
Na het succesvolle afgelopen
seizoen, zijn we alweer bezig
met de voorbereiding op het
nieuwe seizoen. De weg die we
een aantal jaren geleden zijn
ingeslagen zullen we ook het
komende seizoen vervolgen.
Voor de selectie betekent dit dat
er qua speelwijze en trainingen
niet veel zal veranderen. In de
samenstelling van de elftallen
zal er wel veel gaan veranderen,
omdat met name BEVO 2 ver-
jongd zal worden. Er komen veel
jeugdspelers over naar de senio-
ren en de goede samenwerking
die we de afgelopen jaren gehad
hebben met de jeugdafdeling
zal nu zijn vruchten af moeten
werpen, waardoor de overgang
van de jeugdspelers moeiteloos
moet gaan verlopen.

Zowel BEVO 1 als BEVO 2 speelt
het komende seizoen een niveau
hoger. Dit zal met name in het
begin wennen zijn aan het
hogere tempo in de wedstrijden.
De selectie is echter nog jong
genoeg en bezit voldoende kwa-

BEVO-selectie staat voor
interessante uitdaging

Geachte leden,

Een ongekend succesvol seizoen ligt achter ons. Voor wie het
in Beringe nog niet mocht weten, BEVO-1, BEVO-2 en BEVO-3
zijn gepromoveerd alsmede zijn BEVO-2 en BEVO-3 tevens
kampioen geworden in hun klasse.

Het is al weer 29 jaar geleden dat wij bij BEVO een dergelijk
succes mochten meemaken en wel in het seizoen 1976/1977
toen BEVO-1, -2 en -4 kampioen werden en promoveerden.

Als voorzitter kan men alleen maar dromen van een dergelijk
resultaat dat kennelijk toch eenmaal in de 29 jaar in de
historie van BEVO wordt verwezenlijkt. De vraag is al vaak
gesteld hoe kan het nu dat het ene seizoen in sportief
opzicht zo veel meer succesvol is dan het andere.
Het antwoord daarop is niet eenvoudig.
Uiteraard speelt de factor geluk een rol, doch ik ben en blijf
van  mening dat succes met name geboren wordt in de kern
van de vereniging. Is de organisatie goed, is het kader 
waarbinnen gepresteerd moet worden goed, is de onderlinge
verstandhouding in orde, bestaat er een gezonde vorm van 
rivaliteit omgeven door een hechte basis van vriendschap
dan wel onderling respect en vertrouwen dan zal succes
zeker volgen.

Ondanks het feit dat er ook binnen BEVO de nodige discussie
is en de meningen over een bepaald aantal onderwerpen
niet altijd eensluidend is, denk ik toch te mogen constateren
dat er binnen onze vereniging een zeer degelijke en gezonde
basis van wederzijds respect en vertrouwen bestaat.
Met andere woorden: het zit wel goed bij BEVO.

Doch laten wij met deze constatering niet gaan rusten op
onze lauweren. De belangrijke stabiliteit voor iedere 
vereniging moet verdiend worden en kan alleen verdiend
worden met hard werken en de inzet van alle leden.
Ieder individueel lid heeft zijn eigen verantwoordelijkheid
binnen de club, groot of klein, dat maakt niet uit.
Voldoet ieder individueel lid aan zijn dan wel haar taken dan
is een gezonde, plezierige en gezellige ontspanning op en
rond het voetbalterrein gewaarborgd.

Behalve het ongekende sportieve succes valt uiteraard te
vermelden het feit dat de renovatie van onze accommodatie
aan de Hookervenne uiteindelijk is afgerond. Ook dit feit
dient zeker niet onvermeld te blijven daar een groot aantal
leden een tomeloze inzet heeft getoond om het resultaat
zoals dat thans door een ieder aanschouwd kan worden te
bereiken. Het is en blijft zo dat iedere vereniging staat of valt
met de inzet van zijn leden c.q. vrijwilligers.
Namens het bestuur wens ik een ieder vanaf deze plaats
nogmaals hartelijk te bedanken voor zijn dan wel haar inzet
en bijdrage om te komen tot een accommodatie waarmee
BEVO zich naar buiten toe weer kan presenteren.
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liteit om zich snel aan het vereiste
niveau aan te kunnen passen.
Indien we de beginfase van de
competitie goed doorkomen,
kunnen we er met zijn allen een
leuk seizoen van gaan maken en
is BEVO weer terug op het
niveau waar het thuishoort.

Ten slotte hoop ik dat iedereen
die BEVO een warm hart
toedraagt het komende seizoen
kan gaan genieten van de 
interessante wedstrijden die de
strijd in de 4de klasse op gaat
leveren. Met name de derby’s
tegen Kessel, RKSVN en Egchel
zullen hopelijk boeiende 
wedstrijden worden waar veel
publiek op afkomt en waar de
mensen nog lang over na 
kunnen gaan praten. Wij zullen
er alles aan gaan doen om de
eer van BEVO in de 4de klasse
hoog te houden.

Ik wens een ieder een sportief
en succesvol seizoen toe.
Joost vd Beucken
Trainer BEVO-selectie.
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Na het vieren van alle met
name sportieve successen
zijn we evenwel ook weer
hard met beide benen op de
grond teruggekeerd door het
overlijden van Jan van Berlo.

Jan van Berlo, in Beringe bij
eenieder bekend, was een
begenadigd voetballer die op
18-jarige leeftijd reeds furore
maakte in BEVO-1 en top-scorer
werd in het seizoen 1977/1978
toen BEVO in de derde klasse
C voetbalde.

Nog meer echter als zijn voet-
balkwaliteiten wil ik Jan 
herinneren als een sportief
voorbeeld voor ons allen.
In al die jaren dat ik met Jan
heb samengespeeld heb ik
hem nog nooit één overtreding
zien maken met een intentie
die niet door de beugel zou
kunnen. Voor mij is Jan van
Berlo misschien wel de spor-
tiefste voetballer die ooit bij
BEVO gespeeld heeft, waar-
voor hij ons aller respect ver-
dient.

Met het nieuwe seizoen
2006/2007 voor de deur
spreek ik namens het bestuur
sportief gezien de hoop uit
dat handhaving van alle
teams die gepromoveerd zijn
tot de mogelijkheden zal
behoren. Gelet op het feit dat
het wederom gelukt is hoofd-
trainer Joost van den Beucken
voor 1 jaar vast te leggen voor
BEVO heb ik er alle vertrouwen
in dat ons standaardteam een
gedegen partij kan meespelen
in de vierde klasse.
Talent is er voldoende, het
karakter van onze selectie is

ronduit uitstekend te noemen,
hetwelk, gecombineerd met
het vakmanschap van Joost
een voldoende waarborg
biedt om tenminste een vaste
waarde te worden in genoemde
vierde klasse. Het doet mij
bijzonder deugd dat ook het
tweede elftal de weg naar
boven heeft ingeslagen zodat
de altijd noodzakelijke aan-
vulling voor het eerste team
uit het tweede team geput
kan gaan worden benevens
de diverse jeugdspelers die er
aan staan te komen.

Ook vanuit het bestuur zal er
alles aan gedaan worden dat
het wel en wee der vereniging
voldoende bewaakt en
gekoesterd wordt.
Zo langzamerhand worden de
voorbereidingen reeds getrof-
fen voor ons 60-jarig bestaan
in 2008, een evenement waar
weer veel energie in zal moe-
ten worden gestoken en waar-
voor ik alle leden oproep om
wederom hun zo noodzake-
lijke bijdrage te leveren.

Ook hier zal succes weer 
verzekerd zijn indien wij ons
allen houden aan het motto
dat besloten ligt in de naam
BEVO, te weten:

BIJ EENDRACHT VOLGT
OVERWINNING

Ik wens ieder lid een in alle
opzichten gezond, sportief en
plezierig seizoen 2006/2007
toe.

