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Het laatste verslag van deze commissies eindigde met de mededeling dat er wellicht meerdere
plannen zouden worden ontvouwd omtrent met betrekking tot verdere participatie van (ouders
van) leden rond wedstrijddagen gedurende het volgende seizoen; d.i. dus mede het seizoen
waar dit verslag over gaat.
En toen ging de wereld door de COVID-19 pandemie op slot en konden plannen in de koelkast.
Het is dan ook moeilijk een constructief verslag te schrijven over deze periode. Toch is er wel
een en ander te melden. Beek Vooruit heeft, waar het de jeugd betreft, niet stilgelegen wanneer
de mogelijk bestond te trainen of onderlinge wedstrijden te spelen. Op vele zaterdagen is het
sportpark gespreid en gefaseerd bezet geweest met voetballers en voetbalsters die tegen elkaar
wedstrijden hebben gespeeld. Op het sportpark was zodanige bewegwijzering aangebracht dat
dat binnen de geldende regels mogelijk was. Uiteraard zijn kleedkamers en kantine gesloten
gebleven. Ouders/begeleiders zijn ook niet welkom geweest. Deze commissie heeft wekelijks
een speelschema verzorgd wat door de teams diende te worden aangehouden, zodat iedereen
voldoende aan spelen toe zou komen.
Doordeweeks is er, wederom wanneer mogelijk, ‘gewoon’ getraind. Dit is doorgezet tot
ongeveer 1 juli waarvan verreweg de meeste teams dankbaar gebruik hebben gemaakt.
Voor onze senioren was het een ander verhaal. Zij hebben daadwerkelijk maandenlang niet
kunnen trainen of wedstrijden kunnen spelen. Op deze plaats een compliment voor de wijze
waarop hier bijna unaniem door onze leden mee om is gegaan. Op het moment dat het weer was
toegestaan, zijn ook de meeste seniorenteams weer fanatiek gaan trainen en onderlinge
wedstrijden gaan spelen op zondag. Ook voor deze teams is door deze commissie wekelijks een
speelschema aangeboden.
Het seizoen is door de senioren op 3 zondagen in overleg met deze commissie afgesloten met
een zelf georganiseerde Zomercompetitie waaraan het ruime merendeel van de seniorenteams
hebben deelgenomen. Grote dank is verschuldigd aan de organisatie bestaande uit Herman
Emaus, Mike de Klerk en Koen Dielemans. Er gaan zelfs stemmen op te onderzoeken of dit
geen jaarlijks terugkerend fenomeen kan worden. Op het moment van schrijven, is dat echter
nog onduidelijk.
Ondanks dat het in dit verslag feitelijk niet thuishoort, omdat het seizoen 2021-2022 maken we
toch melding van de introductie van seniorenvoetbal op zaterdag. Uiteraard los van het
befaamde Beek Vooruit zaterdag 2 dat al jaren die speeldag heeft. Wij zijn begonnen met 3
recreatieve O23-teams op de (late) zaterdagmiddag. De reden dat hiervoor bij wijze van test is
gekozen is tweeërlei. Enerzijds zien we wat uitstroom richting verenigingen met een
zaterdagafdeling. Dat is echter niet zo schokkend veel. Wel is er een tendens gaande dat
zaterdagvoetbal voor senioren steeds populairder wordt. De KNVB publiceert hier regelmatig
over. Anderzijds worden wij al een aantal jaren door juniorenteams die de overstap naar
senioren moeten maken geconfronteerd met de vraag op zaterdag te mogen blijven voetballen.
Seizoen 2021-2022 dient om te bezien of dit qua planning van velden, aanvangstijden en
kantinebezetting past.
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Beek Vooruit is en blijft een mooie, grote vereniging met ongeveer 10 miniteams, 20 pupillen-,
18 junioren- en 16 seniorenteams, 5 meisjes- en een damesteam. Daarnaast nog 4 35+/45+teams. En uiteraard niet te vergeten ons G-team. Sinds kort is dat ook nog uitgebreid met de
start van walking football voor oudere leden, waardoor we met recht kunnen zeggen dat we alle
denkbare categorieën binnen de vereniging vertegenwoordigd zien.
Een en ander trekt wel een wissel op de betrokken vrijwilligers binnen de commissies waarover
dit verslag handelt. Kort gezegd en als variant op het gezegde; steeds minder handen moeten
meer werk verrichten. Daarbij komt dat de leden van onze seniorencommissie te kennen hebben
gegeven met hun werkzaamheden te stoppen. Dit zorgt voor extra belasting bij de
‘achterblijvers’.
Doel is dan ook het vrijwilligersbestand aan wedstrijdcoördinatoren en invulling
seniorencommissie op orde te krijgen.
Voor wat betreft de invulling van het scheidsrechtersbestand voor de jeugd vanaf O13
(wedstrijden op heel veld) kunnen we aangegeven dat dit door wekelijkse inzet van
selectiespelers BV1 en BV2, BV VR1, JO19-1 en JO17-1 tezamen met enkele ‘vaste’
scheidsrechters redelijk goed op orde is.
Beek Vooruit in het algemeen en deze commissie wedstrijd- en scheidsrechterszaken en
senioren in het bijzonder heeft dus extra handen nodig. Evenals in het vorige verslag pleiten wij
voor de inzet van leden middels ledenparticipatie. Dat kan zijn ranja maken, de fietsenstalling
bemannen, gastheer/-vrouw op het wedstrijdsecretariaat, ontvangst van ons bezoekende
verenigingen bij de entreepoort enz. Wat ons betreft, gaat dit de manier worden waarop Beek
Vooruit (op wedstrijddagen) operationeel wordt gerund.
De commissie Wedstrijdzaken Jeugd bestaat uit Frans Maas (wedstrijdsecretaris), Carola
Miserus, Letty Luiken, Frank Beentjes, Christ van Beek, Stefan Schreiner en Willem
Vermeulen. Gerard Scherpenisse is beschikbaar op oproepbasis. Jan Hoppen heeft de
commissie verlaten.
Commissie Scheidsrechterszaken bestaat uit Mike Pernot en Willem Vermeulen. Martijn
Klemans is niet meer actief.
Seniorencommissie wordt gevormd door Willem Vermeulen. Frank Schalk, Maarten van
Iwaarden, Sjors Blommendaal en Marco van de Kieboom zijn niet meer actief.
Commissie.
De commissie Wedstrijdzaken Senioren bestaat uit Frans Maas (wedstrijdsecretaris), Ger
Martens, Kees van Raamsdonk, Michel Hennekam, Richard Bulkmans en Willem Vermeulen.
Consul is Richard Bulkmans.
Alle commissies danken de afscheidnemende leden voor hun inzet, tijd en energie in de
afgelopen jaren.
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