
De	 winterstop	 is	 inmiddels	 begonnen	 en	 ook	 de
feestdagen	 staan	 voor	 de	 deur.	 Voor	 mijzelf	 en
Marlon	 een	 heel	 bijzondere	 periode	 vanwege	 de
geboorte	 van	 onze	 zoon	 Luuk.	 Evengoed	 een	mooi
moment	 om	 als	 voorzitter	 terug	 te	 blikken	 op	 de
eerste	helft	van	het	seizoen	2019-2020	van	B.V.V.´27.

Helaas	moeten	wij	constateren	dat	het	sportief	gezien
een	 slechte	 eerste	 seizoenshelft	 is	 geweest.	 Het
eerste	 elftal	 staat	 onderaan	de	 ranglijst	 in	 de	 vierde
klasse	G.	 Het	 tweede	 elftal	 staat	 in	 de	middenmoot
en	het	vrouwenteam	staat	voorlaatste	op	de	ranglijst.

Helaas	 is	 het	 niet	 altijd	 rozengeur	 en	 manenschijn
en	zitten	wij	dit	seizoen	in	de	spreekwoordelijke	hoek
waar	 de	 klappen	 vallen.	 Toch	 moeten	 we	 met	 alle
leden	en	supporters	vertrouwen	blijven	houden	in	betere	tijden	die	ongetwijfeld	weer	gaan
komen.	 Iedere	 club	 of	 team	 heeft	 weleens	 een	 mindere	 periode	 waar	 je	 dan	 even
doorheen	moet.	 Blijf	 dus	met	 z´n	 allen	 keihard	 werken	 en	 elkaar	 steunen,	 dan	 ben	 ik
ervan	overtuigd	dat	de	resultaten	zeker	weer	gaan	komen.

Het	 seizoen	 begon	 overigens	 veelbelovend	met	 de	 winst	 van	 de	 Venraycup.	 Voor	 het
eerst	 in	 de	 historie	 wist	 B.V.V.'27	 deze	 cup	 te	 winnen.	 Een	 knappe	 prestatie	 van	 ons
eerste	elftal.	helaas	bleek	de	selectie	in	de	breedte	te	smal	toen	wij	te	maken	kregen	met
blessures.	Wij	zijn	als	bestuur	en	ook	als	spelers	van	de	selectie	heel	tevreden	over	onze
nieuwe	trainer	Alex	Londar.	Het	klinkt	misschien	vreemd	als	je	naar	de	ranglijst	kijkt	maar
Alex	 is	 in	 onze	 ogen	 een	 trainer	 die	 als	 persoon	 en	 als	 vakman	 heel	 goed	 bij	 onze
vereniging	past.

Voor	 de	 lagere	 elftallen	 hebben	 we	 aan	 het	 begin	 van	 het	 seizoen	 de	 juiste	 keuze
gemaakt	 door	 een	 team	 minder	 in	 te	 schrijven	 voor	 de	 competitie.	 Af	 en	 toe	 moeten
spelers	 teleurgesteld	worden	dat	ze	niet	kunnen	spelen	maar	over	het	algemeen	 is	dat
niet	 nodig	 of	 geen	 probleem.	 De	 spelvreugde	 is	 in	 ieder	 geval	 een	 stuk	 vergroot	 ten
opzichte	 van	 vorig	 seizoen	 toen	 het	 iedere	 week	 schrapen	 was	 om	 de	 wedstrijden
gespeeld	te	krijgen.

Het	 vrouwenteam	 heeft	 helaas	 ook	 te	 maken	 gehad	 met	 blessures	 of	 zwangerschap
waardoor	een	aantal	bepalende	speelsters	niet	of	nauwelijks	mee	hebben	kunnen	doen.
Daardoor	werden	wedstrijden	verloren	die	andere	 jaren	niet	 verloren	werden.	Hopenlijk
gaat	het	vrouwenteam	na	de	winterstop	beginnen	met	een	inhaalrace.

