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Jaarverslag 2015-2016 
 

Samen winnen!  

 

Na de promotie van het standaardteam in het seizoen 2014-2015 zorgden andere teams dit seizoen 
voor de hoogtepunten. Er waren diverse top 3-noteringen voor de lagere seniorenelftallen, de 
historische promotie van ‘ut twèd’ en wederom diverse kampioenschappen bij de jeugd.  

 

Sport- en Spelcentrum ‘de Solberg’ bewijst zich steeds meer als een sportieve ontmoetingsplaats 
voor jong én oud. Hoewel voetbal nog steeds de meest beoefende sport is, worden nieuwe 
activiteiten verkend en ontplooid. Eerder opgestarte activiteiten werden een succes. Ze worden goed 
geborgd en uitgebreid. Een goed fundament is noodzakelijk voor een toekomstbestendige club.  

Wandelen, beugelen en bootcamp zorgen daarnaast voor veel meer levendigheid rond de velden en 
meer gezelligheid in de kantine. 

 

In het jaar van het Draaksteken was het vaak lastig om alles tijdig en perfect ingevuld te krijgen, maar 
we zijn erin geslaagd. 

 

Samen … vooral samen, maakten we van het seizoen 2015-2016 wederom een succes! 

 

Bieslo sportief 
 

Samengevat was het afgelopen seizoen voor de senioren in sportief opzicht een succesvol seizoen.  

Bieslo 1 speelde in een uiterst interessante competitie, met onder andere derby’s tegen Swalmen, 
Reuver, VV Kessel en Belfeldia! Het werd echter ook een lastige competitie voor trainer Har Bessems 
en z’n mannen. Te vaak werden onnodig punten weggegeven waardoor het vlaggenschip van Bieslo 
rond het carnaval in een neerwaartse spiraal terechtkwam en op de degradatiezone afstevende. Na 
een paar omzettingen wist ad interim-trainer Rik Driessen net op tijd de weg naar boven weer te 
vinden en werd de degradatie zodoende ontlopen.  

Bieslo 2 speelde een solide competitie hetgeen uiteindelijk resulteerde in een periodetitel. In de 
nacompetitie dwong ‘ut twèd’ zelfs promotie naar de 3e klasse af door achtereenvolgens Baarlo 3 en 
VCH 2 te verslaan! Een puike prestatie.  

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. 

Het vijfde had een seizoen met veel ups en downs. De mannen van Stef, Rowan en Leon hebben 
desondanks een goed seizoen gedraaid, met enkele mooie resultaten.  
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Het vrouwenteam wist zich na een zeer wisselvallig seizoen met een 10e plaats te handhaven in de 
vijfde klasse.  

De jeugd had dit seizoen veel kampioenen. In de najaarsreeks van 2015 waren de F2, de E2, de C1 en 
MB1 de gelukkigen. De D1 liep de titel in de herfst net mis, maar revancheerde zich door in het 
voorjaar van 2016 terecht het kampioenschap te grijpen.   

Chronologie 

 

 De competitie werd dit seizoen met vijf seniorenteams en een vrouwenteam gestart. 

 Bij de jeugd werd wederom met twee meidenteams aan de competitie deelgenomen. 

 De nieuwe accommodatie kende dit seizoen wederom een uitbreiding.  

 Onder de paraplu van het subsidieproject ‘Sportdorp Beesel’ werd  niet alleen het parkje met 
speeltoestellen uitgebreid, maar kon onder leiding van PUUR JIJ in november 2015 ook 
worden gestart met Bootcamp. 

 De jaarvergadering van 6 november 2015 werd ditmaal door 114 leden bezocht. Cyril Luttels, 
Eugène Geerlings en Geert Levels werden herkozen als bestuurslid, terwijl Sjano Gallardo tot 
het bestuur toetrad. Jeroen Luttels werd voorgedragen als aspirant-bestuurslid.  

 Lucie Fransen werd benoemd tot vertrouwenspersoon van Bieslo. 

 In januari 2016 werd Huub Joosten uit Maasbree voor het seizoen 2016-2017 als de nieuwe 
hoofdtrainer van Bieslo vastgelegd. Nadat hij die functie twee jaar had vervuld, werd in mei 
2016 afscheid genomen van trainer Har Bessems.  

