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Beringe heet ein voetbalclub!
Op 28 april 1948 was het dan zover, aan het Beringse verenigingsleven werd een heuse voetbalclub toegevoegd.
Het idee speelde al jaren en er was animo voldoende.
Diverse Beringse jongens voetbalden in andere plaatsen
zoals Panningen en Grashoek, een situatie die natuurlijk niet
kon blijven voortduren.
Met name Wiel Grommen, Frans Pubben, Sjaak Hoebers en
Handrie Kessels vonden dat het tijd was voor een eigen
Beringse vereniging waar de Beringse jeugd zich volop kon
uitleven in en genieten van de voetbalsport.
Op voornoemde datum kreeg een en ander zijn beslag en
konden er liefst 60 leden worden ingeschreven.
Het negenkoppige bestuur ging onder leiding van Wiel
Grommen aan de slag en het resultaat mag er, in alle
bescheidenheid, na 60 jaar nog steeds zijn. BEVO was en is
een echte dorpsclub, een gegeven waarin de beperktheid
maar ook de kracht van de vereniging is gelegen.
Doordat zowat alle spelers gerekruteerd worden uit Beringe
zullen de prestaties immer beperkt worden doordat er sprake
is van een kleine gemeenschap, waarbij de ene generatie
meer goede voetballers oplevert dan de andere.
Het is daardoor moeilijk om een continue lijn door te trekken
over de generaties heen teneinde een bepaald prestatieniveau te kunnen blijven handhaven.
De kracht schuilt evenwel in de innerlijke verbondenheid van
de leden, vrijwel allemaal deelgenoot van dezelfde dorpsgemeenschap, waardoor er vaak een extra tandje kan worden
bijgezet om ook prestatief gezien goed voor de dag te
komen. Als we de geschiedenis over de afgelopen 60 jaar
bekijken blijkt dit laatste gegeven uit het feit dat het standaardteam van BEVO zeer vele jaren vierdeklasse KNVB heeft
gevoetbald, met uitschieters naar boven en naar beneden.
Deze klasse is voor een gemeenschap met om en nabij de
2.000 zielen (vroeger wat minder, thans wat meer) van
een zeer behoorlijk niveau en het kost veel extra kracht
en inspanning om een en ander te handhaven.
Zeker nadat de indeling van het district Zuid 2 der KNVB is
gewijzigd en een aantal teams uit ZuidOost Brabant zijn
samengevoegd met teams uit NoordLimburg is het niet eenvoudig om op een vierdeklasse niveau te blijven acteren.
Met het spreekwoordelijke talent en de inzet van de Beringse
jeugd moet het evenwel mogelijk zijn om de vierde klasse te
halen en daarin te blijven.
Mede gelet op de gemiddelde leeftijd van de huidige selectie
als ook de aanstormende talenten uit de jeugdteams heb ik
er alle vertrouwen in dat dit BEVO zal lukken, ook in de toekomst. En als er al een keer een stapje terug zal moeten worden gedaan dan zal de weg naar boven worden teruggevonden. BEVO is immer een vereniging geweest zonder kapsones
waarbij iedereen die de voetbalsport een warm hart toedraagt welkom is.

Even voorstellen…
de nieuwe trainer

Met trots presenteert RKvv
BEVO onze nieuwe hoofdtrainer
de heer Nico van den Brink.
Vanaf het seizoen 2008-2009
zal Nico onze selectie coachen
en trainen. Nico is 53 jaar en
vanaf zijn jeugd tot heden is
hij actief als speler en daarna
als trainer.
In zijn jeugd heeft Nico
gespeeld bij DWS Amsterdam.
In zijn seniorenperiode heeft
Nico onder andere hoofdklasse
gevoetbald bij BVV Den Bosch.
Ook heeft Nico zaalvoetbal
op eredivisie niveau gespeeld
(2x kampioen van Nederland).
Kortom, met Nico heeft
RKvvBEVO een voetbalpersoon
pur sang binnengehaald.
Wij wensen Nico en onze/zijn selectie
veel succes.

60 jaar vv Bevo
Rkvv BEVO, opgericht op
28 april 1948, bestaat dit
jaar 60 jaar.
Van vrijdag 23 tot en met

zondag 25 mei wordt er groot
uitgepakt; Lees er alles over
op pagina 14 en 15.
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Daarbij maken rangen en standen, dan wel afkomst geen verschil.
Reeds in de jaren 70 speelde er
bij BEVO een elftal dat bijna
volledig werd bemand door
spelers van allochtone afkomst
(destijds het toen nog bestaande Joegoslavië).
Ook in de jaren 90 en na 2000
heeft BEVO meerdere teams
gehad waarvan veel allochtone
jongens deel uitmaakten, hetwelk intern in de vereniging
nooit problemen heeft opgeleverd.
En zo hoort het ook te zijn, bij
teamsport gaat het erom dat
een ieder zijn of haar vreugde

kan beleven aan het spel, zijn
of haar individuele kwaliteiten
beschikbaar stelt en desnodig
ondergeschikt maakt aan het
belang van het team, alles uiteindelijk ten faveure van de
vereniging.
De teamgenoten zorgen er zelf
voor dat alles in goede banen
wordt geleid en dat degene die
in zijn of haar enthousiasme
ietwat te driest doorgaat automatisch wordt gecorrigeerd.
Wat sportiviteit betreft kan
BEVO terugzien op een mooie
staat van dienst.
Excessen heeft het in Beringe
vrijwel nooit gegeven, sportivi-

teit heeft altijd hoog in het
vaandel van BEVO gestaan.
BEVO was en is een nette club
en dat dient ook voor de toekomst zo te blijven.
In een sterk veranderende
samenleving blijkt iedere dag
weer opnieuw dat het niet zo
makkelijk is om de jeugd er van
te doordringen zich te blijven
gedragen naar de waarden die
met name in een kleine samenleving als de Beringse worden
gehanteerd.
Dit aspect zal derhalve ook in
de toekomst constante zorg en
aandacht vragen van alle leden
van de vereniging, op de eerste
plaats van hen die nog actief in

het veld staan, doch eigenlijk
net zoveel en misschien zelfs
nog meer van hen die in de
begeleiding zitten dan wel
bestuurstaken verrichten.
Gelet op de afgelopen 60 jaar
als ook op de huidige gang van
zaken binnen BEVO, waarbij
gesproken kan worden van een
gezonde en bloeiende vereniging waar veel vrijwilligers
belangeloos de handen uit de
mouwen steken ben ik er van
overtuigd dat het ook in de
toekomst goed zal gaan met
BEVO.

ste moest de titel verdediger
Sam Van Rijt zich nog zien te
plaatste voor de finale ronde.
Helaas werd de eerste penalty
al gemist waar door hij zich
niet meer kon kwalificeren. Hij
tekende maar voor 1 treffer.
De finale ronde werd dus
gespeeld door Daan Verber
en Jorni Gielen. In de eerste
ronde benutte beide spelers

de penalty. In de tweede ronde
miste Daan Verber waardoor
Jorni Gielen de bokaal kon winnen als hij de penalty benutte,
helaas was hij de zenuwen niet
de baas en miste ook. In de
derde en vierde ronde werden
de penalty’s door beide benut.
De vijfde ronde begon met een
misser voor Daan Verber, nu
was het weer de beurt aan Jorni

Hulde aan Nol Hanraets die in
1948 een meer dan vooruitzien-

de blik had door een naam uit
te kiezen die alles in zich heeft
en van alle tijden is, te weten:
BIJ EENDRACHT VOLGT
OVERWINNING.
Als een overwinning beschouw
ik zeker het feit dat er maar
liefst vier zestigjarig jubilarissen zijn, een teken dat het bij
BEVO goed toeven is.
BEVO lid blijf je voor het leven!
Ik wens alle leden en overige
belangstellenden een prachtig
jubileumfeest toe.
Peter Broekmans
Voorzitter

Jorni wint de Cup
Van onze verslaggever op sportpark de
Hookervenne hebben wij vernomen dat daar
3 juni j.l. gestreden is om de Jan Bruijnen
Memorial penaltybokaal. In een zinderende
kavelronde werd Daan Verber verslagen door
Jorni Gielen.
Voor de vierde keer in de historie van BEVO werd er tijdens
de familiedag gestreden om de
Jan Bruijnen Memorial penaltybokaal. Elk BEVO E- en F-team
had daarvoor de 3 beste penalty
specialisten geselecteerd voor
deelname. De geselecteerde
spelers hadden zich daarvoor
gekwalificeerd door de meeste
penalty’s te benutten na afloop
van de door hun gespeelde
wedstrijden. Aan deze spelers
werd alleen nog de titel verdediger en winnaar van de 2
laatste editie’s Sam van Rijt toegevoegd. Winnaar van de eerste
editie Siem Koopmans kon
helaas niet meer deelnemen
aangezien hij door zijn leeftijd
als D-speler te oud is.
Als doelman voor de Jan
Bruijnen Memorial penaltybokaal trad dit jaar Ron Hanraets
op, keeper van BEVO-2 en de
laatste wedstrijden keeper van
BEVO-1, waarmee hij klasse
behoud in de 4de-klasse veilig
stelde.
Als eerste moesten de spelers
van BEVO-F4 aantreden (tussen haakjes het aantal benutte

penalty’s in de eerste ronde),
dit waren Sten Janssen(1), Sam
Dielessen(2) en Roel Vossen(2).
Vervolgen de spelers van de
F3, dit waren Daan Verber(3),
Kenneth Niessen(1) en als enige
dame Fleur Jacobs(0). Door
dit resultaat was Daan Verber
al zeker van een plaatst in de
finale ronde. Als laatste vanaf
9 meter afstand waren de
spelers van de F2 aan de beurt
vertegenwoordigd door Joey
Geurts(2), Kris Hermans(2) en
Koen Driessen(1). De afstand
werd nu verhoogd naar 11 meter
voor de spelers van de F1- en
de E-teams. De F1 spelers die
deelnamen waren Jordin van
Berlo(2), Jurrian Nijbroek(1) en
Roy Kessels(2). Nu was het de
beurt aan de E-spelers in de E2
vertegenwoordigd door Loek
Hermans(1), Pim Hermans(0)
en Mark vd Beucken(1). Als
laatste gekwalificeerde spelers
kwamen de spelers van de E1
opdraven, dit waren Wouter
Sijben(1), Kevin Vossen(2) en
Jorni Gielen(3). Hierdoor was
ook Jorni Gielen door gedrongen tot de finale ronde. Als laat-

Gielen. Nu benutte hij de penalty wel en werd daarmee de winnar werd van de Jan Bruijnen
Memorial penaltybokaal-2007.
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Moeilijk seizoen BEVO 1