Peter Broekmans
Voorzitter
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Op zondag 18 juni vanaf 
12.00 uur vond alweer de
derde zeer geslaagde familie-
dag plaats. Onder een stralende
zon werden de vele vrijwilligers
letterlijk en figuurlijk in het
zonnetje gezet. Liefst 180
deelnemers konden genieten
van een overheerlijke barbeque.
Dat deze dag in de smaak valt
blijkt wel uit het feit dat er
reeds om 12.00 uur velen aan-
wezig waren.

Voorzitter Peter Broekmans
liet in zijn welkomswoord
duidelijk blijken zeer tevreden
te zijn met de inzet van een
ieder: De vrijwilligers zijn de
dragende krachten van een
vereniging en de club is dan
ook blij om op deze manier
een blijk van waardering te
kunnen geven aan de leden
met hun steun en toeverlaat.
Wat zeer positief is dat er
steeds meer jeugdige vrijwil-
ligers zich aanmelden.
Al diverse A-spelers en zeer
jeugdige selektiespelers heb-
ben het afgelopen seizoen of
een C,E of F-team getraind of
begeleid. Hartstikke goed!
Voor de kleinere jeugd was
ook dit jaar weer een spring-
kussen aanwezig. Hier werd
veel gebruik van gemaakt.

Een van de hoogtepunten op
deze dag is de penaltystrijd
om de ‘Jan Bruijnen Memorial’
bokaal. Liefste 22 E en F-spelers,
waaronder ook de winnaar

BEVO familiedag

In ronde 7 ging de bal van
Joey er helaas niet in. Kris en
Sam scoorden wel. Maar met
een derde plaats heeft Joey
het natuurlijk uitstekend
gedaan.

Wie o wie wordt de winnaar?
Als 1e is Kris aan de beurt.
Aanloop Kris. Strak schot,
maar helaas geen doelpunt.
En dan Sam. Heeft hij zijn
zenuwen in bedwang?  Bal
neerleggen, een bekeken
schot en DOELPUNT!!!! Voor
de 2e keer wint Sam de ‘Jan
Bruijnen Memorial’ bokaal.
Een daverend applaus (was
ook voor alle andere deel-
nemers), en felicitatie’s volg-
den. De spelers gingen nog
samen met de keeper Ben op
de foto en kregen voor hun
inzet een lekkere snoepzak.

Een trotse Sam kreeg uit
handen van Gerrie Jacobs de
gigantische wissel beker uit-
gereikt.

Alle spelers , keeper Ben en 
de scheidsrechters Hilliam en
Hans, bedankt voor jullie inzet.
De middag werd nog heel
gezellig en velen zijn lang
gebleven. We kunnen terug
kijken op een zeer geslaagde
BEVO Familiedag.

Alle medewerkers/vrijwilligers
van deze BEVO-dag nogmaals
bedankt voor jullie inzet voor
BEVO in het afgelopen jaar.

van het afgelopen jaar, de
‘Blonde Pijl uit de Kaumes-
hoek’ Sam van Rijt, gingen de
strijd aan met niemand min-
der als, de keeper van BEVO 1,
Ben Lenders. Iedere speler
mocht 3 penalty’s nemen.
Onder toezicht van de
‘scheidsrechters’ Hilliam
Schroen en Hans Nijbroek en
van zowat iedereen die op
het sportpark aanwezig was
ontspon zich een ware thriller.
Prachtige doelpunten, schot
op de lat, schot op de paal,
katachtige reactie’s van Ben,
fanatieke spelers, luide aan-
moedigingen, het was een
grandioze happening.

Er werd zeer goed geschoten.
Ben moest vol aan de bak en
kreeg geen minuut rust.
Liefst 12 spelers hadden 2x
gescoord. Sam moest steeds
als laatste schieten. Hij had
de 1e gemist, maar de 2e was
er in. En zou hij doorgaan? 
De spanning was gigantisch,
maar met een bekeken schot
ging ook hij naar de volgende
ronde. Nu moesten de 13
overgebleven spelers ieder 1
penalty nemen. Ben gaf in
doel niks cadeau en keepte
zeer fanatiek. De spanning
was om te snijden. Ondanks
dat er zeer goed werd
geschoten bleven er na deze
ronde nog 6 spelers over.
Na 6 ronde’s waren er nog 3
spelers over; Joey Geurts,
Sam van Rijt en Kris Hermans.

Veel toeschouwers tijdens het penaltyschieten

Stralend weer tijdens de barbecue
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Succesjaar BEVO 2
naar promotie

B'EVO 1 begon het

seizoen 2005-2006

moeizaam. Thuis

tegen een sportief 

fel spelend TOP uit

Tienray werd een

moeizame 4-2 

overwinning in de

wacht gesleept.

Normaal is Bieslo een geduchte
tegenstander, maar in de
tweede wedstrijd was BEVO
toch een maatje te groot: 0-3.
Uit tegen VCH volgde een
domper toen Bas Joosten 
fouten in de BEVO-verdediging
resoluut afstrafte én de
BEVO-voorhoede te weinig
resultaat haalde uit de diverse
kansen. Als revanche werd
Quick Boys gedeklasseerd:
8-1!!, bijna een clubrecord!
Maar lang duurde de roes
niet, want RKDEV zette geraf-
fineerd BEVO weer terug in
de werkelijkheid: 2-1 nederlaag.

Thuis tegen RESIA moest
BEVO vol aan de bak om tot
2-1 te komen. Vooral de
achterhoede was in goeden
doen. Toen volgde eerst de
afgelasting tegen Baarlo,

wegens het niet hebben van
een scheidsrechter. Eén week
later werd de wedstrijd wel
gespeeld. Het eerste uur had
BEVO het betere van het spel
en van de kansen, maar nadat
toen een goede mogelijkheid
onbenut bleef zette Baarlo
een tandje bij en werd het in
de slotfase zelfs 2-1 voor
Baarlo!

Van deze domper wist
Grashoek niet te profiteren,
want BEVO won vrij eenvoudig
met 3-1 ervan. De gezelligheid
voor Grashoek was er niet
minder om!
Na Baarlo en Grashoek volgde
laagvlieger Kronenberg en
dus altijd lastig. Het voetbal-
len was niet goed, maar wél
drie punten mee naar huis:
0-2. De week erop volgde de
ploeg die tot dan het minst
gepasseerd was, zijnde SVOC.
Hoewel er maar weinig kansen
waren, wist BEVO wel met 3-1
te winnen én SVOC van de
derde plaats te verdringen.
Tegen het op de tweede plaats
staande SV United uit
Meerlo/Wanssum verloor
BEVO verdiend: 3-0. United
was zeker in de beginfase feller
en taktisch slimmer.

De tweede helft van het sei-
zoen, uit bij TOP, begon voor
BEVO met een onverwachte
nederlaag, 2-1, maar tegen
Bieslo herstelde men zich

goed: 3-1; de zesde thuisover-
winning op rij! Direct na de
winterstop volgde in dat rijtje
nummer zeven, toen van VCH
simpel met 3-1 werd gewon-
nen. Nadat één maand later
in Wellerlooi BEVO met 2-1
RESIA de baas was, was een
plaats in de nacompetitie
vrijwel zeker.

