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Terugblik seizoen 2015-2016 
 
Het seizoen 2015-2016 is afgelopen. Terugkijkend was het wederom een mooi en soms 
spannend seizoen. 
 
De oefen-, competitie- en promotiewedstrijden en de toernooien zijn weer gespeeld. 
Hoogte- en dieptepunten wisselden zich af. Kortom: het was wederom een fantastisch 
seizoen, waar weer van alles in zat. 
 
Bieslo 1 en Vrouwen 1 hebben zich in de vierde respectievelijk vijfde klasse gehandhaafd. 
Dat zijn mooie prestaties. 
Het tweede elftal heeft eveneens een geweldig resultaat neergezet. Bij dit team kunnen 
spelers zich dusdanig ontwikkelen dat een plaats in het eerste elftal voor sommigen bijna 
een vanzelfsprekendheid is geworden. Bovendien heeft dit team met de promotie naar de 
derde klasse laten zien echt in ontwikkeling te zijn. Een hartelijke felicitatie aan het adres 
van trainer Rik, de leiders Twan en Marco en de spelers is hier op zijn plaats. 
 
Zowel het derde als het vierde team heeft lang meegedraaid in de strijd om het 
kampioenschap, maar ze konden de titel jammer genoeg net niet pakken. Dit doet overigens 
niets af aan de geleverde prestaties. Wat wij als VTC belangrijk vinden, is dat ons jeugdige 
vierde team een prima ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
 
Bieslo 5 heeft een moeizaam seizoen achter de rug, met veel ups en downs. De mannen van 
Stef, Rowan en Leon hebben desondanks een goed seizoen gedraaid, met enkele mooie 
resultaten. 
 
Bij de jeugdafdeling zijn in de najaarsreeks van 2015 maar liefst 4 teams kampioen geworden 
in hun klasse, terwijl de D1 dit huzarenstukje in de afgelopen maand in de voorjaarsreeks 
ook heeft geleverd. Daarnaast hebben de jongens van de B1, C1 en F1 net naast het 
kampioenschap gegrepen. De overige jeugdteams hebben eveneens een goed seizoen 
gedraaid. 
 
De trainers, coaches, leiders, grensrechters en coördinatoren van de senioren en de jeugd 
wil ik oprecht bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen.  
 
Vooruitblik seizoen 2016-2017 
 
Het komend seizoen hebben we bij de jeugd 8 jongens- en 3 meidenteams en bij de senioren 
4 manlijke spelersgroepen en 1 vrouwenteam. Het is fantastisch om te zien dat het aantal 
spelende leden van Bieslo nog steeds stabiel is.  
 
We willen er wel nadrukkelijk op wijzen dat we jullie - om een heel seizoen te kunnen 
voetballen - als speler nodig hebben. Als je aangeeft dat je bij Bieslo wilt voetballen, dan 
moet je op de wedstrijd- en trainingsdagen gewoonweg aanwezig zijn. Je bent er 
verantwoordelijk voor dat jouw team kan spelen. De staf en jouw medespelers rekenen op 
jou. 
 



Bij het uitoefenen van jullie hobby, krijgen jullie de ondersteuning van onze trainers, de 
coaches, leiders, grensrechters en coördinatoren, die zich belangeloos voor jullie en de club 
inzetten. Zonder deze mensen kan er simpelweg niet gevoetbald worden.  
 
Daarnaast, en dat vergeten we wel eens, is het onmogelijk om onze kantine en de 
commissies te bezetten met uitsluitend niet-spelende leden van Bieslo. Wij vragen de 
senioren van onze club dan ook om hier een steentje aan bij te dragen. In een eendrachtige 
samenwerking houden we onze club levendig en vitaal. 
 
Rest mij allen een fijne vakantie toe te wensen. Tot ziens in het volgende seizoen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eugene Geerlings, 
voorzitter VTC 

 