Als	bestuur	zijn	wij	samen	met	spelers	van	het	eerste	elftal	al	hard	op	zoek	naar	spelers
om	 de	 selectie	 voor	 het	 komende	 seizoen	 te	 versterken.	 Deze	 zoektocht	 is	 essentieel
voor	 komend	 seizoen	 om	 alle	 spelers	 en	 de	 trainer	 bij	 onze	 vereniging	 te	 houden.
Vooralsnog	blijf	ik	ondanks	berichten	in	de	media	hoopvol	dat	ons	dit	gaat	lukken	en	we
ook	volgend	seizoen	een	representatief	eerste	elftal	zullen	hebben.

Misschien	zit	het	nu	even	tegen	maar	ik	ben	evengoed	nog	altijd	trost	op	onze	verenigng
B.V.V.´27	 en	 de	manier	 waarop	 wij	 met	 al	 onze	 leden	 en	 vrijwilligers	 de	 club	 levendig
houden.	Neem	bijvoorbeeld	de	activiteiten	die	dit	seizoen	weer	georganiseerd	zijn.	Een
zeer	geslaagde	middag	Burgers	&	Beers	en	weer	een	zeer	geslaagde	Sinterklaasavond.

Ik	ben	ook	trots	op	al	die	vrijwilligers	die	wekelijks	voor	onze	vereniging	klaar	staan.	De
mensen	 van	 het	 onderhoud	 van	 de	 accommodatie,	 de	 kantinevrijwilligers,	 de
scheidsrechters,	de	poets-	en	wasdames,	de	leiders	en	trainers	en	ga	zo	nog	maar	een
tijdje	door.	Al	die	vrijwilligers	zorgen	ervoor	dat	wij	als	vereniging	kunnen	blijven	bestaan
en	alle	randvoorwaarden	voor	het	voetbal	zo	optimaal	mogelijk	zijn.

Naast	 de	 vrijwilligers	 mogen	 wij	 ook	 heel	 blij	 zijn	 met	 alle	 sponsoren,	 donateurs,
steunende	 leden	 en	 de	 club	 van	 50	 die	 er	 samen	 voor	 zorgen	 dat	 onze	 vereniging
financieel	gezond	kan	blijven.	

Samen	 met	 de	 club	 van	 50	 en	 onze	 accommodatiecommissie	 worden	 er	 plannen
gemaakt	 om	 de	 uitstraling	 van	 onze	 accommodatie	 en	 dan	 met	 name	 de	 kantine	 te
moderniseren.	Dat	zijn	initiatieven	die	alleen	mogelijk	zijn	doordat	wij	een	grote	club	van
50	hebben.	Dank	aan	al	die	leden	van	de	club	van	50	die	dit	mogelijk	maken.	Ben	je	nog
geen	 lid	 van	 de	 club	 van	 50	 dan	 is	 het	 zeker	 de	 overweging	waard	 om	 je	 ook	 aan	 te
melden	bij	deze	club.		

De	samenwerking	bij	de	 jeugd	met	SV	United	verloopt	naar	 tevredenheid.	Helaas	geen
kampioenen	 dit	 najaar	 maar	 dat	 is	 niet	 het	 allerbelangrijkste.	 Het	 gaat	 erom	 dat	 onze
jeugd	met	veel	plezier	kan	blijven	sporten.	Ook	de	samenwerking	tussen	de	A-jeugd	en
het	eerste	elftal	verloopt	prima.

Ik	wil	vanaf	deze	plaats	ook	mijn	mede	bestuursleden	bedanken	voor	hun	grote	inzet	voor
onze	vereniging.	Ook	dank	aan	Gijs	Gooren	die	de	PR	en	communicatie	dit	 jaar	oppakt
en	in	die	rol	aangesloten	is	bij	de	besuursvergaderingen.

