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45 jaar BSC’68
Als jij daar over na denkt dan vraag je je af of BSC’68 al 45 
jaar bestaat of pas 45 jaar bestaat. Belangrijk is het niet 
want 45 jaar is 45 jaar. Je kan gerust stellen dat 45 jaar een 
prestatie is. Als je de in de voetbalgeschiedenis van de club 
duikt, dan zijn er al heel veel amateur voetbalverenigingen  
die BSC’68 als tegenstander heeft ontvangen die niet meer 
bestaan. Gelukkig bloeit het voetbal en het 
verenigingsleven bij onze club nog steeds. Wij zijn in de 
loop der jaren gegroeid. Op het oude complex waren de2 
velden iedere zaterdag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat volledig bezet.  En ook op het nieuwe complex zijn de 
4 velden druk bezet. Een voetbalvereniging is er om te 
voetballen, maar BSC’68 heeft iets extra’s. Iets dat de 
vereniging meer dan bestaansrecht geeft. En dat zijn leden 
die niet alleen naar BSC’68 komen om te voetballen, maar 
ook voor de vereniging zelf.  Mensen die allemaal bewust 
lid van de vereniging zijn. Mensen die ook een steentje 
bijdragen aan het floreren van de  vereniging. Niet alleen 
het voetbal is belangrijk, niet alleen je teamleden zijn 
belangrijk. Nee, bij BSC’68 zijn de mensen belangrijk,zij  
ontmoeten elkaar bij de club en komen dus ook voor de 
gezelligheid, voor de sfeer naar Ons Nieuwe Erf. En dat al 
45 jaar lang. Die basis voor de vereniging is 45 jaar geleden 
in 1968 gelegd. In een jaar dat er nog geen digitale 
telefoons, ipad’s, ipod’s, iphone’s en wat al niet meer 
waren. In de tijd dat de leden op de fiets naar de 
uitwedstrijden in Delft, Leiden en zelfs Den Haag gingen. 
Het is dan ook mooi om te zien hoe alles veranderd is, de 
techniek, de muziek, de politiek, maar dat BSC’68 nog 
steeds BSC’68 is. Veel oudgedienden van het eerste uur 
lopen nog steeds rond op de club. Zoons, dochters, 
kleinzoons, kleindochters van die oudgedienden voetballen 
nu, of zijn vrijwilliger. En daar zijn wij als bestuur trots op. 
45 jaar is geen kroon jaar, maar wel een mijlpaal die gevierd 
moet worden. 45 jaar waar wij in oktober 2013 bij stil staan. 
En dat moet een prachtige dag worden. Er wordt weer een 
feestje gevierd bij BSC’68. Feestjes waar de club om 
bekend staat.  Een dag die vol staat met verrasiingen.  Ik 
hoop dat wij met z’n allen 12 oktober 2013 op de kaart 
gaan zetten. Dat het een dag wordt waarover lang wordt na 
gepraat. Een hoogtepunt dat wordt bij geschreven in de 
geschiedenis van de club, zodat wij over, 5, 10, 15, 20 jaar 
nog steeds terug denken aan het feest ter ere van het 
45-jarig bestaan. Maar ik hoop ook dat wij de komende 
jaren blijven die wij zijn, BSC’68, groen-witte kleuren, ons 
kan niets gebeuren. 
Ik wens iedereen nog heel veel jaren een fantastische club 
toe, BSC’68. 

Harry Meijer
voorzitter

Redactie:   Leo van den Berg, Martin van der Heijden en 
Ruud Bloembergen.

Tekstbijdrage:   Harry Meijer, Lizzy van der Helm, John van Diggele,  
John van der Helm, Leo van den Berg en  
Frank Alexander.

Fotografie: Cees Luiten en Martin van der Heijden. 
 Jeugd foto’s zijn aangeleverd door begeleiding.
Grafische verzorging en coördinatie : 
 Miranda de Vreugt-Kriek, Martin van der Heijden
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IM MEMORIAM

In augustus hebben wij volkomen onverwachts  
afscheid moeten nemen van Nico Goedraad (61) en  

Theo Hillebrand (58). Dit heeft geleid tot grote 
verslagenheid in de vereniging. De grote opkomst 

tijdens het afscheid was een blijk van waardering voor 
hen en hun jarenlange inzet als vrijwilligers van BSC’68. 