 Rik Driessen werd in april 2016 in goed overleg met Har Bessems door het bestuur als ad 
interim-trainer van Bieslo 1 aangesteld.  

 Bieslo kende dit jaar 5 jubilarissen: Ron Janissen en Wim Meerts (beiden 40 jaar lid), Ed 
Cruysberg, Sjors Slots en Martijn v.d. Warreburg (allen 25 jaar lid). Voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst van Bieslo op 3 januari 2016 werden de jubilarissen in de kantine 
door het bestuur in het zonnetje gezet, waarna de leden en de andere aanwezigen ze ter 
plaatse tijdens een receptie konden feliciteren.  

 Het carnavalsfeest had dit seizoen weer grotendeels een groen-wit tintje. De Draken en 
Drakinnen werden voorgegaan door prins Tom I (Reijnders). Bacchus Fix (Tim Hendriks) en 
zijn adjudanten Krijn (Levels) en Mickey (van den Borst) kwamen ook uit de gelederen van 
Bieslo voort.  

 Bieslo 2 draaide een goed seizoen. In de nacompetitie werd - door in de halve finale van 
Baarlo 3 en in de finale met 2-1 van VCH 2 te winnen, promotie naar de 3de klasse 
afgedwongen.  

 Bij de senioren werd Jeroen v.d. Heuvel wederom de topscorer met 31 doelpunten. Bij de 
junioren was die eer met 24 treffers voor Kim Kessels weggelegd, terwijl Bas Kuipers bij de 
pupillen met 55 doelpunten net als in het seizoen 2014-2015 de meeste goals maakte. Bij de 
vrouwen eindigden dit seizoen Esmee Franssen met 10 treffers op de eerste plaats. 

 Jeroen v.d. Heuvel (277 doelpunten) bezet nog steeds de eerste plaats op de sinds 1976 
bijgehouden ‘topscorerslijst’ van de senioren (mannen en vrouwen).  

 Bij de B-groep bezocht Pie Simons de meeste trainingen: 27 van de 29. 

 Het leiderskorps van Bieslo werd door een van onze sponsors, The Merchandise Company 
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helemaal in het nieuw gestoken. Hartelijk dank hiervoor.  

 In juni 2016 is de beregeningsinstallatie door de gemeente Beesel vernieuwd. Waar de 
velden voorheen met uitgerolde slangen werden besproeid, doet nu een volautomatische 
beregeningsinstallatie, die in de grasmat is ingebouwd, het werk. 

 De jeugdtoernooien en andere, niet met name genoemde activiteiten van Bieslo, zijn in het 
afgelopen seizoen opnieuw erg geslaagd.  

 De werkgroep ‘de Gezonde Sportkantine’ presenteerde tijdens de jeugdtoernooien een scala 
aan gezonde voeding. Ze vond bij de jeugd gretig aftrek.  

 De jeugdleden vermaakten zich ook weer prima op het geslaagde jeugdkamp in Haelen. Op 
de Spar werd afscheid genomen van Twan Pouls, John Teeuwen, Pie Simons en Jan v.d. 
Heurik. Na veel jaren van trouwe dienst dragen ze de organisatie van het kamp over aan een 
nieuwe garde. Aan hen de taak om deze succesvolle traditie voort te zetten. 

 Van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni 2016 werd voor de 23e keer de wandelvierdaagse 
gehouden. Op zaterdag 9 juli stonden de zogenaamde Drakentochten, met afstanden van 10, 
20, 30 en 40 kilometer op het programma. De wandeltochten werden een succes. 

 

Statistieken  

 

Ledental Bieslo: Augustus 2016 :   429 leden 
 Augustus 2015 :   433 leden 
 Augustus 2014 :   413 leden 
  

 Nieuwe leden 2015-2016 :     35 leden 

 Afgemeld 2015-2016 :     39 leden 

 Aantal overschrijvingen :       4 (waarvan 1 naar Bieslo) 

Het aantal boekingen was dit seizoen  :   47 (2014-2015: 35) 

Het aantal veldverwijzingen was dit seizoen   :    3  (2014-2015:   2) 

 

Tenslotte 

 

We wensen iedereen bij Bieslo een bijzonder aangenaam seizoen 2016-2017 toe. 

 

Beesel, november 2016 

 

Geert Levels,  

secretaris 


