
 
 
 
 
 

 
 

 

R.K.V.V. Bieslo 
Secretariaat VV Bieslo 
p.a. Heldens van de Mortellaan 7 
5954 CM Beesel 

06-28 98 14 44 
info@bieslo.nl 
www.bieslo.nl 

 

Jaarverslag 2021-2022 
 

 

“Wij hebben het uitstekend gedaan, simpelweg omdat we niet beter 
konden.” – Johan Cruijff  

 
Gelukkig is het in het seizoen 2021-2022 weer gelukt om de competitie uit te spelen, ondanks dat 
het seizoen in de winterperiode weer tijdelijk werd stilgelegd door de Coronamaatregelen. Een 
aantal activiteiten hebben in die periode niet plaats kunnen vinden, maar gelukkig kwam op 26 
januari 2022 het verlossende bericht van de KNVB dat de competitie kon worden hervat. De KNVB 
besloot wel dat de bekercompetitie niet meer werd gespeeld. Het veldvoetbal is in het weekend 
van 29/30 januari 2022 van start gegaan.  
Sportpark de Solberg herrees uit zijn winterslaap en het deed ons als bestuur goed om wekelijks 
jeugd en senioren met plezier te zien voetballen. Het was een seizoen met hoogte- en 
dieptepunten. Een seizoen met kampioenen. Een seizoen waarin Bieslo 1 zich helaas niet heeft 
gehandhaafd in de 4e klasse D. Een seizoen waarin iedereen weer klaar stond voor de club.  
 
Achter de schermen is hard gewerkt door de diverse commissies. Zo is door de VTC o.a. de speler en 
speelster van de week  weer geïntroduceerd waarbij onze jongste spelers een kijkje achter de 
schermen mogen nemen en de aftrap verrichten. Door de sponsorcommissie zijn nieuwe 
sponsorcontracten afgesloten en mocht de activiteitencommissie weer met plezier aan de slag met 
het regelen van diverse activiteiten. Na 2 jaar van minimaal gebruik van ons sportpark waren 
apparaten aan vervangen toe en dit is door de commissie accommodatie en materialen beheer 
goed opgepakt. Desondanks heeft de financiële commissie zijn uitstekende best gedaan en ons uit 
de rode cijfers weten te halen. Dankzij de commissie veilig sportklimaat blijft de vereniging AVG 
proof. Een compliment aan de kantine commissie, met name beheerder Jac Geerlings, die ondanks 
de beperkingen in verband met Corona de kantine zoveel mogelijk open heeft weten te houden. De 
PR commissie heeft er wederom voor gezorgd dat de website up-to-date was en daarmee leden en 
sponsoren voorzien van de laatste informatie van V.V. Bieslo. De Gouw Ploog verricht geweldig veel 
en goed werk (van het maken van inbouwkasten tot het sorteren van afval). Dankzij deze 
vrijwilligers blijven de onderhoudskosten binnen de perken.  
 
 

PR Bieslo  

 
Het Bieslo magazine is in het seizoen 2021-2022 3x verschenen. Een mooi clubblad met diverse 
wetenwaardigheden, statistieken, prachtige verslagen van onze Bieslo archivaris en leden die aan 
het woord komen. De werkgroep Bieslo Magazine bestaat uit: Noud Bemelen, Rick Feuler, Har 
Hensen, Ron Janissen, Huub Levels, Job Nijssen, Mary Nijssen en Pie Simons.  
De website van Bieslo blijft goed bezocht.  
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Social media  

 
Dankzij onze PR-commissie, met name Rick Feuler en Bart Geurts, is Bieslo ook actief op social 
media: 
- Facebook 583 volgers; 
- Instagram 335 followers.  
 
De berichten inzake contractverlenging van Rik Driessen zijn zowel op Facebook als Instagram het 
meest geliket.  
 
 

Bieslo sportief  

 
Onder leiding van onze hoofdtrainer Rik Driessen ging Bieslo 1 het seizoen vol goede moed 
tegemoet. In november 2021 werd het 1e punt behaald door een gelijkstand tegen EMS en 
daarmee ging Bieslo 1 de winterstop in. In de 2e seizoenshelft heeft Bieslo 1 nog 18 punten bij 
elkaar gespeeld en geknokt tot het eind. Jammer genoeg bleek op Pinkstermaandag, 6 juni 2022, 
een degradatie naar de 5e klasse onvermijdelijk. Met opgeheven hoofd gaat Bieslo 1 op naar het 
seizoen 2022/2023.   
 