Op 2 april maakte Baarlo aan
de reeks van thuisoverwin-
ningen een einde. Enigszins
schlemielig verloor BEVO met
3-1 van de latere kampioen.
Uit bij Grashoek speelde
BEVO een matte wedstrijd en
verloor verdiend met 2-1,
ondanks dat men een 1-0
voorsprong genomen had.
Met Pasen speelde BEVO een
dubbelprogramma. Op zater-
dag werd Quick Boys eenvoudig
opzij gezet (0-3) en op maan-
dag werd RKDEV aan de zege-
kar gebonden, al was de slot-
fase zeer spannend: 2-1. Door
een 3-1 overwinning op
Kronenberg wist BEVO beslag
te leggen op een plaats in de
nacompetitie. Of dat via de
derde periodetitel zou gaan
of via het overnemen van de
eerste periodetitel van
kampioen Baarlo moest in 
de volgende wedstrijden uit-
gemaakt gaan worden.
De overwinning bij SVOC (1-3)
bracht nog niet de beslissing.
Die viel in de laatste wedstrijd
tegen concurrent United.

Na een 2-0 voorsprong werd
het uiteindelijk 2-2 en nam
BEVO de periodetitel van Baarlo
over. Hierdoor moest BEVO de
eerste nacompetitiewedstrijd
thuis beginnen. Daarin was
haar eerste tegenstander …
United.
BEVO begon sterk aan de
wedstrijd en kreeg alras enkele
riante kansen. Maar ook
United was soms gevaarlijk
en maakte een robuustere
indruk dan BEVO. Beide teams
waren goed in evenwicht en
ook in de tweede helft ging
het lange tijd gelijk op. Een
tien minuten voor tijd kwam
BEVO op voorsprong, toen uit
een door Marcel Lenders
genomen vrije trap de bal via
Eric Minten bij Roger Gielen
kwam die van dichtbij geen
moeite had de United-keeper
te passeren. De erop volgende
minuten leken wel uren te
duren en United kreeg in
deze periode nog voldoende
kansen voor de gelijkmaker,
maar gelukkig kwam het niet
zover!

De volgende zondag, 21 mei
2006, had BEVO aan een
gelijkspel voldoende om te
promoveren, immers de don-
derdag ervoor had United
met 6-2 van VCH gewonnen.
Maar BEVO ging niet voor een
gelijkspel naar de Boekend:
het wilde winnen! Het werd
een open wedstrijd met

‘hüben wie drüben’ mooie
kansen én doelpunten, dat
het talrijke (Beringse) publiek
wel kon waarderen. Nadat
BEVO al snel op voorsprong
was gekomen door een doel-
punt van Bas Peeters, wist
VCH even later alweer gelijk
te maken. Via Eric Minten
werd toch weer een voor-
sprong genomen, die voor de
rust nog verder door doelpun-
ten van René Hillen en Eric
Minten uitgebouwd werd tot
4-1. Daarmee leek de wed-
strijd gelopen te zijn.
Maar de scheidsrechter deed
ook mee, want direct in de
tweede helft gaf hij een
kadootje weg aan VCH,
penalty en 4-2. Maar BEVO
beantwoordde deze tegenvaller
twee minuten later al toen
René Hillen wederom scoorde,
5-2. BEVO controleerde het
spel en met uitvallen kreeg
VCH nog enkele kansen, maar
verder dan de 5-3 eindstand
kwam het niet. Na de promo-
tie in 2004 ook via de nacom-
petitie flikte Joost van den
Beucken dit kunstje voor de
tweede keer in zijn trainer-
schap bij BEVO. Hulde! 

Uiteraard werd de promotie
op passende wijze uitbundig
gevierd met als hoogtepunt
de receptie tezamen met de
kampioenen BEVO 2 en BEVO 3,
die door velen bezocht werd.

BEVO 1: de weg naar promotie

Voorafgaand aan het seizoen 2005-2006 is

door de trainer en leiders van de selectie

van BEVO met instemming van het bestuur

de keuze gemaakt om ook van BEVO 2 een

prestatief elftal te maken.

De groep waarmee BEVO 2
het seizoen begon bestond
dan ook uit selectiespelers
die (nog) niet voor BEVO 1 in
aanmerking kwamen en een
aantal ervaren spelers die op
basis van kwaliteit de, vooral
jonge, groep selectiespelers

moesten aanvullen. Vanaf het
begin bleek de mix van jeug-
dig elan (en fitheid) in combi-
natie met routine goed te
werken, zowel binnen de lij-
nen als daarbuiten. Al tijdens
de poulefase van de beker-
competitie werd duidelijk dat

dit team dit jaar wel eens
voor de prijzen kon gaan.
Tegenstanders die 1 of 2 klas-
sen hoger voetbalden werden
op nederlagen getrakteerd,
vaak met goed voetbal en als
het nodig was ook gewoon op
inzet en conditie.

De start van de competitie
tegen Panningen viel na de
goede voorbereiding dan ook
een beetje tegen. Niet alleen
het resultaat (een gelijkspel)
maar nog meer de wijze 
waarop er die wedstrijd
gevoetbald werd was teleur-
stellend. Achteraf kunnen we
zeggen dat deze wedstrijd
ons weer met beide benen op
de grond zette: 11 wedstrijden
op rij werden vervolgens
gewonnen, vaak met dikke
cijfers. Vooral toen we vlak
voor de winterstop wonnen

van de nummers 2, 3 en 4 uit
de stand werd duidelijk dat
er nog maar één doel dit
seizoen restte: het kampioen-
schap binnenhalen. Hoewel
het voetballend na de winter-
stop alle,maal wat minder
gemakkelijk ging, werd dit
doel uiteindelijk wel vrij een-
voudig bereikt. Helaas lukte
het ons niet zelf in de recht-
streekse confrontatie met de
nummer 2 Baarlo.
Ondanks vele kansen, vooral
in de tweede helft en de vele
aanmoedigingen van het in
grote getale aanwezige
Beringse publiek bleven we
steken op een 0-0 gelijkspel.
Toen Baarlo echter een week
later gelijkspeelde tegen
Reuver werden we alsnog
kampioen. Omdat we zelf die
zondag vrij waren, waren we
met velen daarbij aanwezig

en kon het feesten met een
week vertraging alsnog
beginnen.

De nog resterende wedstrij-
den van de competitie heb-
ben we, zoals het hoort bij
een goed kampioen, onze
sportieve plicht gedaan.
Uiteindelijk sloten we de
competitie af met 51 punten
uit 20 wedstrijden, 84 doel-
punten voor en 21 tegen.

Na de kwakkeljaren die we
met BEVO 2 achter de rug
hadden, met vaak vechten
tegen degradatie, zowel voor
de spelers als de leiders een
heerlijk seizoen met een
prima slot.

Gerrit Minten/Mat vd Beuken
Leiders BEVO 2
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Terug in de tijd
Dit jaar gaan we terug 
naar het memorabele 
seizoen 1976/1977.

Over het jeugdige BEVO 1 van
toen der tijd is er in de laatste
BEVO-signalen al vaak aan-
dacht aan besteed.We richten
ons nu naar die andere teams,
die ook een geweldige prestatie
op de grasmat neerlegde.
BEVO 4 onder leiding van Gerrit
Minten had een diversiteit aan
spelers. Wat te denken van de
gedreven talentvolle keeper
Billy Jacobs, of van de laatste
man met de krakende knieën
Cor van Gemert, of de altijd en
overal, vraag niet hoe hij het
deed, scorende spits Nic
Bruijnen of de snelle, erg 
balverliefde rechtsbuiten Hay
Nouwen. Aangevuld met enkele
jeugdige spelers presteerde
men boven verwachting. Er
heerste een echte teamgeest.
Voor de wedstrijd met de siga-

In dat seizoen vond er voor een voetbalclub als BEVO, 19 jaar naar

de oprichting, een unicum  binnen de vereniging plaats. Liefst 3

seniorenteams werden kampioen; Het zeer jeugdige BEVO 1, de

koempels van  BEVO 2 en de mix van jong en  ‘oud’ van BEVO 4.

retten aan in het kleedlokaal -
geen probleem, onder de rust
effe paffen - geen probleem.
In die tijd was het allemaal vrij
gemoedelijk. Ze voetbalden
met plezier, ze hadden  voor-
tijdens en vooral na de wed-
strijd veel plezier. In die tijd
kwamen zeer veel spelersvrou-
wen zowat iedere wedstrijd
naar ‘hun’ mannen kijken. Ook
zij speelden 1 helft mee, en wel
de 3e helft. Dat deze heren kon-
den voetballen bleek wel uit
het seizoen 1977/1978 waar zij,
op en haar na, weer bijna kam-
pioen werden.
BEVO 2 speelde al enkele sei-
zoenen in dezelfde samenstel-
ling, maar een kampioenschap
zat er steeds net niet in. Tot het
seizoen 1976-1977.
BEVO 2 was een eenheid, een

vriendenteam, een team dat
goed kon voetballen en op een
hoog niveau acteerde.
BEVO 2 1976-1977. Wie zou ons
een betere impressie van dit
team kunnen geven als de
toenmalige aanvoerder (liefst 12
jaar!!!) van BEVO 2 Miel Peeters.