IN ONS HART

een simpel woord
een vriendelijk gebaar

jullie stonden altijd
voor iedereen klaar

volkomen onverwacht
zijn jullie heengegaan
nu leven jullie verder

in ons (groenwitte) hart voortaan

Wij zullen Nico en Theo nooit vergeten
COLOFON
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BSC’68 groeit nog steeds en dat komt niet alleen 
doordat er nieuwe leden bijkomen, maar vooral ook 
omdat er relatief weinig leden BSC’68 verlaten. Zo 
kunnen wij dus dit jaar voor het eerst in de historie 
van BSC’68 een derde B-team opstellen. 
Daarom is het goed dat er inmiddels een akkoord is 
met de gemeente over de kwaliteitsverbetering van 
de velden. Want meer leden en teams vraagt ook om 
meer bespelingscapaciteit van de velden en die gaat 
er komen.

Vorig jaar schreef ik al dat de uitstraling van ons 
sportpark en de groei, een stimulans moest geven aan 
de resultaten van de teams. En dat is zeker bij de jeugd 
ook uitgekomen. Zeven jeugdteams werden kampioen 
en onze A1 streed lange tijd voor het kampioenschap. 
Helaas ging de beslissende wedstrijd voor promotie 
naar de hoofdklasse in de nacompetitie verloren. 
Dat smaakt naar meer en ik hoop dan ook dat wij dit 
seizoen weer veel kampioenen mogen begroeten.

Het zou geweldig zijn als wij het komende seizoen 
samen met al onze vrijwilligers, sponsoren en 
supporters kunnen genieten van heel veel mooi, 
sportief voetbal en natuurlijk van heel veel 
gezelligheid bij de club. Want zonder spelers in het 
veld geen voetbal, maar zonder al die vrijwilligers, 
sponsoren en supporters is er geen voetbal mogelijk. 
Ik hoop dan ook dat onze vrijwilligers, sponsoren en 
supporters net zoveel plezier beleven aan het voetbal 
bij BSC’68 als de spelers zelf. 

Namens de samenstellers van deze presentatiegids 
wens ik jullie allemaal een fantastisch seizoen  
2014 - 2015 bij BSC’68. 

Harry Meijer

Voorwoord

Ook dit seizoen is het weer gelukt om een fantastische presentatiegids van 
BSC’68 samen te stellen. Een presentatiegids van en voor de vereniging. 
Een presentatiegids waarin wij niet alleen de leden, maar ook de sponsoren en 
anderen laten zien wat en hoe BSC’68 is. 
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Het succesverhaal van de F1
In de zomer van 2012 begint het succesverhaal van de F1.
Onder de bezielende leiding van Saskia en later het duo 
Saskia/Ferry heeft, wat in de zomer nog een onmogelijke 
missie leek, rond de winsterstop geleid tot een zegereeks 
richting het kampioenschap. 
Aan het begin van het seizoen is Saskia (moeder van 
Micah) eerst gestart met het introduceren van een 
“beetje” discipline.  Dit was echt nodig om uiteindelijk 
beter te kunnen gaan voetballen als team. Toen dat 
eenmaal min of meer gelukt was, want ja het blijven 
natuurlijk kleine ventjes  die je altijd zullen verrassen, kon 
er worden gekeken naar het voetbal.
Tezamen met Ferry (vader Jayden) heeft ook het 
voetballende gedeelte steeds meer vorm gekregen. 
Langzaam begon iedereen een gevoel te krijgen bij 
zijn plekje in het team en hoefde er steeds minder 
gecorrigeerd te worden. 
Daarnaast gingen door het zelfvertrouwen van het winnen 
van de wedstrijden ook jongens zich sneller ontwikkelen. 
Uiteindelijk stond er een team dat klaar was voor de 
kampioenswedstrijd.
Deze wedstrijd werd gespeeld door de volgende illustere 
namen. (Onthoudt deze namen want je kan ze zomaar 
over 10 jaar terugvinden in het betaalde voetbal.  )