Terwijl u dit leest

nog de gevaarlijkere ploeg.
Pas na rust wist BEVO orde op
is het al duidelijk
zaken te stellen en liep het uit
naar een 5-1 eindstand.
dat BEVO 1 geen
Daarna volgden weer twee
nederlagen (thuis tegen Meijel
vierdeklasser meer
(0-1) en uit bij VOS
(5-2), voordat BEVO nogmaals
is.
het zoet der overwinning
mocht smaken. Thuis tegen
Ten tijde van dit schrijven (half Neer werd een zwaar bevochte
maart) was BEVO 1 in elk geval overwinning (3-1) behaald.
duidelijk verwikkeld in een
Misschien wel de mooiste
strijd om klassenbehoud veilig wedstrijd was te zien in Reuver
te stellen.
toen BEVO daar speelde. Vooral
Dit vijfde seizoen onder
de eerste helft wist Reuver
leiding van de als trainer
niet wat er gebeurde; het spel
afscheid nemende Joost van
van BEVO liep vloeiend en als
den Beucken en de als leider
het met rust 5-0 voor BEVO
ook afscheid nemende Coen
was geweest, had Reuver nóg
Zegers begon moeizaam. Het
blij mogen zijn. Nu was het
openingsduel in Baarlo leverde slechts 2-0. Na rust werd het
na een harde wedstrijd een
spannender, zeker nadat na
eerste nederlaag op (2-0); BEVO een kwartier spelen de 1-2 op
was niet de mindere en had
het scorebord verscheen. Met
zelfs een strafschop moeten
kunst- en vliegwerk wist BEVO
hebben, maar Baarlo was
deze stand vast te houden,
effectiever in het benutten van waarbij het ook zelf nog een
haar kansen. Ook de tweede
aantal opgelegde kansen kreeg
wedstrijd, thuis tegen Kessel,
om de wedstrijd eerder te
leverde geen punten op; Kessel beslissen.
was de betere ploeg en won
Na de harde thuiswedstrijd
verdiend met 3-0. Daarna
tegen TSC (0-2) volgde de
kwam de rare wedstrijd uit bij
derby tegen Egchel in Egchel.
HBSV. Al vroeg kwam BEVO op De ploegen hielden zich
achterstand, maar kort erna
goed in evenwicht, waarbij
maakte de HBSV-doelman een de beginstand ook eindstand
overtreding met als gevolg
werd.
een penalty en een rode kaart. De wedstrijd thuis tegen
De penalty ging er in tweede
VVV’03 werd in twee bedrijven
termijn in, maar daarna was
gespeeld. Na 75 minuten moest
HBSV in de eerste helft toch
de scheidsrechter wegens een
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blessure de wedstrijd staken,
waarna een week later het
restant uitgespeeld werd. In de
eerste 75 minuten wist VVV’03
een voorsprong te nemen,
maar een week later wist BEVO
de score weer gelijk te trekken
en een zeer balende VVV’03
teleurgesteld huiswaarts te
sturen.
Na twee afgelastingen
moest de return tegen HBSV
gespeeld worden. In een
weinig aantrekkelijke wedstrijd
werden de punten broederlijk
gedeeld, waarmee BEVO HBSV
in de stand onder zich hield.
Na de winterstop werd

op 10 februari onder een
mooi zonnetje de strijd
aangebonden met Baarlo. De
Baarlo-keeper had zijn dag
niet, want door twee blunders
van hem kon BEVO uiteindelijk
met 3-0 winnen. Maar toen
Luc Laurijsen bij een duel om
de bal zijn tong inslikte werd
het stil op het sportpark, maar
door snel en goed handelen
van enkele Baarlo-spelers werd
erger voorkomen.
Hulde !
Tegen Kessel kon BEVO alleen
in de eerste minuten een vuist
maken. Daarna was Kessel
de geroutineerde ploeg die

verdiend met 3-0 won. Ook
Ospel was een maatje te groot
voor BEVO, zeker als men te
slap aan de wedstrijd begint
(3-1). Bij Meijel was meer
mogelijk geweest, maar nadat
BEVO een zuivere penalty
onthouden was en in de erop
volgende aanval Meijel wél
wist te scoren, werd BEVO
weggespeeld (4-0).
Thuis tegen VOS wist BEVO
zich al snel geplaatst tegen een
achterstand, die het niet meer
wist weg te werken (2-4).
Met de wedstrijden tegen Neer
(uit) en later Egchel (thuis) voor
de boeg heeft BEVO nog alles
zelf in handen om vierdeklasser
te blijven. Voor de mooie jaren
met Joost en Coen en ook
omdat het jubileumjaar is zal
er alles aan gedaan worden om
dat doel te bereiken.
Ook op deze plaats wil ik mijn
hartelijke dank uitspreken aan
trainer Joost van den Beucken
voor de vijf mooie jaren
die hij BEVO bezorgd heeft.
Vanzelfsprekend geldt dat
zeer zeker ook voor de man op
de achtergrond, Coen Zegers,
die na negen seizoenen leider
van BEVO 1 te zijn geweest
de functie aan een ander wil
overdragen.
Namens BEVO 1:
Theo Reinders

BEVO 2 timmert aan de weg en is kampioen!
Na vorig jaar te zijn
gedegradeerd, omdat
de Reserve Derde
Klasse net iets te
hoog gegrepen was
voor het jonge team
van BEVO 2, zijn we
dit jaar in de Reserve
Vierde Klasse van
start gegaan.
Het seizoen begonnen
we zonder al te hoge
verwachtingen – gehoopt
werd een plek in de top 5 te
kunnen bereiken – en werd de
eerste wedstrijd tegen Venlo 2
gespeeld. Ze zeggen wel eens,
een goed begin is het halve
werk. Zo gold dat ook voor ons.
De eerste wedstrijd werd ruim
gewonnen van Venlo, 10-3 (!),
dat met net genoeg man was
gekomen om een wedstrijd
te kunnen spelen (niet
meegeteld de kinderen, die
het speelveld als speelterrein
gebruikten). Omdat in
Grashoek de kleedruimtes
verbouwd werden, moest de
thriller Graashook 2 - BEVO 2
in Beringe worden gespeeld.
Toch met enige "vrees" voor
onze tegenstander werd er
om precies 11.00 uur afgetrapt.

Grashoek opende fel en bracht
vooral in het eerste kwartier
de BEVO 2-defensie aan het
wankelen. Met enig geluk
en een paar fantastische
reddingen van onze goalie
kwamen we goed weg !
Echter, we kwamen door een
goede vrije trap met 0-1 vóór
en het was zelfs al 0-3 bij
rust. Eindstand: 1-4. De eerste
nederlaag van het seizoen
werd opgelopen in en tegen
Neerkant. Er wordt dan gezegd:
het zal wel te maken hebben
met het muzikale gebeuren
“Rocksjlaag” wat wel een groot
succes was. Maar dat is onzin:
er moet als team gevoetbald
worden, voor en met elkaar
gevochten worden en dingen
zullen van elkaar geaccepteerd
moeten worden. Dat was de
harde, maar duidelijke les van
deze wedstrijd.

zegereeks, waarbij enig verwijt
naar onszelf als team toe op
zijn plaats is.

Er werd met schandalig grote
cijfers verloren en dit moest
dan ook anders de komende
wedstrijden. Kortom, er moest
wat rechtgezet worden en dat
gebeurde dan ook. Thuis tegen
Meijel werd gewonnen met 3-0.
Uit tegen Quick Boys werd het
zelfs 1-9, wederom een mooie
overwinning. Vervolgens thuis
tegen Baarlo, een concurrent
zo zal later blijken, werd thuis
ook redelijk simpel gewonnen.
Uit in Koningslust werd het 1-6.
Echter, het kan niet altijd goed
gaan en tegen de winter aan
moesten we naar Helden. Hier
kwam een eind aan de mooie

Na de winter zijn we goed
begonnen. Er werden een
aantal (indrukwekkende)
overwinningen behaald,
waaronder een zéér belangrijke
tegen de toenmalige koploper
Maasbree. Maasbree werd
kansloos met 4-0 opzij gezet,
zodat de achterstand op
Maasbree klein werd. Nu de
revanche tegen Neerkant nog.
Er was wat recht te zetten, dat
was voor iedereen duidelijk
en als we in het spoor van
Maasbree wilden blijven
moest er dus gewonnen
worden. Nadat de kruitdampen
opgetrokken waren bleek

Neerkant dik verdiend
afgedroogd te zijn geworden
met een 6-1 overwinning
voor ons team. Toen bleek dat
Maasbree op die dag verloren
had van Baarlo kon de pret
niet meer op, immers BEVO 2
was koploper geworden ! Nu
is het dus zaak om dit vol te
houden en te blijven winnen /
punten pakken om er een mooi
seizoen van te maken in het
jubileumjaar van v.v. BEVO.
De weg naar de titel was
nog lang en één week later
speelden we gelijk in en
tegen het altijd lastige Meijel,
waardoor Maasbree en BEVO
samen aan kop kwamen. Ten
tijde van dit schrijven was het
verdere verloop kijken in een

glazen bol. Het doel moge
duidelijk zijn: aan het einde
van de rit nog steeds bovenaan
staan en daarmee het BEVOjubileum een diamanten randje
te geven.
Leiders Bram van de Kerkhof
en Marcel Minten, assistentscheidsrechter
Ruud Theeuwen.
Voor vrolijke wedstrijdverslagen
van BEVO 2, geschreven
door Tim Verber, zie www.
bevoberinge.nl > Senioren >
BEVO 2. Doen !

