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Jaarverslag 2017-2018 
 

Op weg naar 100 jaar! 

 

Het seizoen 2017-2018 werd met name gekenmerkt door de moeizame opstart van het 
voorjaarsseizoen 2018. Dit kwam door diverse afgelastingen van de KNVB vanwege extreme kou en 
weersomstandigheden.  
 
Gelukkig konden uiteindelijk diverse wedstrijden worden gespeeld hetgeen resulteerde in mei 2018 

tot een kampioenschap van Bieslo Vrouwen 1 in de 5e klasse. Zij hadden de kampioenswedstrijd met 

5-0 gewonnen van SVSH VR1 en waren niet meer in te halen. Bij de jeugd was de JO 11-2 

najaarskampioen geworden in december 2017 in de 3e klasse.  

 

Verder werd er een uitgebreide werkgroep opgericht die het eeuwfeest in 2019 gaat voorbereiden. 

 

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 Reuver. Met hoofdtrainer Huub Joosten ging Bieslo 1 een uitdagende competitie 
tegemoet en bleef het zenuwslopend spannend tot de laatste wedstrijden. Gelukkig met een goed 
eindresultaat: handhaving in de 4e klasse! Een mooie afsluiter van het seizoen, gezien het 
aankomende jubileum jaar.  

Na een kwakkelend begin herstelde ût twèd zich na de winterstop . Zelfs tegen de topploegen in de 
derde klassen werden punten gesprokkeld, zodat het gestelde doel van handhaven werd behaald. 

Na een redelijk goede competitiestart zakte het derde wat weg op de ranglijst. Erg positief is dat 
diverse jongere spelers zich het afgelopen seizoen in dit team goed hebben ontwikkeld. 

Na twee kampioenschappen in de afgelopen jaren was het voor Bieslo 4 het afgelopen seizoen 
behelpen. Een-derde van de wedstrijden werden gewonnen, een-derde gelijk gespeeld en de rest 
verloren.  

Het Bieslo Vrouwenteam is kampioen geworden in de 5e klasse door het behalen van 50 punten uit 
18 gespeelde wedstrijden, waarvan zij 16 wedstrijden hebben gewonnen. Complimenten dames! Dit 
is een mooie beloning voor het vrouwenvoetbal binnen Bieslo en eenieder die zich hiervoor inzet en 
jaren voor heeft ingezet.  

Bij de jeugd werd in de najaarsreeks Bieslo JO 11-2 glansrijk najaarskampioen in de 3e klasse met 25 
punten uit 9 gespeelde wedstrijden.  
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Veilig Sportklimaat 

 

Het is belangrijk dat er een veilig sportklimaat heerst binnen VV Bieslo en dit kunnen we samen tot 

stand brengen door de aanwezigheid en inzet van gecertificeerde BHV’ers. In december 2017 is 

daarom in samenwerking met OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord een BHV-cursus samengesteld 

die binnen Bieslo is gegeven. De personen die deze cursus hebben gevolgd zijn: Julia Schreurs, 

Michelle Fiddelers, Marjan Vulders, Paul Selen, Cor Vulders, Rick Feuler, Stef Crompvoets, Math van 

Mill en Harold van den Heurik.  

 

Privacywetgeving 

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in Nederland in gegaan. De wet heet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en versterkt de rechten van mensen waar gegevens van 
worden verwerkt. Sportverenigingen verwerken ook persoonsgegevens en dat betekent dat ook de 
sportclub meer verplichtingen krijgt. Door het bestuur van Bieslo is daarom een privacybeleid 
opgesteld, hetwelk terug te vinden is op de Bieslo site. Over verdere ontwikkelingen inzake de AVG 
worden jullie via de site geïnformeerd.  ) 

 rsterkt de rechten van mensen waar gegevens van worden  

Chronologie 

 

 De competitie werd dit seizoen gehouden met 6 seniorenteams en 10 jeugdteams.  

 Er werden in totaal 140 thuiswedstrijden gespeeld.  

 Het hoogste winstpercentage had Bieslo Vrouwen 1 met 89%.  

 Het meest werd gespeeld tegen VV Baarlo.  

 Door de KNVB werd er gestart met het mDWF (mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier). De 
registratie van de wedstrijden, alsmede de controle van de spelerspassen en het 
samenstellen van de teams, werd hiermee digitaal verwerkt.  

 De jaarvergadering op 27 oktober 2017 werd ditmaal door 99 leden bezocht met als special 
guest Stan Valckx: oud-international en technisch directeur betaald voetbal. Cor Vulders en 
Rick Feuler werden herkozen als bestuurslid, terwijl Rob Selen en Chantal de Jonge tot het 
bestuur toetraden.  

 Op 11 november 2017 bereikte ons het bericht dat trouwe supporter Jan Simons was 
overleden.  

 Op 23 november 2017 werd de nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2018-2019 van Bieslo 1 
bekend gemaakt: Rick Driessen. De huidige hoofdtrainer, Huub Joosten, had te kennen 
gegeven na dit seizoen te stoppen bij Bieslo.  

 In december 2017 is Bieslo JO 11-2 najaarskampioen geworden.  

 Op 16 december 2017 werd de BHV cursus gehouden.  