-  In de goal Thijmen ‘oud spits’ van Urk. 
 In de verdediging de volgende namen :
-  Jari ‘multifunctioneel’ Aantjes
-  Koen ‘wervelwind’ Jongejan  
- Jayden ‘Lahm’  Blonk
- Jesper ‘I just do it’ van Kempen
- Mick ‘Beckenbauer’ van Leeuwen

In de aanval de volgende namen :
-  Sam ‘de bomber’  Metman 
-  Micah ‘Overmars’  Krullaars
-  Matz Romijn ‘Valderrama’  Vrijbloed

Dit gezelschap ging de laatste wedstrijd in met 1 
zekerheid en dat was dat  gewonnen moest worden. Een 
simpel uitgangspunt, maar zo moeilijk uit te voeren als 
je de avond ervoor van de zenuwen je schoenveters al 
opgegeten hebt.
De wedstrijd tegen Alkmania F1 begon met kansen over 
en weer, maar toen Jesper ‘I just do it’ van Kempen 
de ban had  gebroken met een afstandschot was de 
wedstrijd eigenlijk gelopen. Vanaf dat moment speelde 
er nog maar 1 ploeg en dat was BSC ‘68 F1. Uiteindelijk 
werd het 1-5 en droop Alkmania af en werd de zegedans 
uitgevoerd.

Ook de ouders werden bedankt door de spelers voor het 
hele seizoen wegbrengen en supporteren.
Bij terugkomst op BSC werden de kinderen onthaald 
door mascotte Bram, getrakteerd op bloemen, een beker, 
patat, een rondje door Benthuizen achter op een open 
vrachtwagen en bij terugkomst als klap op de vuurpijl 
was er VUURWERK! Dat dit team een hechte groep is 
geworden bleek wel uit de afscheidsbarbeque waar de 
jongens en trainers door de ouders in het zonnetje gezet 
werden en het licht laat uitging.

Namens de ouders wil ik de kinderen bedanken voor het 
getoonde voetbal en veel plezier en geluk toewensen in 
het nieuwe seizoen.    

Sponsoring, adverteren,
BSC ‘68 ondersteunen?
Neem contact op met de

sponsorcommissie!

office

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

A4 80 gr. Fastprint Regular

art. 129227

e 4,20
Markeerstift 

art. 635239

e 2,45

Lietz Nietmachine Wow

in diverse kleuren 

art. 303336 (roze), art. 303337 (blauw), art. 303339 (groen)

e 10,-

Online te bestellen via www.zoeterhageoffice.nl

Naast druk- en printwerk nu ook voor al uw  
kantoorartikelen
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Voor u ligt de nieuwe presentatiegids van BSC’68. Een blad waar wij ieder jaar trots op zijn. 
Aan mij de eer om een voorwoord te schrijven en dat valt niet mee. Allereerst omdat het de 
eerste keer is in mijn rol als voorzitter en daarnaast valt het ook niet mee om te bedenken 
wat je aan het papier gaat toevertrouwen. Een uitdaging en misschien wel de moeilijkste is 
om in ieder geval in de voetsporen van Aad Taal, mijn voorganger, te blijven. U bent gewend 
aan het gemak waarmee Aad zowel mondeling als schriftelijk u allen wist te boeien.  
Ik zal mijn best ervoor doen.

VOORWOORD
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Ondanks het feit dat ik liever naar de toekomst kijk, is het 
toch goed om even terug te blikken naar het afgelopen 
seizoen.  Aad Taal eindigde vorig jaar zijn voorwoord 
met de mededeling dat een commissie onder leiding van 
Gerard de Groot doende was om te bezien hoe verder te 
gaan met de ontwikkelingen binnen de vereniging.  
Dat heeft er toe geleid dat een nieuw bestuur inmiddels 
door de leden is gekozen. Tevens werd die bewuste 
Algemene ledenvergadering Aad Taal voor het vele werk 
dat hij gedurende 27 jaar als voorzitter van BSC’68 heeft 
verricht benoemd tot erelid. Mooi is om te constateren 
dat de leden van het oude bestuur ook in de nieuwe 
organisatie taken hebben opgepakt voor onze vereniging. 
Een nieuwe koers dus, een koers die wij samen met 
het bestuur van de Stichting Ons Nieuwe Erf opgepakt 
hebben. Voor een ieder binnen de vereniging is dat even 
wennen, veel oude spelers die een nieuwe rol hebben en 
daarnaast ook veel nieuwe spelers. Het lijkt wel voetbal. 
Maar inmiddels zijn wij steeds meer gewend aan de 
veranderingen en kunnen dus met een gerust hart de 
toekomst tegemoet zien.