Pupillen van de week
Vanaf dit seizoen is het
idee geboren om tijdens de
wedstrijden van BEVO1 een
aantal pupillen te betrekken
bij de thuiswedstrijden. Er zijn
tal van andere verenigingen
die dit al toepassen dus
waarom zou dit bij BEVO niet
kunnen. Het loopt inmiddels
en de ervaringen zijn positief.
De pupillen worden met z’n
tweeën per team geselecteerd
door de leiders van dat team
en de interpretatie hoe ze dit
oplossen is vrij.
De leiders van het team
begeleiden het programma.
Er is bewust voor 2 pupillen

gekozen omdat ze zich dan
aan elkaar kunnen optrekken.
De teams die in aanmerking
komen zijn de F en de E
teams. Het programma van
deze jongens bestaat uit
warmlopen en trappen met de
BEVO 1 reservespelers, met de
beide teams en de arbitrage
naar de middenstip rennen,
tossen, handen schudden en
als klap op de vuurpijl een
ware shoot-out naar het doel
van de tegenstander.
Daarna mogen ze zich in de
dug-out bij de reserve spelers
voegen om de wedstrijd te
bekijken en eventueel de

hoofd trainer nog wat tips te
geven.
Na afloop mogen ze met het
hele team en de staf ook nog
even op de foto.
Wat hiermee gegenereerd
wordt is een versterking van
de band tussen jeugd en
selectiespelers. Het wordt
door beide generaties leuk
gevonden en ik heb ouders
van pupillen gesproken dat er
door de deelnemers tot laat
in de zaterdagavond wordt
doorgevraagd wat er nou
precies gaat gebeuren. Zo
spannend is het blijkbaar. De

BEVO 1 spelers zullen wel eens
om andere redenen laat naar
bed gaan denk ik. Bovendien
hoop ik dat hiermee BEVO
1 nog meer toeschouwers
langs de lijn krijgt. Dit kunnen
hartstikke leuke wedstrijden
zijn.
Een woord van waardering
is uit te spreken naar de staf
en de spelers van BEVO1. Zij
maken dit allemaal mogelijk
en ook na triest verloren
wedstrijden vergeten ze de
groepsfoto met de jeugd niet!
Ook de leiders van de pupillen
begeleiden dit toch maar

weer in het belang van onze
jeugdspelers! Super!
Voor de pupillen is dit een
onvergetelijke ervaring en als
het aan hun en mij ligt gaan
we hier zeker mee door!
Robert Vossen
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BEVO 4 lekker voetballen
BEVO Jeugdkamp
voor de nodige ontspanning
BEVO 4 is in het seizoen 20072008 ingedeeld in de reserve
zesde klasse met ploegen
die, met uitzondering van
Helenaveen 3, allemaal uit het
“Limburgse” komen. Dat is in de
voorgaande seizoenen wel eens
anders geweest.
De eerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen tegen MVC
6 verliep weer als vanouds:
de meeste spelers hadden
maanden “stil gelegen” en het
balgevoel, het wedstrijdritme
en de conditie was nog niet op
het gewenste niveau en het
resultaat was dan ook een 4-1
nederlaag.
De volgende wedstrijd, tegen
het kermisvierende Baarlo 6,
werd met ruime cijfers gewonnen. Het werd 5-0.
Een week later volgde de thuiswedstrijd tegen Egchel 4. Dit
bleek een sterke ploeg te zijn
met een groot aantal nieuwe
spelers in de gelederen ten
opzichte van voorgaande jaren.
Het werd een spannende wedstrijd, waarin Egchel tientallen goede kansen kreeg, maar
deze niet wist te verzilveren.
De BEVO-mannen kregen twee

kansen. Die werden wél benut
en deze wedstrijd werd dan ook
met 2-0 gewonnen.
Hierna volgde de uitwedstrijd
tegen RKSVN 5. Voor de wedstrijd bleek al dat deze tegenstander niet voldoende spelers
had. Vervolgens werd door hen
spelers van het derde en vierde
elftal van Neer geronseld. Nu
werd het een te zware opgave
voor onze mannen en er werd
dan ook - nipt - verloren met
4-3. In het verdere verloop
van de competitie - tot aan de
winterstop - werden en nog
drie wedstrijden verloren en
de rest gewonnen. Egchel 4 en
Helenaveen 3 bleken toch de
sterkste ploegen te zijn in de
eerste helft van de competitie.
BEVO 4 stond op dat moment
ook in de bovenste helft van de
ranglijst.
Op 16 december moest er in
Egchel aangetreden worden.
De nacht ervoor had het flink
gevroren en het veld was keihard. Het was onverantwoord
om te voetballen, maar de
scheidsrechter en Egchel 4
wilde persé voetballen. Egchel
4 was op dat moment koploper. Ondanks het keiharde veld

werd er door de BEVO-mannen goed gevoetbald. Jammer
dat er twee eigen doelpunten
gemaakt werden, waardoor de
wedstrijd met 4-3 werd verloren.
Na de winterstop volgde
er een goede start van de
BEVO-mannen. Er werden drie
achtereenvolgende overwinningen behaald op respectievelijk Grashoek 3, RKSVN 5 en
Koningslust 3.
De BEVO-mannen blijven meedraaien in de bovenste regionen. Een kampioenschap zit er
dit jaar niet in omdat Egchel 4
en Helenaveen 3 al te veel punten “los” staan.
Ondanks dat behouden de
BEVO-mannen een goede wedstrijdmentaliteit en teamsfeer
blijkend uit de omgang voor
de wedstrijd, in de rust in de
kleedkamer en na de wedstrijd
en anders wordt daar door
enkele vaste “sprekers” wel voor
gezorgd. Maak er een fijn jubileumfeest van !
Coach Ves Jacobs.

BEVO 3
na de winter op stoom
Bevo 3 begon de competitie
voortvarend. In “de Piel” werd
met 1-0 gewonnen.
Daarna werden er veel, héél
véél, zelfs te veel nederlagen
geleden.
Vooral tegen Maasbree (1-10)
en tegen VOS (0-5) waren negatieve uitschieters.
We waren dan ook heel blij dat
het winterstop werd, zodat we
ons “op de hei” weer konden
gaan opladen voor de tweede
seizoenshelft.
2008 begon heel goed voor
ons. We hebben tot nu toe (half
maart) nog niet verloren !!!!!
Zijn wij nu zo goed geworden
of zijn de tegenstanders zoveel
slechter geworden, is een vraag
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die wij met enig ongeloof
menigmaal per dag stelden. Wij
houden het op het eerste !
Tegen Kessel en Meijel gelijk
en tegen Helenaveen (3-1) en
Maasbree (1-2) winst !!!
Zeker de uitslag tegen
Maasbree, waarvan we thuis zo
dik hadden verloren, was een
zeer goed resultaat.
Ten tijde van dit schrijven
staan we vier punten boven
Helenaveen, op de een na laatste plaats. Heythuysen had zich
aan het begin van het seizoen
al teruggetrokken, dus er vliegt
er nog maar eentje uit.
Met de inzet van de laatste
weken moeten we ons zeker
kunnen handhaven.

Verder wil ik de spelers bedanken, die ons tot nu toe - helaas
veel te vaak, maar hopelijk met
veel plezier !- hebben uitgeholpen. Dit waren aan het begin
van het seizoen enkele spelers
van het tweede en daarna
spelers van de veteranen (lees
Bert Gielen) en spelers van de
B1. Eric, bedankt voor jou medewerking in deze.
Alvast een prettig jubileumfeest toegewenst en een mooie
zomervakantie !
Interim-leider Ves van Rijt

Elk jaar met Pinksteren vindt er
een driedaags kamp plaats voor
jeugdspelers van 6 tot 13 jaar.
Het is voor de jeugd, de kookstaf en de leiders elke keer weer
een spectaculaire gebeurtenis.
Het kamp begint op zaterdagmorgen met een emotioneel
vertrek (of niet ouders?), met
de bus, naar elk jaar een andere
kampplaats. We zoeken elk jaar
een nieuwe kampplaats, omdat
dit zeker voor jeugd die al vaker
mee is geweest, weer nieuwe
indrukken met zich meebrengt.
Het hele weekend staat bol
van bosspellen, speurtochten,
knutselopdrachten, binnenspellen, kampvuur, veldspellen, een
spooktocht en waterspellen. Er
worden groepen samengesteld
uit een mix van jongens en
meisjes van jong en oud. Het
is geweldig om te zien hoe de
oudere jeugd (toekomstige leiders) de jongeren op sleeptouw
neemt. Op elke groep worden
twee leiders gezet, die de groep
begeleiden en met hun de
competitie aangaan tegen de
andere groepen. En wat voor
een competitie! De algemene
leiding organiseert het kamp
en zet tijdens het kamp de
structuur uit en het kamphoofd
heeft de complete leiding over
alle groepen tijdens het kamp.
De kookstaf is een zeer belangrijke groep dames, die er voor
zorgen dat iedereen de buikjes
goed rond kan eten en volgens
mij wordt er twee keer zoveel
gegeten als thuis. Op maandag
worden de ouders uitgenodigd
om hun kinderen op te halen
en ter afsluiting zetten de leiders zichzelf voor aap met een
leidersspel. Iedereen gaat daarna doodmoe, maar zeer voldaan
naar huis.

Elk jaar wordt er een thema
verbonden aan het kamp. Alles
wordt volgens dit thema aangekleed. Zo was dit vorig jaar
het legerkamp in een geweldige accommodatie in Bocholt in
het verre België. Iedereen was
dan ook als soldaat verkleed
en het hele kamp had de uitstraling van een militair bivak.
Die Belgen zullen wel gedacht
hebben…? Gelukkig hadden we
een echte militair binnen onze
leiding die dit allemaal perfect
aanvoelde als kampcommandant. Zijn werkgever heeft zeer
goed gesponsord.
Dit jaar gaan we naar kampeerboerderij Kersten in Sint
Odilliënberg. Ook dit is een
accommodatie met veel bos en
een schitterende, licht glooiende, speelweide. Ik zie het
al voor me: 25 meter plastic,
berg af, zeep en water……..!
Ik hoop maar dat het weer
goed is. Het thema heeft dit
jaar iets te maken met koeien,
laarzen, klompen en schapen.
Het belooft weer fantastisch te
worden.
Kortom, jongens en meisjes,
zorg dat jullie dit niet missen !
Over 20, 30, 40 jaar praten jullie
gegarandeerd, bij een volgend
jubileumfeest van BEVO, met
een glas sinas nog na over deze
voetbalkampen.
Namens de kampcommissie,
Robert Vossen.

Interview met...
Harry Sijben
Al 60 jaar lid van de voetbalclub. Hij heeft het ont-

voetballen. Vanaf 1970 tot in
1995 heb ik met veel plezier bij
de veteranen gespeeld. Ik heb
dus tot mijn 60 ste (!!) actief
gevoetbald. Meestal stond ik
laatste man of op de backplaatsen. Ik ben in het 1e en later ook
in het 2e bijna altijd aanvoerder
geweest. Dit hield o.a. in dat ik
bij een kampioenschap, en ik
heb er veel mogen meemaken,
altijd de bloemen kreeg. Kwam
altijd wel van pas.

en ….DOELPUNT !!
Wat er toen allemaal gebeurde
is onbeschrijfelijk.
De familie Sijben was vroeger
goed vertegenwoordigd bij
BEVO.
Klopt, zo hebben we ooit eens
met 4 van Sijben in het 1e
gestaan, waarvan ik toen de
jongste was. Later stonden we
weer met 4 van Sijben in het 1e
en toen was ik de oudste !

naar de 3e helft, kijken. En op
zondag ga ik thuis naar het 1e
kijken.
Verder volg ik het voetballen
op televisie, maar sport in het
algemeen interesseert mij.
Maar kaarten doe ik ook graag.