Rest	 mij	 nog	 om	 al	 onze	 leden,	 supporters,	 vrijwilligers,	 donateurs	 en	 sponsoren	 fijne
feestdagen	en	een	heel	gezond	en	sportief	2020	te	wensen!!

Niels	Hendrix
Voorzitter	B.V.V.'27

Maar	liefst	85	vrijwilligers	zijn	wekelijks	in	de	weer
om	 de	 juiste	 voorwaarden	 voor	 onze	 spelers	 en
speelsters	 te	 scheppen	 zodat	 zij	 iedere	 week
kunnen	trainen	en	voetballen	bij	onze	vereniging.
Zonder	 vrijwilligers	 geen	 vereniging!	 Daarom
willen	wij	alle	vrijwilligers	van	B.V.V.`27	bedanken
voor	hun	inzet.

Richard	Arts	 -	Stan	Arts	 -	John	Boom	-	Jos	Claessens	 -	Wouter	Classens	 -	Peter
Ewalts	-	Jan	Willem	Franssen	-	Gijs	Gooren	-	Henk	Gooren	-	Sraar	Gooren	-	Trees
Gooren	-	Wiel	Gooren	-	Johan	Hendrickx	-	 	Wiel	Hendrickx	-	Roel	Hendriks	-	Stijn
Hendriks	 -	Niels	Hendrix	 -	Pascal	Hendrix	 -	Ralf	Hendrix	 -	Theo	Hendrix	 -	Marlon
Hendrix	 -	Twan	 Ingenpass	 -	Bart	 Janssen	 -	 	Yoeri	 Janssen	 -	Giel	 Jochijms	 -	Lars
Koster	-		Jacqueline	Kreutz	-	Maria	Kuijpers	-	Piet	Kuijpers	-	Wilbert	Kuijpers	-	Anna
Lasota	-	Henk	Lomme	-	Ilse	Lomme	-	Martijn	Lomme	-	Alex	Londar	-	Mara	Loonen	-
Jimmy	 Lucassen	 -	 Alex	 Luijkx	 -	 Marius	 Nijsen	 -	 John	 Pijpers	 -	 	 Harold	 Poels	 -
Sandra	Poels	 -	Mark	Roosengarten	 -	Paul	Rütten	 -	Paul	Sanders	 -	 Jac	Seijkens	 -
Sjimmie	 Smeets	 -	 Annie	 Tax	 -	 Hans	 Tax	 -	 Loek	 Tax	 -	 	 Peter	 Tax	 -	 Roel	 Tax	 -
Jacqueline	Theeuwen	-	Jeu	Theeuwen	-	Robert	Theeuwen	-	Frank	Thiesen	-	Sjoerd
Thiesen	 -	 Tom	 Thiesen	 -	 Eline	 Tijmensen	 -	 Antoon	 Tissen	 -	 Door	 Tissen	 -	 René
Tissen	-	Huub	van	Boekel	-	Jan	van	de	Water	-	Pieter	van	de	Water	-	Ward	van	de
Water	-	Jan	van	den	Beuken	-	Rik	van	den	Beuken	-	Antoon	van	Heesch	-	Hay	van
Kempen	 -	 Mieke	 van	 Kempen	 -	 Willeke	 van	 Kempen	 -	 Joost	 Verberkt	 -	 Martien
Verkoijen	-	Roel	Verkoijen	-	Kelly	Wijnhoven	-	Leon	Wijnhoven	-	Math	Wijnhoven	-	
Twan	Wijnhoven	-	Bas	Willems	-	Joyce	Willems	-	Richard	Wismans	-	Kay	Wolters	-
Maurice	Wolters	-	Ramon	Wolters

Het	 bestuur	 zal	 iedere	 vrijwilliger	 rond	 de	 kerstdagen	 een	 kerstattentie	 bezorgen	 wat
mede	 mogelijk	 gemaakt	 is	 door	 IL	 MORO	 PIZZA	 &	 PASTA	 	 en	 voetbalvereniging
B.V.V.`27.	