Bieslo Vrouwen 1, onder leiding van Wouter Crins, startte het seizoen sterk met een aantal ruime 
overwinningen en stond in november zelfs bovenaan de ranglijst. Jammer genoeg werd er na de 
winterperiode een aantal keren gelijkgespeeld en verloren tegen de toenmalige koplopers. 
Desondanks was een mooie 5e plaats het resultaat, als meest scorende ploeg in de competitie.  
 
Zaterdag 28 november 2021 is JO15-1 JM najaarskampioen geworden in de 3e klasse 03.  
Ongeslagen kampioen met 28 doelpunten voor en 4 doelpunten tegen.  
 
De JO19-1 is na de winterstop teruggetrokken uit de competitie als gevolg van een aantal 
langdurige blessures.  
 
In de voorjaarsreeks hadden we maar liefst 3 kampioenschappen te vieren!!  
Bieslo JO11-1 kampioen 3e fase. Zij behaalden een doelsaldo van +22 (27 voor en maar 5 tegen). 
Bieslo JO13-2 werd kampioen 4e fase met een doelsaldo van +23 (27 voor en maar 4 tegen). 
Onze Bieslo VR2 7x7 18+ is kampioen geworden met maar liefst 38 doelpunten voor en 9 
doelpunten tegen. Zij staan aan de top met 29 punten. 
 
“Voetbal is een spel van fouten. De ploeg die de minste maakt, is de beste.” – Johan Cruijff 
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Bestuursleden en bestuursvergaderingen  

 
Bij aanvang van het seizoen 2021-2022 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: 
Voorzitter    : Cor Vulders 
Penningmeester   : Eugène Geerlings 
Secretaris    : Chantal de Jonge 
Algemeen bestuurslid   : Rick Feuler 
Algemeen bestuurslid   : Rob Selen 
Algemeen bestuurslid   : Juul Niessen 
Algemeen bestuurslid   : Ron Sillen  
Algemeen bestuurslid   : Pauline Dreessen  
Algemeen bestuurslid   : Maurice Cruysberg  
 
Het bestuur van V.V. Bieslo heeft in het seizoen 2021-2022 11x vergaderd.  

 
 

Chronologie 

 
1. De competitie werd dit seizoen gehouden met in totaal 16 teams. Verdeeld over 4 

seniorenteams (2 heren en 2 dames), 1 veteranen team (heren 45+ 7 tegen 7 competitie), 1 
veterinnenteam (vrouwen 18+ 7 tegen 7 competitie) en 10 jeugdteams (waarvan 7 jongens 
en 3 meiden). Bieslo 3 speelt buiten de KNVB-competitie op zaterdag 2-wekelijkse 
vriendschappelijke wedstrijden en Bieslo veteranen 11x11 is actief bij de federatie. 

2. Op zaterdag 7 augustus 2021 was de 1e trainingsdag voor Bieslo 1 en Bieslo Vrouwen 1.  
3. Op vrijdag 17 september 2021 werd wederom een geslaagde 4e editie van de Bieslo 

penantiecup gehouden.  
4. Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk om toegang tot de horeca te krijgen met een 

coronatoegangsbewijs.  
5. De week van de scheidsrechter werd door de KNVB vastgesteld van 25 september tot en 

met 3 oktober 2021.  
6. De Algemene Ledenvergadering is gehouden op vrijdag 12 november 2021 en werd bezocht 

door maar liefst 70 leden. Tijdens de jaarvergadering is Rob Selen afgetreden als 

bestuurslid. Voor 2020 werden Cor Vulders, Rick Feuler en Chantal de Jonge herkozen als 
bestuurslid en voor 2021: Eugène Geerlings. Juul Niesen, Ron Sillen, Maurice Cruysberg 
en Pauline Dreessen werden benoemd als bestuursleden.  