Wat vind jij van de huidige
selectie.
Wij hebben een erg jonge
begin meegemaakt. Kan terugkijken op een zeer
selectiegroep met vele goede
voetballers. Alleen ontbreekt
lange voetbalcarrière. Was jarenlang aanvoerder
er mijns inziens in het veld een
In 1962 2x een beenbreuk
Buiten je actieve voetballoopechte leider. Er moet in het veld
van het 1e en later het 2e elftal. Is altijd betrokken gehad?
baan heb je voor de voetbalclub meer gecoacht worden. Met
Ik stond toen dus in het 1e en
ook diverse functie’s vervuld.
deze groep kunnen we jaren
geweest en gebleven bij de voetbalclub. Voetbal is
liep in januari in een wedstrijd
In 1963 bij de oprichting van
vooruit.
tegen Panningen een beende jeugdafdeling, ben ik 1
Wat mij wel opvalt dan men
zijn lust en leven. Aan het woord is:
breuk op. Hierdoor heb ik thuis jaar jeugdvoorzitter geweest.
zich tegenwoordig zo gemakke4 weken op bed gelegen en kon Daarnaast heb ik 15 jaar in het
lijk afmeldt voor het voetballen.
ik 4 maanden niet werken. Dat hoofdbestuur gezeten. Verder
Dat had je vroeger niet. Toen
Hoe zag een voetbalweek
kwam goed uit, vult Leen aan.
heb ik jaren in de onderhouds- wou je altijd voetballen.
eruit?
Zo kon Harrij al liggend op bed ploeg gezeten en zorgde voor
In het begin werd er maar 1x
de kinderen eten geven of op ze het sproeien van de velden.
per week getraind. De trainers
passen. Had ik mijn handen vrij Leen: Als we ’s avonds eens
In juni begint het EK 2008.
toen der tijd gaven alleen de
voor andere dingen.
laat thuis kwamen van een
Hebben WE kans.
training maar waren nooit bij
Rust houden kon hij niet.
feest, dan ging Harrij eerst nog Het is natuurlijk een zware
de wedstrijden aanwezig. Er
Gebroken been of niet, de tuin
naar het voetbalterrein om de
poule, maar ik denk dat we die
was een elftalcommisie van
moest gedaan worden.
sproeinippels te verwijderen.
wel kunnen overleven. Maar of
3 personen. Zij maakten de
Net herstelt, weer aan het werk Bang dat ze werden weggewe de finale halen betwijfel ik.
opstelling. Trouwens wisselen
dus ook weer voetballen.
haald.
Nederland heeft erg goede spekon in die tijd alleen als er
In oktober ging het in de
Heden ten dagen doe ik nog
lers maar dat is geen garantie
iemand geblesseerd was!
thuiswedstrijd tegen Spartadiverse taakjes- pomp aanzetvoor een goed spelend elftal.
Ik werkte in het begin in de mij- Sevenum weer fout. Ik ben
ten, oud papier bundelen en
nen en kon zodoende maar 1x
nog op de fiets naar huis
klaarzetten.
Als je met iemand praat die
jubilaris Harrij Sijben
per 2 weken trainen.
gegaan. We woonden toen op
Toen er nog geen kantinefacizolang bij de voetbalclub is, is
de Hoogstraat. Daags erna naar liteiten waren werd er bij ons,
het ondoenlijk om alles wat
Zoals bekend is de voetbalclub Wat betekent voetbal voor jou? het ziekenhuis – beenbreuk!
wij woonden toen al op de
er op tafel komt te vermelden.
opgericht op 28 april 1948.
Voetbal is altijd mijn lust en
Leen : Er kwam toen voetballen Peelstraat, voor onder de rust
Vele verhalen, vele anekdote’s.
Maar hoe speelde jullie daarleven geweest. Ik wilde altijd
op televisie. Harrij moest dit
de thee gezet.
Harrij heeft een geweldige
voor voetbal ?
naar het voetbalveld.
zien. Bij de familie Smits aan de De laatste 8 jaar draaien Leen
voetbalcarriére gehad. Hij kan
Over het ontstaan van het voet- Zo was het de bedoeling dat
overkant hadden ze televisie.
en ik voor het jeugdvoetbaler, en ook Leen uren over praballen in Beringe is al veel in de ik in 1950 op een zondag met
Harrij werd met krukken en al
kamp de gehaktballen. Erg leuk. ten.
diverse BEVO-signalen geschre- ons Mo (moeder red.) mee op
in een kruiwagen geladen en
Het was erg leuk om de “oude
ven. Vóór die tijd voetbalden
Bedevaart naar Wittem ging.
naar de overkant gebracht !!!.
Het voetballen ben je blijven
verhalen”aan te horen. Voetbal,
we vaak in de Beringerhoek.
Zij merkte wel dat ik veel liever
volgen.
voetbal en nog eens voetbal.
De grote schuurdeur van de
ging voetballen. Die middag
Wie vond jij de beste trainer?
Ik ga iedere thuiswedstrijd van Harrij bedankt voor je mooie
boerderij van Sjrarke Sijben,
ging ik niet naar Wittem, maar Daar kan ik kort in zijn: dat was mijn kleinkinderen kijken. Dit
verhaal en Leen bedankt voor
werd opengezet en diende dan op de fiets naar Hout-Blerick
Wiel Heger. Een speler/trainer.
doe ik al vanaf dat ze bij de
de leuke aanvullingen en
als doel. We hadden een eigen
om tegen de plaatselijke A1
Legendarisch waren zijn woorvoetbalclub zijn. Momenteel
natuurlijk de koffie en koek.
gemaakte bal, waarvan een
te spelen. Trouwens in die tijd
den: “We beginnen altijd met 1 staan ze in de B1, waarvan mijn
zoon Hans nu leider is.
Namens de redactie
gedroogde varkensblaas dienst speelden de jeugdteams op de punt “.
deed als binnenbal.
zondag.
Ook ga ik naar de wedstrijden
Henk Truijen
Ook maakten we van binZijn vrouw Leen vult even aan:
En beste speler aller tijden van van de veteranen, en soms ook
Harrij was altijd fanatiek. Zo lag BEVO ?
nenbanden van fietsen een
bal(letje). We sneden die dan in ik net na de bevalling van onze Kan er maar een zijn: Ves (van
repen en draaiden die strak om zoon Hans nog in bed. Maar,
Grit) Jacobs. Hij is niet voor
elkaar. Je kreeg dan een klein
Harrij moest voetballen. “Er
niets naar VVV-Venlo gegaan.
hard balletje. Je moest toen wel moest maar iemand anders in
vindingrijk zijn!
huis komen”!!
Je hebt vele kampioenschapIn 1948 werd er eerst gevoetpen meegemaakt, maar is er
bald op de Wittenberg.
Jij hebt zelf lang gevoetbald.
misschien toch een bijzonder
Het was een slecht veld, maar
Hoe zag je voetbalcarrière
moment te noemen ?
het leek ergens op. In het
eruit.
Resoluut: Jazeker ! 24-4-1960.
begin waren er geen doelen,
Vroeger had je niet zo’n jeugd- De wedstrijd in Panningen
dus maakte je van jassen of
afdeling zoals die nu is. Ik heb
tegen Irene. Inzet het kampitrui’s een doel. Later werden er alleen in de B1 en in de A1
oenschap naar de 4-klasse.
“echte”doelen gemaakt.
gestaan. In 1951 kwam ik als
We staan met 0-1 achter en
In 1950 kwamen er op de
16-jarige in het 1e terecht. Na
moeten zeker gelijkspelen.
jaren in het 1e gespeeld te heb- Laatste minuut… penalty voor
Peelstraat de voetbalvelden.
Dat was een hele verbetering.
ben ben ik in 1963, na 2 beenBEVO. Ik nam altijd de penalty’s.
breuken in 1962, in het 2e gaan Aanloop….geplaatst schot……
foto BEVO 2 midden jaren 60. bovenste rij 2e van rechts is Harrij

staan en de groei van de voetbalclub vanaf het
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• Barbecue

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

• Partypan
• Reuzepan
• Mini-wok
• GourmetSteengrill

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

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

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

Het is tijd voor voetbal
We feliciteren V.V. Bevo met het 60-jarig jubileum
en wensen sporters en supporters een fantastisch
jubileumjaar.
Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

Voor meer informatie: Erik Verhaegh
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‘BEVO in de schijnwerpers’
Nieuwe veldverlichting op het trainingsveld
nogmaals hartelijk danken.
Vervolgens werd er op een
zaterdag door enkele vrijwilligers meegewerkt bij het
leggen van de nieuwe grondkabel, geleverd door de firma
Elektro Limburg uit Maasbree
(zie foto’s).
Toen ook Essent was langs
geweest om de benodigde
verzwaring van de stroomtoevoer naar ons sportcomplex
te regelen en Elektro Limburg
de meterkast had vernieuwd,
konden we in Oktober 2007
dan eindelijk de nieuwe verlichting in gebruik nemen.