Terug in de tijd, van BEVO 2
Na drie, of misschien wel vier

jaar aanhikken tegen het kam-
pioenschap in de eerste klasse
afdeling Limburg, werden we in
het seizoen  76/ 77  kampioen
met promotie als resultaat.

In dat jaar waren we er ook hele-
maal klaar voor, om kampioen
te worden.
Goede wedstrijden afgewisseld
met enkele mindere, maar wel
meestal met een positief eind-

resultaat. Uitschieters als tegen
Venray 3 (6-1), tegen Wanssum
2 (4-1) en tegen Montagnards 2
(4-1) in ons voordeel, boden
vooral een goed perspectief en
dikten het zelfvertrouwen nog
verder aan.
Hierdoor kon ook het verlies
tegen Helden 3 en H.R.C. 2 dat
jaar de pret niet drukken.
Bovenal werd er natuurlijk ook
weer genoeg gelachen tijdens
dit seizoen!!!
Zoals de keer dat Sjraar Janssen
zijn voetbalschoenen vergeten
was en hij op de geleende voet-
balschoenen van Fakkie ( Gerd
Facklam) aan de wedstrijd in en
tegen Wanssum begon.
Uit een hoekschop ( al in het
begin van de wedstrijd) haalde
Sjraar onverwoestbaar uit met
zijn geleende sloffen die hem
drie maten te groot waren, 0-1,
prachtig natuurlijk!!!
Tussendoor hadden we ook
bekerwedstrijden en een daar-
van kan ik me nog goed voor de
geest halen.
Het was de wedstrijd uit tegen
Oostrum. BEVO kreeg een vrije
trap op een mooie positie, een
metertje of 25 van de goal.
Normaal was dit klusje wegge-
legd voor Herman Verheyen 
(beter bekend als Wupke) die
iedereen bij zo’n aangelegen-
heid wegstuurde en de vrije
schop voor zichzelf opeiste.
Ditmaal wilde ik het eens een
keer proberen, dus na een korte
woordenwisseling met Herman
gaf deze bij en gunde mij de
vrije schop. Je kunt natuurlijk al
raden wat er toen gebeurde, de
bal verdwijnt met een snoei-
harde streep in de kruising, een
wereldgoal, al zeg ik het zelf.
De doelman van Oostrum stond
vastgenageld aan de grond en
had de bal waarschijnlijk niet
eens zien aankomen. Prachtige

momenten om nog heel vaak
aan terug te denken.
Zo ook de keer dat Piet Minten,
toen inmiddels bij Helden spe-
lend, na de wedstrijd BEVO 2-
Helden 3 nog ‘effe’ bleef han-
gen bij ons in de kantine. Zoals
altijd vloeide het gerstenat rij-
kelijk en werden er enkele fles-
sen Persicot (geleverd door
Fakkie), soldaat gemaakt.
Piet dronk vrolijk mee, maar
moest op het eind door een
man of drie  naar zijn ouderlijke
huis op de Kaumeshoek worden
gebracht omdat hij absoluut
niet meer in staat werd geacht
om zijn eigen huis in Helden te
bereiken in zijn benevelde toe-
stand. Kan gebeuren natuur-
lijk!!!!
Allemaal prachtige gebeurte-
nissen die mij al die jaren nog
steeds zijn bijgebleven. Heerlijk
om dat nog eens af en toe de
revue te laten passeren.

Dit is een team geweest waar
ik altijd trots op zal blijven en
waar ik 12 jaar graag aanvoer-
der van ben geweest.
Er zat veel kwaliteit in, maar
het was vooral de hechte
vriendschap die het team zo
mooi maakte. Die vriendschap
is ook altijd gebleven. De naam
BEVO (Bij Eendracht Volgt
Overwinning) werd altijd ruim-
schoots eer aan gedaan door de
mannen van BEVO 2.

Miel Peeters, oud-aanvoerder
van BEVO 2.

Drie senioren eams van BEVO
promoveerden, 19 jaar na de
oprichting in 1948.
En nu, 19 jaar naar dit unicum
promoveerden weer drie( we
hadden er maar 3!!) seniorente-
ams. Een geweldige prestatie.

Bevo 1

Bevo 2
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BEVO 3 werd in het seizoen 2005-2006

ingedeeld in de zesde klasse samen met

Egchel 4 en RKMSV 6 en voor de rest

ploegen uit het ‘Brabantse’. Uit ervaringen

van een seizoen eerder was bekend dat de

‘Brabantse’ ploegen fysiek hun mannetje

stonden als dat nodig was.

Met deze wetenschap werd
met goede moed door 23 spe-
lers begonnen aan het nieuwe 
seizoen. Door het grote aantal
spelers kwam niet iedereen aan
bod om elke zondag te spelen
en ook het aantal ‘beurten’ als
wisselspeler was hierdoor meer
dan in andere seizoenen.
Het seizoen werd geopend met
een thuiswedstrijd tegen
Egchel 4. Het bleek een vrij
jonge ploeg te zijn en voor de
wedstrijd gingen er al stemmen
op in het kleedlokaal dat we
het wel eens moeilijk konden
krijgen en dat we conditie
tekort zouden komen. Niets
bleek minder waar te zijn en
met redelijk goed voetbal werd
Egchel 4 opgerold met 8-0,
ondanks het feit dat in de
tweede helft de conditie een

BEVO 3

beetje begon na te laten. Maar
dat is elk jaar het geval bij de
eerste wedstrijd van een nieuw
seizoen.