Nu die toekomst. Een groter complex en meer leden 
leveren ook veel meer werk op. Gelukkig kunnen wij 
ook dit seizoen weer rekenen op heel veel vrijwilligers, 
maar wij hebben er nooit genoeg. Het blijven werven 
van nieuwe vrijwilligers voor allerlei taken blijft een 
aandachtspunt. Het grootste zorgpunt blijft echter het 
werven van nieuwe aanwas bij de scheidsrechters. 
Een probleem dat veel verenigingen treft, overigens 
gezien de vele incidenten die gedurende het seizoen 
de media halen een zeer begrijpelijk probleem. Wij 
gaan het komend seizoen extra ons best doen om het 
scheidsrechtersbestand aan te vullen. Maar daarnaast 
zullen wij pal achter onze scheidsrechters staan en hen 
daar waar nodig ondersteunen.

De  vereniging bloeit. Als ik zie wat er de afgelopen zomer 
weer is gerealiseerd dan kan ik alleen maar trots zijn, dat 
ik voorzitter van deze club mag zijn. Ik noem de zichtbare 
zaken zoals de loungeset op het terras, het plantenperk 
en de beschutting voor onze afvalbakken naast de 
kantine. “Gewoon” gerealiseerd en gemaakt door onze 
vrijwilligers. Ook hebben wij een echt pannaveld. Goed 
voor de techniektraining, maar ook leuk voor onze jeugd. 

Geheel gesponsord en aangelegd door de Vermeulen 
Groep uit Benthuizen. Kortom, het fantastische “Ons 
Nieuwe Erf” wordt steeds mooier en luxer, mede dankzij 
de inbreng van heel veel vrijwilligers en met steun van 
heel veel sponsors.

Deze entourage moet toch ook een positieve stimulans 
geven aan de sportieve resultaten van onze teams. 
Want uiteindelijk draait het toch om het voetbal. Alle 
vrijwilligers, sponsors, supporters zorgen er continue voor 
dat onze leden hun wedstrijdje kunnen voetballen. Samen 
vormen wij de vereniging, zijn wij BSC’68, de club waar 
sfeer en prestatie samengaan. 

Ik wens jullie heel veel leesplezier en een fantastisch en 
sportief seizoen 2013 / 2014.  
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Voor een vrijblijvende offerte 
of het maken van een afspraak

Tel. 079 323 97 61

Engelandlaan 192  -  2711 DX Zoetermeer
T: 079 323 97 61  -  F: 079 321 00 98

E: zoetermeer@justnotarissen.nl

www.justnotarissen.nl

Of het nu gaat om het huwelijk (huwelijks- 
voorwaarden), het kopen van een huis, het krijgen 

van kinderen (voogdij), scheiden of overlijden.
JUST Notaris van der Bijl kan u in heldere taal  
attenderen op zaken die u dient te regelen.

Voor alle hoogtepunten,
maar ook na alle dieptepunten 

Eerst naar uw notaris!

 Uw
Energie 
  Partner

Kijk voor meer informatie op onze website
www.wptz.nl of bel 079 319 08 66

WDL Advocaten & Belastingkundige
Willem Dreeslaan 133-135
2729 NE  ZOETERMEER
Postbus 882
2700 AW  ZOETERMEER
T: (079) 331 33 55
F: (079) 331 87 92
W: www.wdladvocaten.nl

WDL Advocaten en Belastingkundige 

biedt specialistische rechtshulp aan zowel 

bedrijven als particulieren.

WDL advocaten is een kantoor zonder 

opsmuk; klein team, makkelijk bereikbaar 

– in dubbel opzicht – en tegelijk voorzien 

van een rijke hoeveelheid kennis en 

ervaring op het gebied van:

• Bestuursrecht

• Ondernemingsrecht

• Fiscaal recht

• Familie- en personenrecht

• Strafrecht

• Arbeidsrecht

• Huurrecht

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/vlietstreek-zoetermeer

Samen bereik 
je meer.