In het voorjaar van 2007 is
er vanuit het bestuur van vv
BEVO een initiatief opgestart
om tot een verbetering te
komen van de veldverlichting
op het trainingsveld. De veldverlichting op dit veld kon
niet meer de lichtopbrengst
leveren die nodig is om op
een veilige manier de trainingen af te kunnen werken. De
kans op blessures was door
deze onveilige situatie tot een
onacceptabel niveau gestegen en actie was derhalve
gewenst.
Dit probleem is destijds
voorgelegd aan de gemeente
Helden. Vanuit de gemeente
zijn er toen metingen uitgevoerd, die aantoonden dat
de lichtopbrengst op dit veld
inderdaad veel te wensen
over liet (afgezet tegen de
normen die NOC-NSF hanteert).
Toen dit eenmaal duidelijk
was zijn de besprekingen met
de gemeente Helden vervolgd
en zijn we in gezamenlijk
overleg tot een plan van
aanpak gekomen. Op het trainingsveld zouden 3 nieuwe
masten bijgeplaatst worden.
Daar de gemeente op meerdere sportparken aanpassingen moest doen, is er door de
gemeente besloten om alle
uitbreidingen en aanpassin-

gen bij een gespecialiseerd
bedrijf te beleggen. Dit heeft
er helaas voor gezorgd dat
de aanpassingen niet in het
tempo konden worden uitgevoerd, zoals gewenst door vv
BEVO. Afspraak werd gemaakt
dat sowieso de aanpassingen
gereed moesten zijn voor de
aanvang van de wintertijd in
de herfst van 2007. Ook werd
er afgesproken dat het leggen van de benodigde nieuwe
grondbekabeling door vrijwilligers van vv BEVO uitgevoerd
zou worden.
Vanuit het bestuur is toen ook
besloten om de lichtmasten
die momenteel geschakeld
moeten worden (of op middelste veld of op trainingsveld
lampen aan), zodanig aan te
passen dat deze gelijktijdig
gebruikt kunnen worden.
Door deze aanpassing en het
plaatsen van 3 nieuwe masten op het trainingsveld zijn
we nu in staat om 12 lampen
tegelijkertijd te laten schijnen i.p.v. voorheen 6.

deze ook direct vervangen
zou worden. Toen er met de
gemeente afspraken waren
gemaakt over de kosten die
hiermee gemoeid waren, werden deze acties ook in gang
gezet. Met de firma Elektro
Limburg uit Maasbree werd
een offerte uitgewerkt voor
een nieuwe meterkast.
In de herfst van 2007 werden door de gemeente de 3

We hopen als bestuur van vv
BEVO dat deze aanpassing de
trainingsvreugde (en daardoor
ook de prestaties van onze
teams) zal vergroten en dat
we hiermee een “zonnige”
BEVO toekomst tegemoet
nieuwe lichtmasten geplaatst. kunnen gaan.
Voor het leggen van de
grondkabels hebben we via
John Theunissen
Namens bestuur vv BEVO
Huub Spee, Mark van Roij
loonbedrijf/machineverhuur
uit Grashoek/Beringe bereid
gevonden om deze mee te
leggen. Mark van Roij heeft
hiervoor belangeloos de benodigde grondwerkmachine
en chauffeur beschikbaar
gesteld. Natuurlijk willen wij
als vv BEVO Mark hiervoor

Toen de noodzakelijke aanpassingen werd uitgewerkt, kwamen we al snel tot de conclusie dat de stroomvoorziening
en de meterkast hiervoor ook
uitgebreid moesten worden.
Gezien de leeftijd en de staat
van de meterkast is er met de
gemeente afgesproken dat
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5 jaar hoofdtrainerschap vv BEVO
Toen Bert Gielen mij 5 jaar
geleden vroeg om trainer van
de BEVO-selectie te worden
hoefde ik niet lang na te
denken. De onderhandelingen
duurde welgeteld 1 minuut,
omdat ik de ambitie had om
BEVO-selectie terug te brengen
op een niveau waarbij iedereen,
die BEVO een warm hard toe
draagt, weer met trots over
BEVO praat. De doelstelling van
het bestuur (een nieuw en sterk
verjongd BEVO elftal opbouwen
op een aanvaardbaar niveau)
was helder en ik kon mij daar
volledig in vinden.
De eerste kennismaking
met de BEVO-selectie gaf
me direct een goed gevoel
en in het jaar voorafgaande
aan mijn eerste seizoen als
hoofdtrainer had ik genoeg
tijd gehad om binnen BEVO
rond te kijken en de aanwezige
kwaliteiten in te schatten.
Voor mij was het wennen om
te starten in de 6de klasse
van het amateurvoetbal na
9 jaar als jeugdtrainer in het
betaald voetbal te hebben
gefunctioneerd. Ik kwam op
plaatsen waar ik nog nooit was
geweest.

intensief te trainen hebben
we deze tekortkoming redelijk
snel kunnen wegwerken en de
selectie conditioneel op een
aanvaardbaar niveau gebracht
De competitie verliep het
eerste jaar moeizaam. De
Kraanvogels waren al met de
winterstop kampioen en voor
ons was de na-competitie
het maximaal haalbare. Dit
wisten we ook te realiseren
door de groei van het team in
de loop van het seizoen vast
te houden. De na-competitie
begon voor ons fantastisch.
SVSH werd geheel van het
veld gespeeld (6-0) op een
prachtige voorjaarsavond onder
zeer mooie omstandigheden
met veel publiek. Dit was een
van de beste wedstrijden van
BEVO 1 onder mijn leiding. In
de Heibloem werd de promotie
naar de 5de klasse een feit door
met 4-2 van de plaatselijke
SVVH te winnen. Een mooi
feest volgde.

De overgang naar de 5de klasse
was duidelijk merkbaar. Het
niveau van de tegenstanders
groeide en met name de
individuele kwaliteiten van
een enkele speler kan dan het
Binnen de selectie was mijn
verschil maken. Het eerste
eerste taak om alle neuzen
jaar in de 5de klasse was
dezelfde kant op te krijgen
moeizaam, verliep wisselvallig
en om iedere speler naar zijn
maar eindigde toch nog op
mogelijkheden en op het juiste een verdienstelijke 5de plaats.
niveau te laten functioneren.
Het tweede jaar werd de
Het tweede elftal was
doelstelling aangescherpt, maar
toentertijd een ouder elftal
al snel bleek Baarlo niet bij te
waar ik niet mee verder kon
houden. Wederom was het enig
bouwen, dus mijn intensieve
haalbare de na-competitie.
samenwerking met de A en BBEVO 1 trof hier SV United
jeugd was logisch en met mijn en VCH. De thuiswedstrijd
achtergrond als jeugdtrainer
tegen United was een thriller
niet onbekend. Aangezien BEVO en BEVO 1 trok uiteindelijk
uit een moeilijke tijd kwam heb door een mooi uitgevoerde
je in eerste instantie enkele
spelhervatting in de allerlaatste
weerstanden te overwinnen en minuut van de wedstrijd aan
je ideeën worden niet meteen
het langste eind. Promotie naar
enthousiast ontvangen door
de 4de klasse was een feit na
iedereen. Toch werd er in het
een verdiende overwinning in
eerste seizoen al behoorlijk
Blerick met 6-2 tegen VCH.
progressie geboekt door de
selectie. Met name op het
Voor mij persoonlijk was
conditionele vlak schortte het
dit seizoen een fantastisch
bij veel spelers aan het gebrek
jaar gezien het feit dat ook
aan tempo. Te weinig spelers
BEVO 2 en BEVO 3 via het
konden een hele wedstrijd op
kampioenschap wisten te
tempo spelen. Door hard en
promoveren. De vereniging
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BEVO presteerde top en hier
zullen veel mensen nog lang
met veel plezier aan terug
denken. Dit geeft tevens aan
dat de ommezwaai binnen
BEVO een breed draagvlak
heeft en niet gestoeld is op
een incidenteel succesje. Dit is
iets waar ik mij samen met de
andere begeleiders steeds sterk
voor heb gemaakt.
In de 4de klasse is het voor de
nog steeds jonge BEVO-selectie
flink aanpoten. Het eerste
jaar werd een overlevingsjaar.
Goede wedstrijden werden
afgewisseld met mindere
wedstrijden, iets wat logisch
is als je zo snel van de 6de
naar de 4de klasse gaat.
In de thuiswedstrijd tegen
Heythuijzen wist BEVO
wederom in de laatste minuut
een cruciaal doelpunt te
scoren om daarna in Horn
het klassebehoud veilig te
stellen. Toch schuilt er mijns
inziens voldoende kwaliteit
in de huidige BEVO-selectie
om goed mee te draaien in de
4de klasse en incidenteel voor
een stunt te kunnen zorgen.
Een aantal jonge BEVO-spelers
zal moeten doorgroeien tot
dragende spelers, waardoor er
meer vastigheid in het elftal
komt. Dit proces zal nog enige
tijd vergen.
Voor mezelf heb ik besloten na
5 jaar BEVO te stoppen en mijn
vizier op een mogelijk volgende
sportieve uitdaging te richten.
Hierbij besef ik terdege dat ik
voor mezelf een goed werkbare
situatie verlaat, waarbij ik
altijd onvoorwaardelijke steun
van het bestuur gekregen
heb. Ik kijk dan ook nu al
met ontzettend veel plezier
en voldoening terug op deze
mooie periode bij de club waar
ik graag hoofdtrainer wilde zijn.
Ik ben enorm trots op alles wat
we met zijn allen samen bereikt
hebben in deze periode en ik
hoop dat een ieder daar mooie
herinneringen aan over heeft
gehouden.
Joost vd Beucken
Hoofdtrainer BEVO-selectie

BEVO gestart
met kaboutervoetbal
BEVO is gestart met
kaboutervoetbal.
Wat is er nog mooier dan
kleine jongens en meisjes
vol plezier achter een bal
aan rennen. Voetbal zoals
voetbal bedoeld is, en dat
is het waar het “kaboutervoetbal” omdraait; plezier.
In onze regio zijn we in
maart 2008 met dit project gestart waar 5 en 6
jarige beginnende voetballers voor het eerst aan
de voetbalsport kunnen
deelnemen. In totaal zijn
er 9 teams uit Panningen,
Koningslust, Helden, Egchel,
Maasbree en Beringe. Deze
9 teams komen elke week
bij een voetbalvereniging
bijelkaar.
Op één groot voetbalveld
worden 5 veldjes uit gezet
van 15 x 25 meter met aan
de korte zijde een doeltje
van 1 x 3 meter. Ieder team
speelt 3 wedstrijden van 12
min. Er is een centrale start
en een centraal einde van
iedere wedstrijd. Er zijn weinig regels, het belangrijkste
is dat er “gespeeld” wordt.
Het is niet raar als opeens
een leider ingrijpt en een
speler ineens het shirt van
de tegenstander om de
schouder krijgt om te voor-

komen dat de krachtsverschillen te groot worden.
Er worden geen uitslagen
en standen bij gehouden.
Als een vereniging met
een team meer of minder
komt is geen probleem. Er
liggen speelschema’s klaar
die hierop a la minuut op
in kunnen spelen waardoor
niemand teleurgesteld
hoeft te worden. Al ben je
maar met 3 spelers, je gaat
evengoed spelen met een
voetballer van een andere
vereniging erbij. Op het veld
zijn de deelnemende voetballers laaiend enthousiast,
luid gejuich bij elk doelpunt
al valt het aan de verkeerde
kant.
Op zaterdag 31 mei is de
afsluiting in Egchel, aanvang 13.00 uur. Kom een
kijkje nemen. Het is zeker
de moeite waard.

Bij gevoegd de foto; spelers v.l.n.r. Younes Fannach,
Sjoerd Theelen, Siem Jacobs,
Damian Verweij en Teun
Dielissen. Leiders, vlnr Jack
Theelen en Marco Peeters.
Op de foto ontbreekt de
speler Renco Heussen en
leider Ves Jacobs.