Een week later volgde de uit-
wedstrijd tegen Lierop 3.
Er werd door de BEVO mannen
goed gevoetbald. Zelfs onze
‘laatste man’ maakte met een
afstandsschot een prachtig
doelpunt. Tijdens deze wedstrijd
kwam het fysieke van de tegen-
stander op diverse momenten
naar voren maar door te blijven
voetballen en door het goede
fluiten van de scheidsrechter
leverde dat geen problemen op
en er werd dan ook verdiend
met 4-2 gewonnen.
Na een aantal wedstrijden in
deze zesde klasse bleek al vrij
snel dat er een aantal mindere

ploegen bij zaten, maar ook een
aantal ploegen die elkaar niet
veel toe gaven.
Dat waren o.a. Neerkandia 3,
Someren 9, Ondo 3, Liessel 5 en
BEVO 3. In de beginfase van de
competitie trof BEVO 3 de ploe-
gen die in de onderste regionen
van de ranglijst vertoefden.
Deze wedstrijden werden dan
ook allemaal gewonnen met
grote cijfers. Er was zelfs een
wedstrijd bij met dubbele 
cijfers, namelijk 14-0 tegen
RKMSV 6. Het was al vrij snel
duidelijk dat BEVO 3 dit jaar
meer scorend vermogen had
dan andere jaren en dat niet
alleen de voorhoedespelers,
maar ook de middenvelders en
de achterhoedespelers doel-
punten konden maken.
Op 30 oktober moest er aan

getreden worden in Someren
tegen het negende elftal aldaar.
Deze ploeg had op dat moment
twee verliespunten terwijl
BEVO 3 de ongeslagen koploper
was. Een echte ‘topper’dus. Dat
vond men in Someren kennelijk
ook want er was vrij veel
publiek aanwezig bij deze wed-
strijd. Someren 9 bleek een zeer
jeugdig elftal te zijn. De spelers
bleken allemaal afkomstig te
zijn uit de A-selectie van
Someren van een seizoen 
eerder. De BEVO spelers waren
daarvan niet onder de indruk
en er werd goed en geconcen-
treerd gevoetbald. Dit was een
van betere wedstrijden, mis-
schien wel de beste van het
seizoen. Onze midvoor was
deze wedstrijd ‘scherp’ en bijna
elke kans die hij kreeg was
goed voor een goal. Ondanks
het feit dat de scheidsrechter
Someren 9 nog twee penalty’s
cadeau gaf werd er met 6-4
gewonnen. Op 20 november
werd de eerste helft van de
competitie afgesloten met een
uitwedstrijd tegen Neerkandia
3. BEVO 3 was nog steeds onge-
slagen koploper en Neerkandia
3 stond op dat moment tweede
met ook nog maar twee verlies-
punten. Na een 4-1 voorsprong
van BEVO 3 na de eerste helft
werd dit in de tweede helft
‘weggegeven’en de wedstrijd
eindigde in 4-4.

Na de winterstop werd de draad
weer goed opgepakt en BEVO 3
bleef zijn wedstrijden winnen.
De concurrentie begon punten
te verliezen en BEVO 3 bouwde
zijn punten voorsprong verder
uit. Op 17 april 2006, om 10.00
uur stond de uitwedstrijd
gepland tegen FC Cranendonck
4. Als deze wedstrijd gewonnen
zou worden en de enige overge-
bleven concurrent Neerkandia 3
zou punten laten liggen bij
Ondo 3 in Heusden, dan zou het

kampioenschap een feit zijn.
BEVO 3 begon geconcentreerd
aan de wedstrijd en deze werd
dan ook ruim met 5-0 gewonnen.
Vervolgens werd in Beringe in
de kantine gewacht op het
resultaat van de wedstrijd
Ondo 3 - Neerkandia 3.
Deze wedstrijd was om 13.00
uur begonnen, dus het wachten
duurde wel even. Maar dat was
geen probleem voor de meesten.
Een kwartier voor de afloop van
de wedstrijd in Heusden werd
er nog maar eens gebeld en
toen bleek dat Neerkandia met
1-0 voor stond. Een aantal 
spelers hielden het toen voor
gezien met de opmerking: ‘Dan
vieren we het de volgende
week maar’. De  ‘harde kern’
bleef echter zitten en na afloop
van de wedstrijd in Heusden
werd er nogmaals gebeld en
toen bleek dat de eindstand 1-1
was geworden. Dat betekende
dat BEVO 3 kampioen was.
Hierna werd er weer driftig
gebeld en op een gegeven
moment waren toch bijna alle
BEVO 3 spelers in de kantine en
werd er al een klein feestje
gevierd. Voor een aantal werd
dit al een ‘groot feest’.

Een week later werd de uitwed-
strijd gespeeld tegen Olympia
Boys 3 in Ommel. Deze wedstrijd
werd ook ruim gewonnen met
5-1 en door Thijs werd het
100-ste doelpunt gescoord.
Na de wedstrijd werd het
kampioenschap van BEVO 3
nogmaals uitbundig gevierd en
door sommigen tot in de hele
late uurtjes.

BEVO 3 werd ongeslagen kam-
pioen met een doelsaldo van
107 voor en 30 tegen en promo-
veert naar de vijfde klasse.
Dit is een prachtig resultaat,
dat bereikt is door toch een
stuk saamhorigheid en goede
mentaliteit.

BEVO vraagt dringend:
begeleiders Meidenteam
M/V (per direct)
Taak: het begeleiden van
het meidenteam bij wed-
strijden, waaronder verzor-
ging van het wedstrijdfor-
mulier en overige admi-
nistratie betreffende het
team. Het betreft eenvou-
dig, maar belangrijk werk.
Toelichting: het enthousi-
aste meidenteam wil na de
winter competitie gaan spe-
len, maar zijn nog naarstig
op zoek naar begeleiders.
Zonder begeleiding kan het
team niet ingeschreven
worden (sluitingstermijn
inschrijving is 20 novem-
ber).
De wedstrijden worden
gespeeld op zaterdag (tijd

thuiswedstrijden nog in overleg
te bepalen).
Informatie en aanmelding bij
Theo Reinders / Jo Birzwilks /
Frits Koopmans / Henk Gielen.

Assistent-scheidsrechter
(grensrechter) Meidenteam
M/V (per direct)
Taak: bij thuis- en uitwedstrij-
den van het nieuwe
Meidenteam optreden als 
grensrechter.
Informatie en aanmelding bij
Theo Reinders / Jo Birzwilks /
Frits Koopmans / Henk Gielen.

Ook zijn nog enkele speel-
sters van harte welkom, met
name zoeken wij een 
keepster. Heb je nog nooit
gevoetbald? Maakt niet uit,
de meesten van ons 

hebben ook nooit eerder
gevoetbald ! Dus, ben jij
geboren in 1988, 1989,
1990 of 1991 en lijkt voet-
ballen je wel tof, meld je
dan aan of kom eens geheel 
vrijblijvend naar een trai-
ning van ons op maandag-
of woensdagavond

Voor vrijblijvende informa-
tie/ aanmelding over één of 
meerdere bovenvermelde
taken kun je contact opne-
men met secretaris Theo
Reinders,
tel. (077) 307 21 21,
e-mail:
theoreindersberinge@pla-
net.nl

Je reactie zien wij gaarne
tegemoet!

Begeleiding meidenteam
gevraagd!



Interview met...
Theo Reinders

Theo, vele mensen kennen je
als de grensrechter van BEVO 1,
maar jij doet meer voor de
club.
Inderdaad, op zondag ‘speel’
ik grensrechter (ik hou niet
van het woord assistent-
scheidsrechter) bij BEVO 1.
Dit doe ik al jaren en met veel
plezier. Verder ben ik de
secretaris van de club.

Secretaris, wat houdt dat in? 
Als secretaris ben ik o.a.
verantwoordelijk voor de 
in- en uitgaande post. Verder
houd ik allerlei zaken in het
algemeen betreffende de club
in de gaten. Woon ik vergade-
ringen bij en maak daarvan
de agenda en de notulen.

Maar dit is toch niet alles?
Kijk als secretaris krijg je met
veel zaken te maken. Het is
moeilijk aan te geven wat nu
precies mijn taken zijn, maar
het komt erop neer dat ik veel
zaken binnen de club regel.
Ik ben een soort bibliotheek
van de club. Ik probeer zoveel
mogelijk informatie over de
club te verzamelen. Hoe was
het vroeger, statistieken enz.
In verband met het schrijven
van het jubileumboekje 1988,
samen met Peter Broekmans,
bemerkte ik dat BEVO niet
veel archiefmateriaal voor-
handen had. Ik heb toen veel

tijd doorgebracht bij Mat
Nellen van het Blèdje door te
trachten alle verslagen, uit-
slagen en doelpuntenmakers
van BEVO 1 te gaan verzamelen.
Heb dat ook gedaan bij de
Moennik en het gemeente-
archief van Venlo. Het project
loopt nog…… Zoals nog meer-
dere projecten!!!