Rabobank 
sponsort BSC’68.

Showroom:
Amethistweg 3 - 2665 NT  BLEISWIJK - Tel 079-3611311

Email: info@derijkmag.nl  -  www.magazijnstellingbouw.nl

Magazijnstelling
Gegalvaniseerd

€ 110,-
af Bleiswijk
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/vlietstreek-zoetermeer

Samen bereik 
je meer.

Rabobank 
sponsort BSC’68.

Showroom:
Amethistweg 3 - 2665 NT  BLEISWIJK - Tel 079-3611311

Email: info@derijkmag.nl  -  www.magazijnstellingbouw.nl

Magazijnstelling
Gegalvaniseerd

€ 110,-
af Bleiswijk
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Voor u ligt de nieuwe presentatiegids van BSC’68. Een blad waar wij ieder jaar trots op zijn. 
Aan mij de eer om een voorwoord te schrijven en dat valt niet mee. Allereerst omdat het de 
eerste keer is in mijn rol als voorzitter en daarnaast valt het ook niet mee om te bedenken 
wat je aan het papier gaat toevertrouwen. Een uitdaging en misschien wel de moeilijkste is 
om in ieder geval in de voetsporen van Aad Taal, mijn voorganger, te blijven. U bent gewend 
aan het gemak waarmee Aad zowel mondeling als schriftelijk u allen wist te boeien.  
Ik zal mijn best ervoor doen.

VOORWOORD
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Ondanks het feit dat ik liever naar de toekomst kijk, is het 
toch goed om even terug te blikken naar het afgelopen 
seizoen.  Aad Taal eindigde vorig jaar zijn voorwoord 
met de mededeling dat een commissie onder leiding van 
Gerard de Groot doende was om te bezien hoe verder te 
gaan met de ontwikkelingen binnen de vereniging.  
Dat heeft er toe geleid dat een nieuw bestuur inmiddels 
door de leden is gekozen. Tevens werd die bewuste 
Algemene ledenvergadering Aad Taal voor het vele werk 
dat hij gedurende 27 jaar als voorzitter van BSC’68 heeft 
verricht benoemd tot erelid. Mooi is om te constateren 
dat de leden van het oude bestuur ook in de nieuwe 
organisatie taken hebben opgepakt voor onze vereniging. 
Een nieuwe koers dus, een koers die wij samen met 
het bestuur van de Stichting Ons Nieuwe Erf opgepakt 
hebben. Voor een ieder binnen de vereniging is dat even 
wennen, veel oude spelers die een nieuwe rol hebben en 
daarnaast ook veel nieuwe spelers. Het lijkt wel voetbal. 
Maar inmiddels zijn wij steeds meer gewend aan de 
veranderingen en kunnen dus met een gerust hart de 
toekomst tegemoet zien.

Nu die toekomst. Een groter complex en meer leden 
leveren ook veel meer werk op. Gelukkig kunnen wij 
ook dit seizoen weer rekenen op heel veel vrijwilligers, 
maar wij hebben er nooit genoeg. Het blijven werven 
van nieuwe vrijwilligers voor allerlei taken blijft een 
aandachtspunt. Het grootste zorgpunt blijft echter het 
werven van nieuwe aanwas bij de scheidsrechters. 
Een probleem dat veel verenigingen treft, overigens 
gezien de vele incidenten die gedurende het seizoen 
de media halen een zeer begrijpelijk probleem. Wij 
gaan het komend seizoen extra ons best doen om het 
scheidsrechtersbestand aan te vullen. Maar daarnaast 
zullen wij pal achter onze scheidsrechters staan en hen 
daar waar nodig ondersteunen.

De  vereniging bloeit. Als ik zie wat er de afgelopen zomer 
weer is gerealiseerd dan kan ik alleen maar trots zijn, dat 
ik voorzitter van deze club mag zijn. Ik noem de zichtbare 
zaken zoals de loungeset op het terras, het plantenperk 
en de beschutting voor onze afvalbakken naast de 
kantine. “Gewoon” gerealiseerd en gemaakt door onze 
vrijwilligers. Ook hebben wij een echt pannaveld. Goed 
voor de techniektraining, maar ook leuk voor onze jeugd. 