Bevojeugd jaarverslag seizoen 2007/2008
De start van het afgelopen seizoen was vanwege diverse perikelen in de totstandkoming

gebruik mogen kunnen maken.
Diegene die toch een stapje
van de teams nogal hectisch. Ondanks het feit dat we al enige tijd bewust waren van de
terug willen doen zijn natuurlijk
bedankt voor hun geweldige
problemen mbt indeling en leiders lukte het pas op het laatste moment om de puzzelstuk- inzet en we hopen ooit in de
toekomst nog opnieuw te kunjes in elkaar te laten vallen.
nen aankloppen.
De samenwerking met Egchel
wat dit seizoen gestalte heeft
Het resultaat was dat we drie
kunnen worden afgesloten is
in een overwinning voor BEVO
kunnen worden. Roggel C1
gehad in het uitlenen van spejeugdspelers van de C naar
natuurlijk maar de vraag.
E1. Dus de terechte kampioen.
werd bereid gevonden om te
lers is een zaak wat op het einde
Egchel C1 hebben kunnen bewe- Met name de wedstrijd tegen
BEVO E2 speelde geen rol van
ruilen waardoor zij nu dus in
van dit seizoen nog geëvalueerd
gen zodat er voor BEVO C1 een
Egchel waarin dus 3 Beringers
betekenis voor het kampioende 3e klasse kunnen uitkomen.
moet worden. Een speler van
aantal van 14 spelers over blespeelde was een prima partij. Na schap, maar dat is ook niet de
Duidelijk is wel al dat er veel
ven. In Egchel hadden ze door
de rust werd een achterstand
insteek van dat team. Zij hebben teams welke in de 2e klasse
BEVO is na de winterstop weer
deze actie 13 C spelers. BEVO D1
van 0-3 nog omgebogen in
met veel plezier gevoetbald en
thuishoren zijn ingedeeld in de
terug gekeerd op het Beringse
ging met 15 spelers van start.
een winstpartij van 4-3. Helaas
dat is het 1e vereiste wat we als
3e klasse. Die strijd is door ons
nest. Als jeugdcommissie is
De trainingsavonden van BEVO
werden niet alle wedstrijden zo vereniging behoren na te streven. jonge C team niet te overbrugvooral de samenstelling van
de teams een toenemender
C1 werden op woensdag en vrij- afgesloten , maar toch een prima BEVO F1 was in een zware poule gen.
BEVO D1 gaat zeer goed van
probleem. De jongens welke kiedag vastgesteld wat niet ideaal seizoen voor de nummer 2.
ingedeeld en hebben prima
is, maar vanwege de tijdbelasBEVO D1 startte het seizoen met hun best gedaan. Ook hier kan
start en de verwachting is dat zij zen voor voetbal zijn vaak niet
ting van de trainers niet anders een zeer jong team. Ze konden
gesteld worden dat zij met zijn
serieus gaan meedoen voor het voldoende om die indelingen te
mogelijk. De prestaties op het
net niet genoeg op het veld
alle voldoende plezier hebben
kampioenschap.
maken welke we graag zouden
BEVO E teams en F teams zijn
zien. Een doorgaande lijn van F E
veld in het najaar waren zeker
laten zien om echt voor het
gehad en ook zijn gegroeid in
niet slecht te noemen.
kampioenschap te strijden, maar hun prestatie.
net gestart en daar kunnen we
D C B A teams is het beste voor
B1 speelt al sinds enige jaren als voor een team met zoveel nieu- BEVO F2 heeft lang het uitzicht
nog niet echt wat over medede ontwikkeling van de spelers,
maar als Beringse gemeenschap
collectief een goede partij voet- we D spelers kan toch gerust
gehad dat zij wel een rol van
delen.
zijn we daar te klein voor aan
bal. Vanuit dat team werden er
gesteld worden dat zij naarmate betekenis konden spelen voor
Wel zijn we met andere
het worden. Misschien dat verzelfs al met regelmaat spelers
de competitie vorderde ze elkaar de titel, maar moesten op het
Heldense clubs gestart met
Kaboutervoetbal. Dat betekent
dere samenwerking toch een
ingezet bij de selectie van BEVO. steeds beter gingen aanvoelen. laatst toch genoegen nemen
dat 5 jarige nu ook aan voetbal- fundament is om onze voetbalDe beste wedstrijd van BEVO 1
BEVO E1 lukte het als enige team met minder. Ook hier is de ontlers zich verder te laten ontwikwerd gespeeld in Reuver welke
om het kampioenschap op te
wikkeling van de spelers goed te len toekomen. Waar zij eerst
bol stond van Berings jeugdig
eisen. Dat gebeurde in een fase noemen.
alleen maar trainde is er nu dus kelen. Nu er zoveel over groot
talent. Dus kunnen we als verwaarin helaas veel wedstrijBEVO F3 had nogal veel spelers
ruimte om op een klein veld in
Helden gepraat wordt moet er
misschien op de voetbalvelden
eniging er trots op zijn dat de
den werden afgelast. Na een
te beschikking, maar is er goed
toernooivorm een aantal zateraanwas goed haar mannetje
mindere start ging het alsmaar in geslaagd om uit de mix van
dagen te voetballen. In zoverre
ook wat ruimer gedacht gaan
staat en vanuit deze plaats is
beter. En op het laatst bleken zij spelers toch met veel speelwat er te melden is qua presta- worden. Voordat het zover is
gaan we als vereniging eerst
het denk ik dan ook gepast om
de langste adem te hebben. Met vreugde bezig te zijn.
ties van de jeugdteams.
flink feest vieren vanwege ons
compliment aan de trainers en
name Helden probeerde op het Het voorjaarseizoen is volop aan In de jeugdcommissie zijn we
leiders te geven van dat team
laatst nog de beslissingswedde gang als ik dit verslag schrijf. zeer verheugd met de verster60 jarig bestaan. Gelukkig heeft
king die we hebben gekregen
de feestcommissie ook goed aan
omdat zij al jaren deze jongens
strijd afgedwongen te krijgen
BEVO B1 heeft helaas vanwege
de jeugd gedacht en afsluitend
begeleiden en duidelijk naar een waardoor zij BEVO E1 nog van
de vele afgelastingen zich nog
van Robert Vossen. Verder zijn
hoger niveau hebben gebracht. de troon konden stoten. Dat is
niet echt kunnen bewijzen.
we trots op de inzet welke de
zal de familiedag ook weer een
BEVO C1 speelde lang mee voor
hun door de weergoden helaas( BEVO C1 werd door de KNVB in
vele trainers en leiders ten toon groot feest worden.
de titel. Helaas is de beslissende gelukkig) niet gelukt. Later is
1e instantie ingedeeld in de 2e
spreiden voor de vereniging. We
Namens de jeugdcommissie;
wedstrijd niet gespeeld tegen
deze wedstrijd nog vriendschap- klasse. Gelukkig is dit op het
hopen dat we ook de komende
Neer, maar of die winnend had
pelijk gespeeld wat resulteerde
laatste moment nog gewijzigd
jaren van velen nog dankbaar
Frits Koopmans

VVV-Bevo samenwerkingsverband
Op zondag 10 februari 2008
is tijdens de rust van de wedstrijd VVV-Venlo - Willem II de
samenwerkingsovereenkomst
tussen VV BEVO en VVV-Venlo
ondertekend.

Dit gebeurde zoals gebruikelijk op de middenstip van
stadion “de Koel”. Namens
VV BEVO waren deze middag
aanwezig: Hans Sijben, Henk
Truyen en John Smedts.
VVV Venlo wil ook daadwerkelijk recht doen aan aan het
begrip “samenwerken”, wat
betekent dat het zak is niet
alleen te nemen, maar ook te
geven.
Wat kan de vereniging
allemaal verwachten van
VVV-Venlo:
• Road clinic: Clubs krijgen de
mogelijkheid opgenomen

te worden in het oefenprogramma van het eerste
elftal.
• Clinic Tour: Zij komen met
enkele eerste selektie spelers voetbaltrainingen voor
de jongste jeugdspelers verzorgen.
• Stage: Zij bieden snuffelstage lekken aan voor de
jeugdtrainers om eens een
kijkje te nemen in de keuken
van de jeugdafdeling van
VVV-Venlo.
• Thema avonden: Het organiseren van voetbal inhoudelijke thema-avonden om
u informatie te geven over

verschillende onderwerpen
als: techniek, tactiek, verzorging, etc.
• Bezoek thuiswedstrijd VVV
Venlo: De amateurclub
wordt eens in de zoveel tijd
uitgenodigd voor het bijwonen van een thuiswedstrijd
van het eerste elftal, waarbij door VVV Venlo wordt
bepaald hoeveel personen
hiervoor in aanmerking
komen.
Wat verwacht VVV-Venlo
van de verenigingen:
• Talentvolle spelers: men
verwacht dat de talentvolle

jeugdsspelers bij hun worden aangedragen. Het scoutingsapparaat is uiteraard
niet altijd afdoende.
Hierna kunnen deze spelers
eventueel worden uitgenodigd voor een trainingsstage.
Als bovenstaande verwachtingen wederzijds gestalte
krijgen, zullen beide verenigingen VV BEVO en VVV-Venlo
met het aangaan van dit
Samenwerkingsverband er
hun voordeel mee doen.
Bert Gielen
Contactpersoon
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FOODPLANET BASTEN
KANAALSTRAAT 71 • 5986 AD BERINGE
TEL: 077-3074 460

• FAX: 077-3060922

BEZORGSERVICE!

