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Jaarverslag 2016-2017 
 

Kampioen langs het veld! 

 

Waar het seizoen 2015-2016 bol stond van de kampioenen , leek het afgelopen seizoen er een 
zonder uitsprekende hoogtepunten. 

Na het Draaksteken kwam voor sommigen de start van het seizoen wat moeilijk op gang.  Maar na 
enige tijd begonnen bijna alle teams steeds beter te draaien. Het resulteerde uiteindelijk in de 
hoogtepunten van het afgelopen seizoen; een najaarskampioenschap voor de JO-17 en een 
langverwacht kampioenschap van Bieslo 4. 

Het was het jaar van de vrijwilligers bij Bieslo, immers er werden op dit vlak diverse personen, 
volledig terecht, in het zonnetje gezet. Allereerst zag de Gouden ploeg haar 25ste levenslicht. Wat 
zouden we zijn zonder deze gouden handen? Daarnaast werd Jan van de Heurik door de gemeente 
Beesel onderscheiden met de zilveren speld. Maar absoluut hoogtepunt was de waardering van onze 
Koning voor erelid Har Bongaerts die uit handen van burgemeester Petra Dassen een koninklijke 
onderscheiding kreeg opgespeld. 

De kantine, die al heel veel waardering oogst ,kreeg ditmaal regionale en landelijke aandacht 
vanwege hun voorvarendheid in het project gezonde Sportkantine. Een compliment aan de 
werkgroep onder leiding van Marco Murmans. Als blijk van waardering voor alle ontplooide 
activiteiten op Sport en Spelcentrum de Solberg  werd door ‘t Huis voor de Sport het “Open Club 
certificaat” uitgereikt.  

Deze inzet vinden we normaal? …maar is niet vanzelfsprekend.  
Dit is de kracht van Beesel, de kracht van Bieslo, we doen dit samen… met én voor elkaar.  
 

Een extra kampioenschap waardig!    

 

Bieslo sportief 
 

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

Bieslo 1 speelde wederom in een uiterst interessante competitie, met onder andere derby’s tegen 
Swalmen en Belfeldia.  Met de nieuwe hoofdtrainer Huub Joosten was in het begin nog vaak zoeken 
naar de juiste tactiek. De resultaten waren in het begin ondanks aardig veldspel erg wisselvallig. 
Echter geloof in eigen kunnen werd uiteindelijk beloond zodat handhaving al voor het einde van de 
competitie bereikt werd. Het streven van een 5e plaats werd net niet behaald.   

Bieslo 2 speelde in de derde klasse, een trapje hoger na promotie afgelopen jaar. En deed dit zeer 
verdienstelijk met goed combinatievoetbal en een fraaie 6de plek in de eindrangschikking. Bieslo 3, 
met een mix aan jong en oud speelde een wisselvallig seizoen, met veel spelplezier werd een plaats 
in de top 5 afgedwongen. 
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Bieslo 4 haalde, onder leiding van  de leiders en trainers Jacques Hoogland, Ed Cruysberg, Jac vd 
Borst en Ger Meerts,  na  een 4-0 overwinning in de kampioenswedstrijd  tegen VVV’03 6 de titel 
binnen. Het aansluitende feest en de rit met de zegekar zal nog velen blijven heugen.  

Het vrouwenteam wist na een seizoen met up en downs het seizoen met een zesde plaats in de vijfde 
klasse af te sluiten.  

De jeugd had dit seizoen aanzienlijk minder kampioenen dan vorig seizoen. In de najaarsreeks van 
2016 werden de JO-17 kampioen.  

 

Chronologie 

 

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

 Bij de jeugd werd voor het eerste met drie meidenteams aan de competitie deelgenomen. 

 Op donderdagavond 22 september ontving Sport- en Spelcentrum de Solberg uit handen van 
Huis voor de Sport Limburg het predicaat Open Club Limburg. Na Park Leudal-Oost in Neer 
mag Sport- en Spelcentrum de Solberg zich als tweede een Open Club Limburg noemen.  

 Mede dankzij diverse sponsoren en de inspanningen van de gouden ploeg heeft Bieslo een nieuw 
scorebord aan het sportpark toe kunnen voegen.  

 De jaarvergadering van 25 november 2016 werd ditmaal door slechts 57 leden bezocht. Tim 
Schoolmeesters werd herkozen als bestuurslid, terwijl Jeroen Luttels en Sandra Kessels tot het 
bestuur toetraden. Met Sandra werd het eerste vrouwelijke bestuurslid gekozen.  