En dan, je taken bij BEVO 1.
Ik ben bij BEVO 1 grensrechter.
Maar dit houdt meer in dan
alleen maar ‘vlaggen’. Samen
met Coen (Zegers) regel ik
bepaalde zaken rondom de
wedstrijd, zoals materiaalver-
voer, wedstrijdformulier 
invullen en verwerken (boetes),
een praatje maken met de
scheidsrechter en tegenstander,
verslag maken van de wedstrijd
met al zijn bijzonderheden en
doelpuntenmakers.

Het verslag wordt meteen na
de wedstrijd geschreven?
Eh, neen. Tijdens de wedstrijd
schrijf ik op een papiertje de
bijzonderheden. Vlag onder
de arm, snel wat opschrijven,
gebruik maken van afkortingen,
die ik hopelijk later zelf weer
kan ontcijferen. Het verslag
meteen na de wedstrijd of 
‘s avonds schrijven lukt mij
niet. Ik schrijf het verslag
‘ergens’ midden in de nacht,
om een uur of drie, vier. Ik

hoef er de wekker niet eens
echt voor te zetten (doe het
wel!) en schrijf dan het ver-
slag in één keer op basis van
mijn summiere aantekenin-
gen neer. De titel is nog het
moeilijkst.

En dan naar je werk.
Nee hoor. Na het verslag
ingestuurd te hebben en op
de site gezet te hebben ga ik
nog even terug naar bed om
dan om 06.30 uur weer op te
staan om naar mijn werk te
gaan.

Wat voor werk doe je?
Ik ben logistiek medewerker
bij Unisign Panningen.

Dus ook hier veel regelwerk.
Ik los en verwerk het inko-
mende materiaal. Sla het op
in magazijnen en zorg voor
de uitgifte naar de andere
afdelingen.

Heb je nog tijd voor hobby’s?
Zeker wel. Ik fiets graag, me-
stal alleen. Dit heeft geen
speciale betekenis, maar is zo
eenmaal gegroeid. Ik bepaal
mijn eigen route en tempo.
Eens per jaar fiets ik met de
familie met aansluitend een
bbq en ook eenmaal per jaar
fiets ik met de Sneppers met
aansluitend een …..bbq.
Fietsen is een leuke afwisseling.
Je bent buiten, het is gezond
en je ziet steeds weer iets
anders. Op zaterdagmiddag
speel ik in het veteranenteam.
Hartstikke gezellig met een
goede 3e helft.

Over goede 3e helft gesproken.
Je bent door de week al vaak
op het voetbalterrein, maar
ook ‘s zondags na de wed-
strijd laat jij je gezicht lang in
de kantine zien en ben je
zeker niet als eerste weg.
Ja, ik vraag mij ook wel eens
af waarom de anderen eerder
weg zijn; als het gezellig is
moet je niet gaan. Tijd is niet
belangrijk, alleen op het
werk. Ik weet ook nooit hoe
laat ik thuis ben, na bijv. een
veteranenwedstrijd, en een
horloge draag ik al jaren niet
meer.

Schot voor open doel, maar
wat was het hoogtepunt van
de afgelopen jaren.
Persoonlijk natuurlijk de
beide promoties van het 1e
elftal, in de afgelopen 3 jaren.
Dat was geweldig!
Maar ook de kampioenschap-
pen van BEVO 2 en BEVO 3

Bij velen bekend van naam en gezicht. Trad

vele malen op tijdens de Bonte Avonden.

Is binnen de voetbalclub een persoon die

ontzettend veel regelt maar toch het liefst

op de achtergrond werkt en een liefhebber

van het spelen van wedstrijden bij de vete-

ranen. Is multifunctioneel, een regelaar van

de beste soort.

Een genieter van de 3e helft (tijd is niet

belangrijk). We gaan nader kennismaken

met de secretaris van BEVO, de grensrechter

van BEVO 1 en speler bij de veteranen, zijnde

Theo Reinders.

van het afgelopen seizoen,
samen met de promotie van
het 1e elftal, zorgden voor een
unicum binnen de vereniging,
namelijk dat alle senioren-
teams promoveerden. De bij-
behorende receptie was perfect
met een geweldige opkomst
van binnen en buiten Beringe,
zoals vele oud-trainers gaven
acte de presence. Ook de
optredens van de fanfare, van
de drumband en van Mingel-
moos waren perfect.
Maar ook het opknappen van
de kleedlokalen door eigen
BEVO-leden was prachtig.
Het is iets van een andere
grootte, maar anders zou ik
zeggen, ik heb liever dat dan
een kampioenschap. Gelukkig
bewijst het ook dat er nog
mensen zijn, die niet altijd
alleen maar iets willen doen
voor geld, maar ook zoiets als
clubliefde kennen. Ook vind ik
het fantastisch dat er mensen
bereid zijn WEKELIJKS zich
met name voor de jeugd in te
zetten door het geven van
trainingen en begeleiding bij
wedstrijden. Zouden er méér
moeten doen!

Op welk niveau het je zelf
gevoetbald?
Door mijn studie in Utrecht,
duurde zeven jaar, viel ik buiten
de selectie en heb ik diverse
jaren in BEVO 2 gespeeld.
Toentertijd speelden wij nog
wel tegen Grashoek 1 en VOS
1, altijd leuk. Wat ik mij nog
goed herinner was de beker-
wedstrijd tegen een veel 
sterker RKMSV 2. Als invaller
maakte ik 2 doelpunten,
waardoor er verlenging volgde
om daarin nogmaals te scoren.
Mede hierdoor kwamen we
een ronde verder.

Je hebt blijkbaar nog een 
bijzondere technische
vaardigheid.
Ja, je houdt het misschien
niet voor mogelijk, maar ik
heb een eigen passeerbewe-
ging! En ik heb nog nooit, ik
herhaal, nog nooit deze
beweging op de televisie
gezien.
Ik gebruik hem maar af en
toe. Ooit heb ik meegemaakt
dat een speler na de wedstrijd
nog eens extra naar mij toe-
kwam om zijn complimenten
uit te drukken. Leuk!

Ik ben nieuwsgierig. Leg eens
uit!
Ik ga die truc hier niet ver-
klappen, maar kom maar naar
de veteranen kijken!

Trouwens, ik heb toegezegd
aan Tom Sonnemans om hem
de truc ook te leren en het
lijkt mij ook uitstekend
geschikt voor René Hillen.
We gaan het zien!!!

Heb je nog wensen?
Wat ik ooit nog eens zou 
willen is dat ons eigen club-
lied, ja het bestaat echt,
zondags als laatste vóór de
wedstrijd over het sportpark
zou schallen. Dit lijkt mij een
geweldige gebeurtenis!

Hopelijk vinden we iemand
die dit kan realiseren.

Ben jij die persoon? Neem dan
contact op met Theo.

En zo zouden we nog uren
kunnen doorgaan. Theo, een
man vooral achter de scher-
men. Een rader in het geheel,
maar wel een belangrijke!
Een regelaar en bijna altijd
aanwezig.Een man met een
BEVO-hart, die altijd voor de
club klaarstaat.