7. Op zaterdag 20 november 2021 ontving V.V. Bieslo het trieste bericht van het overlijden 
van ons lid Ger Simons.  

8. In november 2021 werd Bieslo JO 15-1 JM ongeslagen najaarskampioen met 24 punten en 
alle wedstrijden gewonnen!  

9. Bieslo kende dit jaar 12 jubilarissen: Jan Crins (60 jaar lid), Gerrit van Mil, Huub Levels, Peter 
Levels, Wil Heynen, Jac van den Borst en Jos Heldens (allen 50 jaar lid), Math Simons en 
Maurice Crins (beiden 25 jaar lid) en Daan Reijnders, Joeri Puts en Sander Geerlings (allen 
500e wedstrijd).  

10. Eind 2021 is op alle velden ledverlichting geplaatst.  
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11. Begin januari 2022 heeft het bestuur van Bieslo het contract van hoofdtrainer Rik Driessen 
verlengd tot en met juni 2024.  

12. Op vrijdag 14 januari 2022 werd Sjanspong Bieslo en Roka gehouden.  
13. Op 19 maart 2022 is de 2e Petra Dassen waarderingsprijs uitgereikt aan Huub Levels. 
14. Op vrijdag 15 april 2022 werd de traditionele jaarlijkse sinaasappelactie gehouden.  
15. De seizoensafsluiting kon gelukkig weer worden gehouden op 15 mei 2022 onder het genot 

van muziek en een heerlijke barbecue.   
16. Tevens werden op 15 mei 2022 de jubilarissen gehuldigd van de seizoenen 2019-2020 en 

2020-2021 en de najaarskampioen van 2021, de Jo15-1.  
17. Bij de senioren werd Romain Roemen (Bieslo 3) topscorer met 9 doelpunten. Bij Vrouwen 1 

eindigde Kim Kessels op de 1e plaats met 15 doelpunten.  
18. Bij de junioren was die eer met 16 treffers weggelegd voor Viggo Mégard en had Lenn van 

de Berg bij de pupillen maar liefst 64 keer gescoord.  
19. Jeroen van de Heuvel (325 doelpunten) bezet nog steeds de 1e plaats op de sinds 1976 tot 

en met juni 2022 bijgehouden ‘topscorerslijst’ van de senioren (mannen en vrouwen). 
20. Van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei 2022 werd een zeer geslaagd Bieslo 

jeugdkamp bij de Spar in Haelen georganiseerd. Er zijn 47 jongens en meisjes, 15 leiders, 5 
stafleden en 3 keukendames mee geweest op voetbalkamp. Dankzij de voortreffelijke 
organisatie vermaakten de jeugdleden zich weer prima.  

21. In mei 2022 werden de volgende teams kampioen:  JO11-1 3e fase, JO13-2 4e fase en Vr 2 
7x7 18+. 

22. De zeer succesvolle Bieslo jeugdtoernooien werden dit jaar gehouden in het weekend van 
10 tot en met 12 juni 2022. De toernooicommissie had dit allemaal super geregeld en het 
weekend was dan ook zeer geslaagd.  

23. Tevens werden op tijdens de jeugdtoernooien, op vrijdagavond 10 juni 2022, de 
kampioenen van de voorjaarsreeks 2022 gehuldigd: JO11-1 3e fase, JO13-2 4e fase en Vr 2 
kampioen 7x7 18+.  

24. Een heel groot compliment aan de VTC, trainers, leiders en alle overige vrijwilligers die alles 
in het werk hebben gesteld om er weer een fantastisch seizoen van te maken.  

Een heel hartelijk dank daarvoor!   
25. Tevens bedankt het bestuur alle sponsoren en leden!  

 
 

 Statistieken 

 
Ledental Bieslo:    Juli 2022 : 446 leden 

Juli 2021 : 426 leden 
      Juli 2020 : 409 leden 
      Juli 2019  : 436 leden 
     
Nieuwe leden 2021-2022     :  47 leden 
Afgemeld 2021-2022      :  26 leden 
Aantal overschrijvingen     :  6 (naar andere vereniging) 
Het aantal boekingen was dit seizoen    :  34 (2020-2021: 6)  
Het aantal veldverwijzingen was dit seizoen    :  3 (2020-2021: 1) 
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Tenslotte 

 
We zijn een fantastisch mooie club waar we met z’n allen trots op zijn en waar jong en oud samen 
komt.  
 
Het bestuur wenst iedereen bij Bieslo een gezond en sportief seizoen 2022-2023 toe.  
 
 
Beesel, november 2022 
 
Chantal de Jonge 
secretaris V.V. Bieslo 
 

 


