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De COVID-pandemie heeft ons ook in het seizoen 2021-2022 geteisterd wat heeft geleid tot stilgelegde 
competities. We hebben er zoveel mogelijk voor gezorgd dat onze team hebben kunnen blijven trainen 
en (onderlinge) oefenwedstrijden hebben kunnen spelen. We denken dat we daar redelijk goed in zijn 
geslaagd wat ook blijkt uit de vele blijken van waardering die door leiders en trainers zijn uitgesproken.  
 
Het seizoen 2022-2023 zijn we gestart met 6 JO8-teams, 5 JO9-teams, 5 JO10-teams, 4 JO11-teams, 3 
JO12-teams, 3 JO13-teams, 1 JO14-team, 5 JO15-teams, 2 JO16-teams, 3 JO17-teams en 3 JO19-teams. 
Daarnaast zijn 5 meisjesteams in alle leeftijdscategorieën van O11 tot en met O20 en het G-team 
ingeschreven voor de competitie. Na de winterstop start ook de competitie voor de vele JO7-teams. Zij 
hebben in het najaar een onderlinge competitie gespeeld. Er zijn liefst 17 seniorenteams, 
onderverdeeld in 13 teams op zondag waaronder ons vrouwenteam, en 4 teams op zaterdag 
waaronder 3 O23-teams. Ook op vrijdagavond wordt gespeeld in een 7x7 competitie. Hiervoor hebben 
we 2 45+ en 1 35+ team ingeschreven. Last but not least schitteren de oudere senioren op 
woensdagochtend tijdens hun wekelijke potje walking football. 
 
Al met al betekent dit met in totaal 69 teams exclusief de mini’s (JO7) dat we ons rijk mogen voelen 
met een dergelijk aantal. En trots zijn we dat alle disciplines van recreatief tot prestatief, van G-team 
tot 1e elftal, van walking football tot damesvoetbal daarin zijn vertegenwoordigd. Dat maakt Beek 
Vooruit de inclusieve en diverse vereniging die we als brede afspiegeling van de gemeenschap ook 
willen zijn.  
 
Tegelijkertijd brengt het ook een enorme organisatie met zich mee om alle 1000(!) spelende leden 
wekelijks datgene te laten doen wat hun grootste hobby is; samen een potje voetballen tijdens de 
trainingen en tijdens de wedstrijden. Beek Vooruit streeft ernaar daarin zoveel mogelijk elk spelend lid 
gelijk te behandelen. Dat betekent 2 trainingsmogelijkheden en een wedstrijd per week. Ondanks onze 
beperkte veld- en verlichtingscapaciteit slagen we daar over het algemeen in. Uiteraard zijn er 
goedwillende, betrokken vrijwilligers nodig om vooral op wedstrijddagen zaken in goede banen te 
leiden. Ons wedstrijdsecretariaat wordt op zaterdag bemenst door Letty Luiken, Carola Miserus, Frank 
Beentjes, Stefan Schreiner, Christ van Beek en Willem Vermeulen. Op zondag zijn dat Kees van 
Raamsdonk, Ger Martens en Richard Bulkmans. We zijn buitengewoon blij dat Kees Mol dit seizoen bij 
ons is teruggekeerd. Hij doet wedstrijddiensten op zowel zaterdag als zondag. Daarnaast is Frans Maas 
onvermoeibaar en onverstoorbaar verantwoordelijk voor de contacten met de KNVB waar het de 
wedstrijdplanning betreft.  
 
Helaas is Beek Vooruit-man in hart en nieren Michel Hennekam ons in 2022 ontvallen. Hij is zolang als 
hij daartoe lichamelijk in staat is geweest zijn diensten bij de vereniging waar hij zo graag kwam, blijven 
vervullen. Een postume Grote Dankjewel Michel is dan ook minstens op zijn plaats.  
 
In het post-corona tijdperk valt op dat we met veel verzoeken tot wijziging van speeldagen en 
aanvangstijden worden geconfronteerd. We hebben geen tastbaar bewijs, maar gevoelsmatig is dit 
een veelvoud van het aantal verzoeken voor de pandemie. Omdat wij een vereniging willen zijn die 
probeert het onze leden naar de zin te maken in de uitoefening van hun hobby, stellen we alles in het 
werk om aan genoemde verzoeken tegemoet te komen. Het moment is echter wel gekomen dat we 
een aantal zaken duidelijk moeten gaan maken aan onze spelende leden.  
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Dat is onder andere dat voetballen in een team betekent dat commitment is aangegaan om met elkaar 
een team te vormen dat de competitie begint en, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing 
gelaten, afmaakt. En dat Beek Vooruit geen serviceclub is. De commissie Wedstrijdzaken is bedoeld om 
organisatie rondom wedstrijddagen te coördineren, maar niet het orgaan dat wedstrijden faciliteert 
waar dat op de gezette tijden voor spelers niet op de eerste plaats komt.  
 
Bovendien kunnen we, zoals voor zovele vrijwilligersorganisaties geldt, absoluut nog handen gebruiken 
die ons werk lichter maken; uitbreiding in menskracht van de commissie derhalve. 
 
De zaterdagochtenden in de wedstrijdkamer zijn hectisch, dynamisch, gezellig, af en toe chaotisch en 
memorabel tegelijk. Vanaf 7.15 uur wanneer de koffie pruttelt, de kleedkamers en lockers ontsloten 
zijn, de ranjaschema’s aan de al even vroeg aanwezige kantinecollega’s zijn overhandigd en de printer 
de wedstrijdschema’s heeft afgedrukt, begint de dag. Bleke en zenuwachtige jongens en meiden, 
slaperige leiders en trainers van Beek Vooruit en onze gasten druppelen binnen om te vernemen op 
welk veld nieuwe herinneringen kunnen worden gemaakt. Wie kan zeggen dat er elke week 600 
voetballende gasten op visite komen? Wij kunnen dat. 
Als de eerste hectiek voorbij is, komt de ‘oude garde’ op de koffie. Piet Schalk, Kees van de Beemt, Jan 
Naalden, Kees Timmers, Ger Martens om maar een paar mannen te noemen, komen lekker een bakkie 
doen, een half uurtje slap ouwehoeren, oude verhalen ophalen en vooral over voetbal en onze 
gemeenschappelijke passie Beek Vooruit praten. Soms is er niet meer nodig om te weten waar je het 
voor doet.  
 
We kunnen stellen dat we onze organisatie onder controle hebben. Tegelijkertijd is er de wens en 
misschien meer dan dat om zaken nog effectiever en efficiënter te gaan organiseren. Daar zullen we 
ons dan ook op gaan beraden en waar nodig en mogelijk aanpassingen realiseren. Zoals al aangegeven; 
dan zullen we wel meer handjes moeten vinden of deze zelf moeten organiseren. 