2ESULTAAT BEHALEN
'EWOON EEN STERKE
OPSTELLING MAKEN

Willem van Hornestraat 61 | 5988 AP Helden | www.denovitaris.nl

Brons sponsor jubileum 60 jaar vv Bevo
Cap Indigo B.V.
Toon Truijen Bestratingen
Karis Adviesgroep
Basic Fashion Marij Hillen
Bouwbedrijf Stammen B.V.
Handelsonderneming Elro
Cafetaria, Eethuis, Catering de Lekkerbek
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Van Zon Grondwerken en Bestratingen
Herenkapsalon Leo Kessels
Van der Linden Poultry Products
Garagebedrijf W. Aarts
Autobedrijf van Ninhuijs
Autoschade De Noordervaart
Doren Engineers, van
Joppen en Zn BV

Schenker BV
Steenbakkers Radiesthesie en Geopathie
Auto Arena
Jan Reijnen B.V.
Fancom B.V.
Betoncentrale Raijmakers Helden
L. Dorssers & Zn.
Ophoven van Houthandel

“Interview met een zakelijk tintje”
In deze BEVO/signaal een interview met één van de hoofdsponsoren van V.V. BEVO, te weten Hans Janssen van Party-service Hans
Janssen. Party-service Hans Janssen is een bekend bedrijf in Beringe
maar ook in de verre omstreken voor het verzorgen van complete
barbecue-, partypan-, reuzepan-, miniwok- en gourmetparty’s.
Voor de mensen die je nog niet
kennen, wie is Hans Janssen?
Hans Janssen is geboren en
getogen in Beringe. Hij is
getrouwd met Heidi en vader
van twee kinderen, Anouk (11
jaar) en Danique (9 jaar). Van
beroep is hij slager en medeeigenaar (samen met Heidi)
van Party-service Hans Janssen,
gevestigd aan de Kievit 3 in
Beringe.
Wat zijn je opleidingen?
Na de middelbare school heb
ik 5 jaar de slagersvakopleiding
gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast heb ik ook
nog het ondernemersdiploma
gehaald. Dus mijn eigenlijke
beroep is slager.
Wanneer is Party-service Hans
Janssen opgericht?
Na bij diverse slagerijen de
nodige ervaring opgedaan te
hebben, heb ik samen met
Heidi op 1 april 1999 Partij-service Hans Janssen opgericht.
Onze doelstelling was en is
om specialist te zijn in creatief
tafelen.
Wat zijn jullie specialiteiten?
Wij bieden een totaalconcept
aan van barbecue-, partypan-,
reuzepan-, miniwok- en gourmetparty’s tegen een goede
en juiste prijs/kwaliteit ver-

houding. Klanten hoeven niet
naar de slager, groenteboer,
bakker of supermarkt, omdat
de gerechten die wij aanbieden
helemaal compleet zijn. Ook
voor de zon- en feestdagen
geldt dat alles altijd vers is, met
vers stokbrood uit eigen oven.
Apparatuur, borden en bestek
erbij en de volgende dag halen
we op de afgesproken tijd weer
alles op.

Wanneer hebben jullie nu de
echte piekperiode?
Ons hoogseizoen is toch echt
het barbequeseizoen en dan
met name de weekenden. Door
onze gestructureerde manier
van werken zijn we in dan in
staat om voor grote en kleine
groepen grote hoeveelheden
goed weg te kunnen zetten.

Doen jullie dit alleen of hebben
jullie ook personeel in dienst?
Gratis bezorgen en ophalen
Behalve Heidi en ik, werken we
(binnen een straal van 30 km
met een aantal oproepkrachten.
vanuit Party-service Hans
Hierbij moeten jullie dan denken
Janssen). Dit alles doen wij 7
aan personen in de snijkeuken,
dagen per week.
de afwas, chauffeurs en mensen
Om dit alles te kunnen realise- voor de schoonmaak van barberen zijn wij in het bezit van vele cue’s, partypannen, e.d.
garant voor de familiedag van
gasbarbeques, partypannen,
V.V. BEVO. Dit evenement trekt
reuzepannen en miniwokken.
Wat is jouw betrokkenheid met jaarlijks toch zo’n 200 tot 250
Voor iedereen is er altijd wel
V.V. BEVO?
bezoekers waarbij wij dan zoriets lekkers bij, lekker makkelijk, Als kleine jongen heb ik altijd
gen voor de complete barbecue.
lekker compleet, lekker betaalal gevoetbald bij V.V. BEVO. Ook
baar.
heb ik jarenlang in het 1e elftal Dus voetbal is echt een hobby
gespeeld. Echter door een bles- van jou?
Hoe zie jij de ontwikkelingen in sure was ik genoodzaakt om
Dat kun je wel stellen. Want
de tijd?
vroegtijdig een punt te zetten
naast mijn inbreng en bezoeVroeger hadden de mensen
achter mijn actieve voetbalken bij V.V. BEVO heb ik ook een
een vast eetpatroon. Door
loopbaan. Toen ze mij daarna
seizoenskaart van PSV en ga ik
een andere manier van eten,
benaderd hebben voor een
regelmatig naar wedstrijden van
gezellig tafelen met familie,
bestuursfunctie binnen de club het Nederlands elftal. Ook buivrienden, kennissen, collega’s of heb ik snel ja gezegd. Dit doe
tenlandse voetbalreizen staan
verenigingen, zijn de mensen
ik nog steeds. Daarnaast ben ik jaarlijks toch enkele malen op de
tegenwoordig bereid om creasinds enkele jaren ook sponsor agenda. Hier gaan we dan naar
tief en etend samen een dagvan het 1e elftal van V.V. BEVO.
toe met een vaste groep wat bij
deel door te brengen.
Verder staat Party-service
voorbaat al garant staat voor
Hans Janssen ook al vele jaren
een stuk gezelligheid.

Heb je nog meer hobby’s behalve voetbal?
Naast het voetbal ben ik ook
nog actief met volleyballen bij
Wap-Wap in Beringe. Dit doe ik
één avond per week. Een avond
die naast het sportieve ook een
gezellig doel heeft.
Hans met de grootste reuzepan
in de regio!!!!
Hans Janssen van Party-service
Hans Janssen – een begrip bij
BEVO en Party-service Hans
Janssen een begrip in de verre
omtrek.

Jeugd activiteitencommissie
In de wintermaanden worden er elk jaar activiteiten
georganiseerd voor de diverse
jeugdteams. Het gaat dan om
niet-voetbalactiviteiten om de
winter op een leuke manier
door te komen en om ook
eens wat anders te doen dan
voetballen met je voetbalvrienden.
Voor de E- en F-pupillen werd
een videomiddag georganiseerd, meestal is dit dan een

leuke jeugdfilm waarbij in de
pauze iedereen getrakteerd
wordt op wat drinken en een
zakje chips. Verder stond voor
hun nog een speurtocht op
het programma. Na afloop
van de tocht staat meestal
een kopje warme tomatensoep klaar met balletjes
volgens speciaal recept van
Truus. De speurtocht is dit
jaar gewonnen door Joshua
Schers, Koen Driessen, Jort
Korsten, Remko de Vries en

Youri Kranen.
De C- en D-spelers hebben
een dartmiddag gehad waarbij het spel “Killer”gespeeld is
geworden. Het voordeel van
dit spel is dat spelers die niet
al te goed kunnen darten toch
ver kunnen komen in het klassement. Dit darttournooi is
dit jaar gewonnen door Stan
Timmermans.
In verband met de winterzaalvoetbalcompetitie kon geen
tweede activiteit gepland

worden voor de D-spelers.
De spelers van de Bevo-C
jeugd hebben als tweede activiteit verder nog kunnen bowlen bij Niens in Maasbree.
Onze oudste jeugdspelers
uit de B-jeugd hebben een
dartavond gehad waarbij in
koppels het spel “501” werd
gespeelt. Deze avond is dit
jaar gewonnen door Jeroen
Schrijnwerkers en Chris
Timmermans.
Ook de B-jeugd heeft als

tweede activiteit kunnen
bowlen bij Niens in Maasbree.
De activiteitencommissie is
nog op zoek naar andere activiteiten voor de jeugd in de
wintermaanden. Heeft u een
leuk idee laat het ons weten.
Verder organiseert de activiteitencommissie in de zomer
nog de penalty-bokaal, een
verslag hiervan staat elders in
dit blad.
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Jubileum programma
60 jaar vv BEVO
Rkvv BEVO, opgericht op 28 april 1948, bestaat dit jaar 60 jaar.
Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 mei wordt er groot uitgepakt!

Vier 60-jarige jubilarissen, te weten;
Piet Heijnen, Harrie Sijben,
Sjraar van Horen en Sjraar Hendriks.

Vrijdag 23 mei		
Jubileumreceptie met huldiging
van 60 - 40 en 25 jarige
jubilarissen;
v.v. BEVO mag zich verheugen
om het feit dat we maar liefst
vier 60-jarige jubilarissen
kennen, te weten; Sjraar
Hendriks, Sjraar van Horen,
Harrie Sijben en Piet Heijnen.
40 jaar lid zijn Wiel Gommans,
Piet Janssen, Miel Peeters.
Gerard Sonnemans en Toon
Truijen.
Sil Lenders, Twan van Dijck en
Barrie Broekmans zijn 25 jaar lid.
Vanaf deze plaats wil v.v. BEVO
alle jubilarissen alvast van
harte feliciteren en bedanken
voor hun jarenlange inzet en
betrokkenheid bij v.v. BEVO. Op
deze jubileumreceptie zullen
alle jubilarissen in het bijzijn

van familieleden en heel veel
BEVO-aanhang in het zonnetje
worden gezet.
De receptie wordt gehouden
in de feesttent op sportpark
Hookervenne van 19.30 uur tot
21.00 uur.
Aansluitend is er een
daverende feestavond met
STAR discoshow. Uiteraard is
deze avond vrij toegankelijk
voor iedereen die v.v. BEVO
een warm hart toedraagt of
die gewoon zin heeft in een
gezellige avond swingen.
Zaterdag 24 mei
Ochtendprogramma:
Om 9.00 uur wordt gestart
met een voetbalclinic voor alle
jeugdleden. De clinic wordt
verzorgd door Sport-Company

met Maurice Graeff. Maurice
Graeff, o.a. oud speler van VVV
Venlo (tegenwoordig speler
van ZVV Beringe 1) en bekend
als presentator van TV Limburg
en tal van sport evenementen
in de regio. Maurice zal op
sportieve wijze de jeugdleden
van v.v BEVO vermaken. Wat hij
allemaal in petto heeft blijft
een verrassing tot zaterdag 24
mei.

en Helden, desbetreffende
verenigingen uit te nodigen
voor een structureel
terugkerend onderling voetbal
toernooi in het kader van
verbroedering tussen de
onderlinge gemeenten, dorpen.
Er zal in 2 poules gestreden
worden om de felbegeerde
eerste Peel & Maas Cup.
Om 20.00 uur wordt in de grote
feesttent het avondprogramma
ingeluid met DJ Léon en de
regionaal vermaarde band Neet
Oét Lottum Voor deze avond
is de voorverkoop inmiddels
gestart, dus wees er snel bij
want op=op!!