 De Kerstbrunch op 17 december 2017 was zeer succesvol.  

 Bieslo kende dit jaar 9 jubilarissen: Pieter Rutten (70 jaar lid), Har Henssen (50 jaar lid), Joris 
Janissen, Pie(ter) Simons, Al Crooymans, Paul Maessen (allen 40 jaar lid), Emmy 
Crommentuijn, Jop van de Boel en Piet Geerlings (allen 25 jaar lid). Voor de 
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nieuwjaarsbijeenkomst van Bieslo op 6 januari 2018 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 5 maart 2018 is ons gewaardeerd lid Har Bongaerts overleden. Har was lid van onze 
Gouw Ploog waarmee hij heel veel goed werk voor Bieslo heeft verricht en trouwe supporter 
van het eerste. Hij was vele jaren bestuurslid en ook een aantal jaren vice-voorzitter. In 2016 
ontving hij een koninklijke onderscheiding.  

 Op het jaarlijkse Sportgala van Gemeente Beesel heeft Har Hensen 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. 
Har van harte proficiat! Ook werd Bieslo JO11-2 en hun leiding tijdens dit sportgala 
gehuldigd.  

 Het carnavalsfeest had dit seizoen weer grotendeels een groen-wit tintje. De Draken en 
Drakinnen werden voorgegaan door prins Twan (Pouls) en adjudant Hans (van Kruchten). 
Ook de jeugdprins en Bacchus waren van groen-witte aard; Jeugdprins Guus I (Reinders) met 
adjudant Sjoerd (Hermans) en Bacchus Stan (Pouls) en zijn adjudanten Gijs (van Kruchten) en 
Jeroen (van den Groenendal). 

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

 In mei 2018 werden Bieslo Vrouwen 1 dit seizoen kampioen. 

 Bij de deelname van het Latje Trappen in april 2018 bij VVV Venlo is Tijs Philipsen in het 
individuele klassement winnaar geworden en wordt hij (met de andere winnaars) in het 
zonnetje gezet bij een thuiswedstrijd van VVV Venlo in het nieuwe voetbalseizoen.  

 Bij de senioren werden Wouter Crins (wederom) en Romain Roemen topscorers met 14 
doelpunten. Bij de junioren was die eer met 38 treffers voor Chris Steeghs weggelegd en 
heeft Clim Mientjens bij de pupillen de meeste goals gemaakt met 46 doelpunten. Bij de 
vrouwen eindigde Kim Kessels met maar liefst 45 treffers op de eerste plaats.  

 Jeroen van de Heuvel (306 doelpunten) bezet nog steeds de eerste plaats op de sinds 1976 
bijgehouden ‘topscorerslijst’ van de senioren (mannen en vrouwen).  

 Bij de B-groep bezochten wederom Ton Heldens en Pie Simons de meeste trainingen: 32 van 
de 34.  

 Onder aanvoering van 13 leiders, 4 keukendames en 6 stafleden werd er wederom een 
geslaagd jeugdkamp in Haelen georganiseerd. Dit jaar namen er 56 jeugdleden deel. Het 
oude draaiboek werd een beetje losgelaten, waardoor er ruimte ontstond voor nieuwe 
programma-onderdelen. Dankzij de organisatie vermaakten de jeugdleden zich weer prima.   

 Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in Nederland in gegaan.  

 Van dinsdag 19 juni tot en met vrijdag 22 juni 2018 werd voor de 25e keer de 
wandelvierdaagse gehouden. Op zaterdag 7 juli stonden de zogenaamde Drakentochten, met 
afstanden van 10, 20, 30 en 40 kilometer op het programma. De wandeltochten waren 
wederom een succes en op de vrijdagavond werd het 25-jarig jubileum van de Stichting 
Avondvierdaagse Beesel gevierd. 

 In 2018 hebben 18 cursisten deelgenomen aan de cursus verenigingsscheidsrechter. Tot onze 
vreugde hebben de 10 Bieslo deelnemers deze in juni 2018 met succes afgerond en zijn de 
geslaagden: Johan Timmermans, Chris Steeghs, Casper Laumen, Luc van der Lienden, Raf 
Strous, Jarno Steegemans, Sil Geraets, Ruben Smeets, Siem Levels en Lex de Jonge.  
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Statistieken  
 
 

Ledental Bieslo: Augustus 2018  :  425 leden 
 Augustus 2017 :  425 leden 
 Augustus 2016 :  429 leden 
    

Nieuwe leden 2017-2018  :  30 leden 
Afgemeld 2017-2018  :  30 leden 
Aantal overschrijvingen  :  3 (waarvan 3 naar Bieslo) 
Het aantal boekingen was dit seizoen :  36 (2016-2017: 48) 
Het aantal veldverwijzingen was dit seizoen  :  6  (2016-2017:   7) 
 

Tenslotte 
 
 

We wensen iedereen bij Bieslo een bijzonder aangenaam seizoen 2018-2019 toe. 
Laten we er met z’n allen een prachtig mooi jubileumjaar van maken in 2019! 
 
 
Beesel, oktober 2018 
 

Geert Levels,  secretaris 
Chantal de Jonge, assistent-secretaris 