Op	 zondag	 3	 november	 stond	 de	 kantine	 in
het	 teken	van	Burgers	&	Beers.	 Iedereen	kon
genieten	 van	 heerlijke	 zelfgemaakte	 burgers
en	 pulled	 chicken.	 Daarnaast	 konden	 de
mensen	 genieten	 van	 een	 heerlijk	 speciaal
biertje.	De	burgers	waren	niet	 aan	 te	 slepen.
Uiteindelijk	 hadden	 we	 net	 genoeg
ingeslagen.	 We	 kunnen	 terug	 kijken	 op	 een
geslaagde	activiteit.	Dank	aan	Richard	Arts	en
Roel	 Verkoijen	 voor	 de	 bereiding	 van	 de
burgers	en	pulled	chicken	en	de	mensen	van
de	 gewone	 dingen	 commissie	 voor	 de	 goed
georganiseerde	activiteit.

Komend	 jaar	 willen	 wij	 een	 nieuwe	 invulling	 geven
aan	 ons	 jaarlijkse	 beachvolleybal	 toernooi.	 Het
toernooi	 zal	 verplaatst	 worden	 naar	 een
zaterdagmiddag	met	 aansluitend	 een	 beachparty	 op
ons	sportpark.

De	datum	wordt	zaterdag	6	juni	2020.	

Noteer	 deze	 datum	dus	 alvast	 in	 je	 agenda	 en	meld	 je	met	 een	 team	aan	 om	deel	 te
nemen	ofkom	gezellig	naar	de	beachparty.
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Nieuwsbrief
Het	laatste	nieuws

U	ontvangt	 als	 lid	 of	 supporter	 de	 nieuwsbrief	 van	 onze	 voetbalvereniging	B.V.V.'27.	Middels
deze	nieuwsbrief	willen	wij	u	periodiek	op	de	hoogte	houden	van	ontwikkelingen	binnen	onze
vereniging.	 De	 nieuwsbrief	 zal	 met	 name	 gericht	 zijn	 op	 de	 seniorenafdeling	 van	 onze
vereniging.	 Wilt	 u	 deze	 nieuwsbrief	 niet	 meer	 ontvangen	 dan	 kunt	 u	 zich	 onderaan	 de
nieuwsbrief	afmelden.	

Voorwoord	van	de	voorzitter

Teams	senioren

VRIJWILLIGERS	BEDANKT	!!

Activiteiten	in	de	kantine

Op	donderdagavond	28	november	kwam	Pieterbaas	met	zijn	Sint,	Klaas	en	de	schimmel
naar	de	kantine	van	B.V.V.'27.	Ook	dit	jaar	wisten	zij	er	weer	een	hilarische	avond	van	te
maken.	Wij	bedanken	Roel	Verkoijen,	Jimmy	Lucassen,	Willem	Karman	en	Boy	Wolters
voor	de	tijd	en	energie	die	zij	in	deze	leuke	avond	gestopt	hebben.

Slotdag	inclusief	vrijwilligersmiddag

Wij	hebben	besloten	om	dit	seizoen	de	afsluiting	van	het	seizoen	voor	de	teams	en	de
vrijwilligersavond	weer	te	combineren	in	een	SLOTDAG.	

De	SLOTDAG	van	B.V.V.'27	van	het	seizoen	2019-2020		wordt	georganiseerd	op
zondag	17	mei	2020	op	sportpark	't	Hoogveld.	

Dat	is	ook	de	dag	dat	alle	teams	hun	laatste	thuiswedstrijden	van	het	seizoen	2019-2020
spelen.	

De	precieze	invulling	zullen	wij	nog	op	terug	komen.	Noteer	deze	datum	dus	alvast	in	je
agenda.	

Beachvolleybal	en	beachparty

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	voorzitter@bvv27.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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