De voetbalclinic wordt tegen
13.00 uur afgesloten.
Om 15.00 uur wordt het
startsein gegeven voor het
eerste minivoetbal toernooi om
de Peel & Maas Cup.
v.v. BEVO heeft gemeend, met in
het vooruitzicht de toekomstige Zondag 25 mei
Zondag 25 mei start om 10.00
fusie van gemeenten;
uur met een Heilige Hoogmis
Maasbree, Kessel, Meijel
in de Beringse St. Joseph kerk,
voor alle leden en overleden
leden van rkvv BEVO.
Verder staat de zondag staat in
het teken van v.v. BEVO familie
dag. Een jaarlijks terugkerend
moment waar v.v. BEVO de
talrijke vrijwilligers en hun
familieleden in het zonnetje zet
en bedankt voor de tomeloze
inzet die elk jaar maar weer
geleverd wordt. Daarnaast is
iedereen van harte welkom
die v.v. BEVO een warm hart
toedraagt.
In het kader van het 60 jaar
bestaan willen we dit keer ook
deze dag extra cachet geven.
Naast de jaarlijks terugkerende
barbecue en de strijd om
de felbegeerde Jan Bruijnen
Penalty Bokaal (hierover
meer in deze jubileum
editie van BEVO-Signaal), zal
het programma muzikaal
opgeluisterd worden door
de eveneens jubilerende
muziekkapel Mingelmoos
en een of meerdere lokale
optredens.
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Voetbalhumor
Zoontje van een profvoetballer komt met zijn
rapport thuis.
“Pap, ik heb goed nieuws. Mijn contract met groep vier is
met nog een jaar verlengd”.
“Jij denkt aan niets anders dan voetbal !”, snikt Marie.
“Ik wed dat je niet eens meer precies weet wanneer we
getrouwd zijn”.
“Natuurlijk weet ik dat wel”, verdedigt Harm zich. “Dat
was immers op de dag toen Nederland met 2-1 van
Duitsland won”.
Wat is het verschil tussen een biertje en een penalty
genomen door Clarence Seedorf ?
Een biertje gaat er altijd wel in!
Waarom hebben ze in de ArenA bij de avondwedstrijden
het dak altijd open ?
Kunnen de fans de sterren zien schitteren.
De eveneens jubilerende muziekkapel Mingelmoos

Als Klap op de Vuurpijl.....
organiseert v.v. BEVO de eerste
Beringse Diensten Veiling
De bedoeling is dat de
Beringse Diensten Veiling een
tweejaarlijks terugkerend
evenement gaat worden.
De diensten die aangeboden
worden zullen van zeer
uiteenlopende pluimage
zijn. Het gaat niet zozeer om
diensten en/of producten van
onze Beringse middenstanders,
deze hebben al ruimschoots
hun medewerking verleent in
de vorm van sponsering van v.v.
BEVO, waarvoor onze Hartelijke
Dank!!
De diensten die wij bij
elkaar gezocht hebben
Neet Oét Lottum

komen ook voort vanuit de
Beringse bevolking; denk
aan, een dagdeel tuinieren,
schilderwerken, tuin snoeien,
verzorgen van een kinderfeest,
een avondje babysitten, rondrit
in een exclusieve auto, bezoek
van een wedstrijd van een
eredivisieclub, en ga zo maar
door. Het unieke van deze
Beringse Diensten veiling is dat
de diensten geleverd worden,
door personen waar men dit
van te voren waarschijnlijk
nooit had gedacht. Vroegtijdig
zal de organisatie de diensten
die geveild worden publiceren,
maar voor Wie, Wat en Hoe, zul
je toch echt zondagmiddag 25
mei aanwezig moeten zijn op
Sportpark Hookervenne.

Zoals een ieder heeft kunnen
lezen, is er voor elk wat wils te
beleven in het 60 jarig jubileum
weekend van v.v. BEVO, dat je
uiteraard niet mag en niet kunt
missen.
Namens het bestuur en de
jubileumcommissie van v.v.
BEVO, willen we iedereen
enorm bedanken voor het
mogelijk maken van dit
jubileum en alle deelnemers
en gasten een onvergetelijk
feestweekend toewensen.
John Smedts
Voorzitter Jubileumcommissie.

De trainer van Feijenoord staat bij een telefooncel. Komt
de trainer van Ajax en die vraagt: “Heb je 25 eurocent, ik
wil een fan bellen”. Zegt de trainer van Feijenoord: “Ja, hier
heb je 50 eurocent , kun je ze allemaal bellen”.

Cruijfiaans
Da’s logisch !
“Voetbal is simpel. Het is echter moeilijk om simpel te
voetballen”.
“Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren”.
“Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als
de tegenstander”.
“Ik spreek beter Spaans dan welke Nederlander dan ook,
maar slechter Spaans dan welke Spanjaard dan ook”.
“Ik heb wel eens gezegd; als je met 4-0 voor staat en er
zijn nog tien minuten te spelen, kun je beter 2 ballen op
de lat schieten zodat de mensen “oei”of “ai” roepen, want
als je 5-0 maakt, is dat alleen maar voor de stand”.
“De Italianen kunnen niet van jou winnen, maar je kunt
wel van hun verliezen; da’s logisch”.
“Elk voordeel hep z’n nadeel”.
“In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk”.
“Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet”.
“Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je
het moet doen want anders zou ik het niet doen”.
“Vier achter en vier op het middenveld kan nooit functioneren. Je driehoeken vallen weg. Je moet altijd driehoeken
hebben, alleen dan heb je constant twee afspeelmogelijkheden.
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Buiten de lijnen
de afloop van het seizoen
– BEVO 1 zit nog volop in
de degradatiestrijd als dit
geschreven wordt – kijken
wij op mooie jaren met Joost
(en Coen, die als leider stopt)
terug. Wij wensen Nico van
den Brink van harte welkom
bij BEVO en wensen hem veel
plezier en succes !

In augustus vond de
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trainingsstage voor de
selectiegroep plaats in
Doorwerth. Met een
veertigtal personen werd met
een autobus van Ghielen een
weekend op sportieve wijze
doorgebracht, onder gunstige
weersomstandigheden, in
de mooie omgeving in de
nabijheid van Arnhem.
Nadat ruim een half jaar
het publiek verstoken is
gebleven van een verslag
van de wedstrijden van BEVO
1 werd onder leiding van
Peter Minten de draad weer
opgepakt door een verslag
te maken voor de website
en voor het Heldens Nieuws.
Prima ! Ook de verslagen van
BEVO 2, alleen op de website
te lezen, mogen er zijn !
Voor meer actueel BEVOnieuws kijk dan op
www.bevoberinge.nl.
Door de storm in het voorjaar
waren een aantal bomen
omgewaaid, waarbij ook
het hekwerk bij de kantine
vernield werd. Kort na de
zomervakantie werd dit
gedeelte, inclusief de poort,
vernieuwd.

Ook werd er een samen
werkingsovereenkomst
met VVV-Venlo afgesloten.
Begin november kwam er
Hopelijk zal dit wederzijdse
jammer genoeg een einde aan voordeel opleveren.
het Meidenteam. Trainer Jo
Birzwilks had de meiden, zoals Na vijf seizoenen tot volle
dat heet, aan het voetballen
tevredenheid Joost van den
gekregen, maar de groep had Beucken als hoofdtrainer
een tekort aan speelsters en
van BEVO te hebben
als zo vaak in die gevallen als gehad werd begin maart
de dragende speelsters ermee overeenstemming met Nico
ophouden stopt het geheel.
van den Brink bereikt voor
Jammer, want kort ervoor had het trainerschap voor het
men na een zeer mooie en
nieuwe seizoen. Ongeacht
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Na de eerdere verbouwing
van de kleedlokalen werd in
het seizoen 2006-2007 een
nieuwe terrasoverkapping
gerealiseerd en werd een
aanvang genomen om
te komen tot een betere
veldverlichting van het
trainingsveld.
De realisatie van het terras
leverde vele positieve reacties
op, mede vanwege de door
Arton Dekzeilen en Reclame
gesponsorde fraai uitgevoerde
zijwanden. Het leverde hen al
direct enkele nieuwe orders
op. Zo kan sponsoring dus
werken !
Wat betreft de veldverlichting
werd begonnen met het
idee van bijplaatsing van
enkele kleine masten op het
trainingsveld. Al snel bleek
dat de gemeente bereid was
mee te denken en te betalen
aan een betere oplossing,
zeker nadat de gehouden
lichtmeting een duidelijke
onveilige situatie voor het
houden van trainingen
opleverde. Daarna ging het
snel. Om voldoende capaciteit
te hebben moest ook de
totaal verouderde meterkast
volledig aangepast worden
en dankzij inzet van eigen
leden en met medewerking
van Elektro Limburg technische ondersteuning
- en Loonbedrijf Mark van
Roy - voor het graven van
de sleuven voor de kabels
- kon begin november de
lichtinstallatie in gebruik
worden genomen. Wat een
licht !

Voor het komend seizoen
staan nog op stapel / wordt
actueel, onder andere de
kantine krijgt een nieuw
likje, mogelijk dit seizoen
anders volgend seizoen
worden de velden voorzien
van een ondergrondse
beregeningssysteem, er komt
een huurverhoging van de
boeiende wedstrijd met 1-0
velden, het rookverbod wordt
van Eindse Boys gewonnen. Jo, van kracht, mogelijk een
bedankt voor je enthousiaste renovatie van veld 2 óf het
inzet !
trainingsveld gaat uitgevoerd
worden en coachjassen
De Kerstavond werd door een voor de begeleiders van de
zestigtal personen bezocht.
teams. Ook de invulling van
Dat is goed te noemen, maar
de leiders/ trainers bij de
de Kerstgroep is bezig te
diverse ( jeugd-)teams zal veel
bekijken hoe ook anderen
aandacht vragen, terwijl de
erbij te betrekken zijn. Ook ter sponsorcommissie nieuw elan
versterking van de onderlinge heeft gekregen door inbreng
band is het traditionele
van enkele jeugdige leden.
Nieuwjaarstoernooi
met aansluitend de
Naast de “gewone” zaken om
Nieuwjaarsreceptie te
een seizoen ordelijk te laten
noemen. Met 37 deelnemers
verlopen dus nog genoeg
aan het toernooi zitten we
werk aan de winkel. Maar als
goed en ook de receptie,
dan elke week bij de actieve
waar Mat van den Beuken
en passieve sporters het
gehuldigd werd voor zijn inzet plezier, de sportiviteit en de
als leider van BEVO 2, werd
onderlinge kameraadschap
goed bezocht.
goed uitgedragen worden dan
rest alleen de gedachte “daar
De “VUT-ploeg” heeft de
doe je het toch voor !”.
omrastering van een nieuw
clubkleurtje voorzien en
Fijne jubileumdagen
is veel bezig geweest
toegewenst!
met het snoeien van de
groenvoorziening, vooral om
Namens het bestuur
het hoofdveld. Daar zijn ook
Theo Reinders, secretaris.
de buren wel zo blij mee !