Tot slot, aldus Theo, voetbal is
een simpel spel, met emotie,
dramatiek etc, maar als je eraan
begint moet je net als Jack
Charlton, o.a. voormalig trainer
van Ierland, uitgaan van:

E N J O Y  T H E  G A M E

7

Theo Reinders
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Bekijk onze vernieuwde website

www.bevoberinge.nl
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In het Pinksterweekend (3 t/m
5 juni) was het weer zover, het
alweer 20ste jeugdkamp heeft
plaatsgevonden. De locatie
was het gebouw van de scou-
ting van Kessel-Eik. Een mooie
locatie en dito gebouw, met
wel achteraf iets te kleine 
slaapvertrekken. Verder waren
er een tweetal grasveldjes voor
voetbal en voetvolley. Ook was
er een kampvuurplaats aanwe-
zig. Onder leiding van Claus
Jodeluub konden de 47 spelers,
21 leiders en de 4 vrouw sterke
kookstaf er 3 dagen tegenaan.
Aangezien de locatie dit jaar
relatief in de buurt lag, reden
er op de betreffende zaterdag-
morgen, 3 juni, busjes heen en
weer naar de kiosk tegenover
friture ‘t Bergske te Helden.
Daar werd begonnen met een

20ste editie
VV BEVO jeugdvoetbalkamp
te Kessel-Eik

speurtocht naar accommodatie
‘de Sluitbalk’ te Kessel-Eik. Hier
werd iedereen voorgesteld aan
de nieuwe heerser der Tirolers,
Claus Jodeluub. Zijn spreuk die
hij tussen de Kessel-Eikse 
bergtoppen schreeuwde is
inmiddels weggeëbd. Daarom
kan de schrijver hem hier niet
opzeggen.
Na het inruimen en verkenning
werd er nog een tikspel
gedaan waarna er lekker eten
klaarstond bereid door de
Heidi’s. Hierna werd als jaar-
lijks terugkerend ritueel een
groepsvoorwerp gemaakt. Dit
keer was dit voor iedereen een
eigen groeps-biervaatje. Al
vond groep 7 het nodig om er
een kuub zand in te gooien.
Als laatste werden er weer
moppen getapt bij het kamp-

vuur, dit jaar was het betrekke-
lijk rustiger als vorig jaar, mis-
schien was iedereen te uitgeput.
Toen werd het langzaam tijd
om de slaapzakken op te zoe-
ken en te gaan slapen. Wat dit
keer ook verbazend snel
gebeurde.
Het opstaan ‘s zondags was
voor de leiding zwaarder dan
voor de jeugd, net zoals eigen-
lijk elk jaar. Na het ontbijt
werd er gestart met de voet-
balspelen zoals voetvolley,
verrekijkervoetbal, met je
slechte been, en nog andere
varianten. Omdat het weer
goed genoeg was, was de
sneeuw op de Kessel-Eikse
bergtoppen grotendeels ont-
dooit en kon er na de lunch
worden gestart met de water-
spelen. Deze waren zoals altijd

Dit is de 1e keer van mij om een
verslag van afgelopen jaar op te
stellen en kom dus bij de start
voor het probleem dat ik geen
aantekeningen heb gemaakt
van afgelopen seizoen.
Dus probeer ik me te herinneren
wat er belangrijk is om te vertel-
len. Het naseizoen van de jeugd-
teams verliep redelijk. Er waren
wat minder teams in de race
voor een kampioenschap dan
vorige jaren, maar we zijn toch
trots om te melden dat BEVO C2
kampioen is geworden.
Uiteraard hebben de spelers en
ook de leiders en trainers dit
heugelijke feit gevierd. Alsnog
een proficiat vanuit de vereniging.

Van de andere teams kan gezegd
worden dat er vol overgave
gewerkt is aan het verbeteren
van de prestaties van onze jeugd.
In dat kader wil ik aanhalen dat
de jeugdtrainers elke week hun
uiterste best doen om de jongens
en meisjes beter te laten worden.
Dat gebeurde afgelopen jaar op
een accommodatie die volop in
de renovatie zat. Door her en
der wat te improviseren is dat

BEVO Jeugd Jaarverslag 
seizoen 2005-2006

goed gelukt. We zijn er met z’n
allen trots op dat we nu in elk
geval in mooie kleedlokalen
kunnen zitten. Ook waren we
verheugd dat het grootste
gedeelte van het voorseizoen
de kantine tijdens de jeugdwed-
strijden open was door de inzet
van Tamara en Eric. We danken
in dit kader Piet Heijnen die
jaren aan een stuk de kantine
runde tijdens de zaterdagmor-
gens en dus ook in het najaar
van dit seizoen. Alsnog geweldig
bedankt Piet namens alle jeugd.

De trainingen van afgelopen
seizoenen zijn door onze jeugd-
leden goed bezocht, het enthou-
siasme is prachtig om te zien.
Met name natuurlijk de F teams
is hartverwarmend. Daar wordt
de bakermat gelegd voor de ver-
dere ontwikkeling van onze
voetbaljeugd. Met de prestatie
van onze F1 tot en met de F4
was iedereen dik tevreden.
De E1 t/m de E3 waren zeker
BEVO waardig. Het stemt de
trainers positief dat ook afge-
lopen jaar het gelukt is om een
groot aantal spelers verder te

erg leuk en nat. Op het eind
kon iedereen die nog zin had
buikschuiven. Toch moesten de
leiders het eerst even voordoen
voordat er een rij ontstond.
Na het eten trokken de Tirolers
hun bergschoenen aan voor
een Zwitsers loopspel, en het
werd inderdaad weer een uit-
puttingsslag, waarna verschil-
lende leiders niet-reglementair
spel vertoonden.
Het moest nog wat donkerder
worden voordat er met de
spooktocht kon worden begon-
nen dus werd er nog een spel-
letje hints gespeeld. Opvallend
hierbij was dat er veel Tirolers
vaak naar de wc moesten. Zou
dit komen omdat ze bang
waren voor de berggeesten?
Ook dit jaar zaten de echte
bikkels in de jongere groepen.
De oudere groepen lieten de
begeleiders voorop gaan….
Gelukkig keerde iedereen weer
veilig terug in de vertrouwde
berghut en kon men gaan 
douchen en naar bed.

‘s Maandags was het weer op
tijd uit de veren om de ochten-
dwandeling te maken. Claus

Jodeluub, toch een fervent
wandelaar zoals hij zelf zegt,
maakte er geen lange tocht
van, dat zegt genoeg over de
toestand van de Tirolers.
Na het ontbijt en het maken
van de lunchpakketten kon ook
nog even de voetbalkunsten
worden vertoond. Hierna arri-
veerden de ouders en werd er
gestreden om het team met
de meeste spierballen.

Groep 2 bleek op het eind van
het kamp de meeste spierballen
te hebben maar is waarschijn-
lijk te laat op gang gekomen
want groep 3 ging er met de
prijzen vandoor. Gefeliciteerd! 
Na de traditionele rommel-
markt voor kleding en de
groepsfoto’s kon de jeugd naar
huis en de leiding naar het
Pinksterfestival….

Tot slot willen we hierbij ieder-
een bedanken die dit kamp tot
een succes heeft gebracht.
Bedankt en tot volgend jaar!!!

De kampcommissie 2006.

brengen in hun ontwikkeling.
Dat dit niet alleen tot voetbal
beperkt blijft bij de diverse 
jongens is nu eenmaal zo. Ook
de leiding wordt daar gelukkig
steeds bedrevener in.
De D jeugd ( in door PITH
gesponsorde nieuwe outfit )
had een zwaar seizoen, maar
hebben toch laten zien dat zij
hun mannetje stonden. Elke
training werd met veel overgave
afgewerkt. De C1 en C2 jeugd
deden lang mee voor de titel en
gelukkig is het de C2 in het
najaar dan ook gelukt. Een
prima prestatie van de gehele C
jeugd incl de leiding.
Het A team was zeer wisselvallig.
Er werden echt grandioze wed-
strijden afgewisseld met slechte.
Toch zijn alle spelers op een 
nivo beland waarmee ze bij de
senioren uitstekend uit de voeten
zullen komen. Of dat nu in 
BEVO 1 of 4 is. Afgelopen jaar is
er geen 4 tegen 4 toernooi
gespeeld omdat de knvb dat
niet geregeld kreeg. Verder heb-
ben we weer 4 spelers naar de
talentendagen van VVV laten
gaan om de sfeer te proeven.

