dörp en Beringe. De derby 
echter, meestal door slecht 
weer, werd tot 4x toe afge-

BEVO 2, Jong en Dynamisch!

last. Maar op paaszaterdag 
was het eindelijk zover. 
De wedstrijd zelf werd echter 
al na 20 min beslist, mede 
door 2 treffers van Sander 
Arts. In de 2e helft maakte 
Ronnie wel nog de 3-1 maar 
het kwaliteits verschil was 
die dag veel te groot.   Helden 
3 was met stip de sterkste 
ploeg in onze klasse, en werd 
later ook terecht kampioen. 
Door een aantal goede uitsla-
gen van ons, IVO 13 -0 gewon-
nen, Blerick 8 - 1 gewonnen, 
werden we beloond met een 
mooie 2e plaats op de eind-
ranglijst. 

Positief was ook dat er veel 
gescoord werd. Een dikke 100 

goals werden er gemaakt 
door 15 verschillende spelers, 
Ron Lenders werd topscoorder 
met 14 doelpunten, netjes! 
Leiders v/d Kerkhof, 
Theunissen en Theeuwen 
kunnen terug kijken op een 
mooi seizoen met goed voet-
bal waar waarschijnlijk het 
maximale uit is gehaald.  
Na de zomerstop gaan we er 
weer voor, en hopen dat de 
schaal dan mee naar Beringe 
komt!!

Topscoorders (Top 5)
Ron Lenders  14 
Roy Sijben  13 
Mark Schrijnwerkers  11 
Tim Verder  11 
Guido Gielen  6

Seizoen 2009/2010 wilde de spelers en leiders van BEVO 2

meedraaien voor de hoofdprijs, na de degradatie van vorige

voetbaljaar moesten we bovenin mee gaan draaien.

Alleen in de eerste wedstrijd ging het echter al helemaal mis. 

De opzet is een regionaal 
toernooitje op een veld van 
ongeveer 15 X 25. Er wordt 
met 4 tegen 4 spelers (zonder 
keepers) gespeeld. De doeltjes 
zijn 3X1 meter en de basis van 
dit spel is afgeleid van het 
zogenaamde straatvoetbal. 
Er worden op een toernooi  4 

wedstrijdjes van 12 minuten 
gespeeld op de lokaties van 
de deelnemende verenigin-
gen. Deelnemers zijn BEVO, 
Panningen, RKMSV, Echgel, 
Grashoek, MVC’19, Baarlo, 
Koningslust en Kessel. Het is 
vooral een leuke en plezierige 
happening voor de allerklein-

Kaboutervoetbal
Binnen de regio is een paar jaar geleden een

samenwerkingsverband ontstaan om jongens en meisjes

van 5 en 6 jaar kennis te laten maken met de bal.

sten onder ons zonder allerlei 
strakke regels.

Lijkt je dit iets, kom dan eens 
vrijblijvend een keer meetrai-
nen of kom een keer met je 
ouders kijken naar een kabou-
ter voetbal toernooi. Wedden 
dat je meteen verkocht bent?
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Francis, namens het bestuur 
en leden van v.v. BEVO,
maar ongetwijfeld ook 

Francis bedankt!!
V.V. BEVO  wil Francis Martens hartelijk 

bedanken voor de vele jaren waarin hij

op voortreffelijke wijze de opmaak

en lay-out heeft verzorgd voor ons clubblad 

BEVO-Signaal.

namens alle lezers:
nogmaals ontzettend 
BEDANKT!!

Brons sponsoren:
Auto Arena
Basic Fashion Marij Hillen
Betoncentrale Raijmakers Helden
Bouten Groep
Bramus Internet Services
Cap Indigo
de Novitaris
Drops
Fancom
Heldens Springkussenverhuur
Janssen Uitvaartverzorging
Sportcentrum Helden
Statice Helden
WP Haton

Familiedag en dienstenveiling 2010!

BEVO wenst u allen

een Warm en Gezellig

Kerstfeest en een Gezond 

en Voorspoedig 2011