 Er werd afscheid genomen van Ron Hendriks, Cyril Luttels en Roel van Essen. De vacant gekomen 
positie van penningmeester wordt door Eugène Geerlings ingevuld.    

 Har Bongaerts werd op de jaarvergadering  door burgemeester Dassen benoemd tot lid n de 
orde van Oranje Nassau. 

 In november 2016 werd het contract met hoofdtrainer Huub Joosten uit Maasbree voor één 
jaar verlengd.  

 Het jubileumcomité Bieslo “100 jaar” werd opgericht met als voorzitter Huub Geerlings. 

 Bieslo kende dit jaar 13 jubilarissen: Har Spee (60 jaar lid) Roy Peeters en John Teeuwen 
(beiden 40 jaar lid), Roy Bruijnen, Erwin Kersten, Gerard Peters, Dennie Sillen, Ron Sillen en 
Ralph Wilms (allen 25 jaar lid). Daarnaast speelden Michel Evers, Rick Feuler , Frans Geerlings 
en Rob Hubens hun 500ste wedstrijd voor Bieslo. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Bieslo 
op 8 januari 2017 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.  

 Op het jaarlijkse Sportgala van Gemeente Beesel heeft Jan van de Heurik de Zilveren speld in 
ontvangst mogen nemen door wethouder Bram Jacobs. Deze speld wordt uitgereikt aan 
personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in de gemeente Beesel. 
Jan van harte proficiat! 

 Het carnavalsfeest had dit seizoen weer grotendeels een groen-wit tintje. De Draken en 
Drakinnen werden voorgegaan door prins Rick III (Franssen) en adjudant Harold (van den 
Heurik). Ook de jeugdprins en Bacchus waren van groen-witte aard; Jeugdprins Sil I (Geraets0 
met adjudant Martin (Simons) en  Bacchus Daan (Reijnders) en zijn adjudanten Louis 
(Heldens) en Bas (Heldens).  
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 Bij de senioren werd Wouter Crins de topscorer met 20 doelpunten. Bij de junioren was die 
eer met 49 treffers voor Benny Joosten weggelegd, terwijl Bas Kuipers en Bas Steeghs bij de 
pupillen met 28 doelpunten de meeste goals maakten. Bij de vrouwen eindigden dit seizoen 
wederom Esmee Franssen met 15 treffers op de eerste plaats. 

 Jeroen v.d. Heuvel (295 doelpunten) bezet nog steeds de eerste plaats op de sinds 1976 
bijgehouden ‘topscorerslijst’ van de senioren (mannen en vrouwen).  

 Bij de B-groep bezochten Ton Heldens en  Pie Simons de meeste trainingen: 31 van de 33. 

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

 Op 17 mei werd gezamenlijk met korfbalclub ROKA en tennisclub ’t Bronshout een 
Solbergclinic georganiseerd op de Solberg en in ‘t Bronshout. 

 Bieslo 4 werd dit seizoen kampioen na een 4-0 overwinning tegen VVV’03-6 

 Op 24 mei overleed ons lid Har Lennaerts. Har was 58 jaar lid van Bieslo waarbij hij naast 
voetballer ook een belangrijker sponsor was. 

 De Gouden ploeg, de vrijwilligers met gouden handen, bestond dit seizoen 25 jaar.  

 Onder aanvoering van een nieuwe garde werd wederom een geslaagd jeugdkamp in Haelen 
georganiseerd. De jeugdleden vermaakten zich ook weer prima  

 Van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni 2017 werd voor de 24e keer de 
wandelvierdaagse gehouden. Op zaterdag 8 juli stonden de zogenaamde Drakentochten, met 
afstanden van 10, 20, 30 en 40 kilometer op het programma. De wandeltochten waren 
wederom een succes. 
 

Statistieken  

 

Ledental Bieslo: Augustus 2017 :   425 leden 
 Augustus 2016 :   429 leden 
 Augustus 2015 :   433 leden 
  
  

 Nieuwe leden 2016-2017 :     29 leden 

 Afgemeld 2016-2017 :     34 leden 

 Aantal overschrijvingen :       9 (waarvan 2 naar Bieslo) 

Het aantal boekingen was dit seizoen  :   48 (2015-2016: 47) 

Het aantal veldverwijzingen was dit seizoen   :    7  (2015-2016:   3) 

Tenslotte 

 

We wensen iedereen bij Bieslo een bijzonder aangenaam seizoen 2017-2018 toe. 

Beesel, oktober  2017 

 

Geert Levels,  secretaris 