In de winter hebben we weer
getraind in de gymzaal met de
kleinste, en heeft de F1 voor de
1e keer meegedaan met de
winterzaal competitie van de
KNVB. Daaraan hebben ook de
E1,E2,E3,D1 en D2 meegedaan.
Allen hebben goed meegedaan
en zijn in de hogere regionen
geëindigd. In deze competitie is
Jeffrey Spee gescout door de
KNVB voor het regioteam.
Daar zijn we als club natuurlijk
trots op.
Verdere winteractiviteiten
waren georganiseerd door de
activiteitencommissie te weten
het darten voor de oudere
jeugd, de speurtocht voor de
jongere jeugd en de filmmiddag
voor de kleinere jeugd. Dit alles
geeft volop kleur aan de vereni-
ging ook in de wintermaanden.

De diverse toernooien van afge-
lopen jaar zijn naar volle tevre-
denheid van de spelers en leiders
verlopen. Of dat in de zaal of op
het veld was. We hebben het
rood wit van BEVO flink laten
zien, en er is geen enkele tegen-
stander die licht tegen een wed-
strijd tegen BEVO aankijkt.

De afsluitende familiedag is ook
dit jaar weer goed verlopen.
Ondanks het feit dat het vader-
dag was, hadden we een grote
opkomst van zowel oud als

jong. Het weer was perfect te
noemen en de barbecue heeft
eenieder goed gesmaakt. De Jan
Bruijnen penaltybokaal is dit
jaar wederom door Sam van Rijt
gewonnen. Een prima prestatie.
De uitdaging ligt er voor de
andere om hem geen 3 keer te
laten winnen.

Een extra bedankje is verder op
de plaats voor de leiders welke
na het seizoen zijn gestopt.
Te weten Robert v Rens, Huub
Spee, Henk Truijen, Peter v Berlo
en Ruud Theeuwen. Allen van
harte bedankt voor jullie gewel-
dige inzet. Henk blijft als jeugd-
commissielid actief en Peter
zien we nog wekelijks als
scheidsrechter terug.
De jeugdspelers welke dit jaar
onze club hebben verlaten voor
of een andere sport of een
andere club wensen wij een
succesvolle voortzetting van
hun sportcarrière en hopen dat
BEVO een special plekje in hun
hart heeft veroverd.
Pas dan denk ik hebben we het
als club goed gedaan. Ik hoop
dan ook dan we komend sei-
zoen met zijn allen er een club
van kunnen maken waarop we
met zijn allen trots op kunnen
zijn.

Frits Koopmans 
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Vrijwilligers gezocht! 

Om de taken goed te kunnen
uitvoeren hebben wij mensen
nodig. Mensen, die met veel
plezier, een goede inzet en in
samenwerking met anderen
van BEVO een TOPCLUB
maken. Top in de zin dat het
voor zowel sport(st)er, als
vrijwillig(st)er en als toe-
schouwer het bij BEVO goed
vertoeven is. Daarom zijn wij
op zoek naar:

Versterking VUT-ploeg 
voor het verrichten van met
name buitenonderhouds-
werkzaamheden (snoeien,
schilderen, eventueel belijnen

van de velden). Zo staat in
het najaar een flinke snoei-
beurt van de singels om de
velden op het programma.
De werkzaamheden vinden
plaats op de dinsdagmorgen.

Deelnemers scheidsrechters-
cursus (vanaf 16 jaar)
op dit moment hebben wij
drie clubscheidsrechters,
waarvan één heeft aangege-
ven volgend seizoen minder
te gaan scheidsrechteren.
Sowieso is drie al ‘krap’, lees
‘te weinig’. Om het corps wat
uit te breiden zijn wij dringend
op zoek naar aanvulling! 

Heb je al de beschikking over
een scheidsrechterscertificaat
en wil je (af en toe) een wed-
strijd leiden? Laat het ons
weten! Lijkt het je wat, maar
heb je geen scheidsrechters-
certificaat, aarzel niet om ons
meer informatie te vragen!
Hierbij al wat informatie.

De cursus bestaat uit 7 bijeen-
komsten van 3 uur, die zowel
theoretisch als praktisch van
aard zijn. Voor jongeren vanaf
15 tot 20 jaar bestaat een
aparte cursus voor het leiden
van jeugdwedstrijden.
De cursus bestaat uit 5

avondbijeenkomsten van 
3 uur, evenals een toetsing
van een uur.

Correspondent BEVO 1
ben je een gemakkelijke
schrijver en wil je vast, of
eventueel zo nu en dan, een
compleet verslag voor het
veel gelezen Heldens Nieuws
en voor de website schrijven,
reageer dan naar onderge-
noemd antwoordadres!

Voor vrijblijvende informatie/
aanmelding over één of 
meerdere bovenvermelde
taken kun je contact opnemen
met secretaris Theo Reinders,
tel. (077) 307 21 21,
e-mail:
theoreindersberinge@planet.nl

Je reactie zien wij gaarne
tegemoet!

Ook bij Voetbalvereniging BEVO zijn vele taken te verrichten.

Taken waarvoor geldt: vele handen maken licht werk.

Jaarlijks wordt in Nederland
het duel uitgevochten tussen
de landskampioen en de
bekerwinnaar.
Tegenwoordig stelt de KNVB,
de velen amateur kampioenen
in de gelegenheid  dit ‘feest-
je’ mee te vieren.
Sinds lange tijd, telde ook v.v.
BEVO weer eens 2 kampioenen
bij de senioren. BEVO 2 en
BEVO 3 werden glansrijk 
kampioen en als klap op de
vuurpijl mocht BEVO 1 promo-
veren naar de vierde klasse.
Zo togen we  (een bont gezel-

schap van BEVO 1-2 en 3 met
aanhang) op zondag 13 augus-
tus naar de Amsterdam Arena
voor de wedstrijd Ajax - PSV.
(met dank aan de Beringse
touringcar onderneming).
Een gezellige reis, goede 
weersomstandigheden en
een wedstrijd waaraan af te
lezen viel dat we nog aan de
vooravond van de competitie
staan. Het klassieke duel tus-
sen de landskampioen en de
bekerwinnaar is ontstaan in
1991, toen nog PTT Telecom
Cup. In 1994 is de bokaal

omgedoopt tot Supercup en
sinds 1996 tot de dag van
vandaag wordt er gevoetbald
om de Johan Cruyff Schaal.
Het was een wedstrijd van
momenten. Uiteindelijk

kende Ajax iets meer beslis-
sende momenten dan PSV.
Nieuwkomers Stam .Gabri en
Perez konden echter nog niet
echt een stempel op de wed-
strijd drukken. PSV was toe
nog zoekende en versterkte
zich pas later met Kluivert en
Kromkamp. Op de terugreis
had het Ajax legioen de meeste
praatjes en de meeste na-
dorst. Met het resultaat van
deze wedstrijd heeft PSV 7x
en Ajax 4x de felbegeerde PTT
Cup / Supercup/ Johan Cruyff
schaal op haar naam weten
te schrijven. O ja, Ajax won
overigens vandaag met 3 -1.
Laten we hopen dat nog heel
veel teams van v.v. BEVO een
uitnodiging van de KNVB
mogen ontvangen voor het
bezoeken van deze jaarlijkse
ontmoeting, dan kunnen er in
Beringe nog menige kampioens-
feestjes gevierd worden.

Kampioenen voor
Kampioenen!!

Sfeerimpressie Ajax-PSV