Geheel gesponsord en aangelegd door de Vermeulen 
Groep uit Benthuizen. Kortom, het fantastische “Ons 
Nieuwe Erf” wordt steeds mooier en luxer, mede dankzij 
de inbreng van heel veel vrijwilligers en met steun van 
heel veel sponsors.

Deze entourage moet toch ook een positieve stimulans 
geven aan de sportieve resultaten van onze teams. 
Want uiteindelijk draait het toch om het voetbal. Alle 
vrijwilligers, sponsors, supporters zorgen er continue voor 
dat onze leden hun wedstrijdje kunnen voetballen. Samen 
vormen wij de vereniging, zijn wij BSC’68, de club waar 
sfeer en prestatie samengaan. 

Ik wens jullie heel veel leesplezier en een fantastisch en 
sportief seizoen 2013 / 2014.  
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Voor een vrijblijvende offerte 
of het maken van een afspraak

Tel. 079 323 97 61

Engelandlaan 192  -  2711 DX Zoetermeer
T: 079 323 97 61  -  F: 079 321 00 98

E: zoetermeer@justnotarissen.nl

www.justnotarissen.nl

Of het nu gaat om het huwelijk (huwelijks- 
voorwaarden), het kopen van een huis, het krijgen 

van kinderen (voogdij), scheiden of overlijden.
JUST Notaris van der Bijl kan u in heldere taal  
attenderen op zaken die u dient te regelen.

Voor alle hoogtepunten,
maar ook na alle dieptepunten 

Eerst naar uw notaris!

 Uw
Energie 
  Partner

Kijk voor meer informatie op onze website
www.wptz.nl of bel 079 319 08 66

WDL Advocaten & Belastingkundige
Willem Dreeslaan 133-135
2729 NE  ZOETERMEER
Postbus 882
2700 AW  ZOETERMEER
T: (079) 331 33 55
F: (079) 331 87 92
W: www.wdladvocaten.nl

WDL Advocaten en Belastingkundige 

biedt specialistische rechtshulp aan zowel 

bedrijven als particulieren.

WDL advocaten is een kantoor zonder 

opsmuk; klein team, makkelijk bereikbaar 

– in dubbel opzicht – en tegelijk voorzien 

van een rijke hoeveelheid kennis en 

ervaring op het gebied van:

• Bestuursrecht

• Ondernemingsrecht

• Fiscaal recht

• Familie- en personenrecht

• Strafrecht

• Arbeidsrecht

• Huurrecht

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/vlietstreek-zoetermeer

Samen bereik 
je meer.

Rabobank 
sponsort BSC’68.

Showroom:
Amethistweg 3 - 2665 NT  BLEISWIJK - Tel 079-3611311

Email: info@derijkmag.nl  -  www.magazijnstellingbouw.nl

Magazijnstelling
Gegalvaniseerd

€ 110,-
af Bleiswijk

Voor een vrijblijvende offerte 
of het maken van een afspraak

Tel. 079 323 97 61

Dublinstraat 44  -  2713 HS Zoetermeer
T: 079 323 97 61  -  F: 079 321 00 98

E: zoetermeer@justnotarissen.nl

www.justvanderbijl.nl

Of het nu gaat om het huwelijk (huwelijks- 
voorwaarden), het kopen van een huis, het krijgen 

van kinderen (voogdij), scheiden of overlijden.
JUST Notaris van der Bijl kan u in heldere taal  
attenderen op zaken die u dient te regelen.

Voor alle hoogtepunten,
maar ook na alle dieptepunten 

Eerst naar uw notaris!

Het zou geweldig zijn als wij kunnen 

genieten van mooi, sportief voetbal 

en gezelligheid bij de club.
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Het succesverhaal van de F1
In de zomer van 2012 begint het succesverhaal van de F1.
Onder de bezielende leiding van Saskia en later het duo 
Saskia/Ferry heeft, wat in de zomer nog een onmogelijke 
missie leek, rond de winsterstop geleid tot een zegereeks 
richting het kampioenschap. 
Aan het begin van het seizoen is Saskia (moeder van 
Micah) eerst gestart met het introduceren van een 
“beetje” discipline.  Dit was echt nodig om uiteindelijk 
beter te kunnen gaan voetballen als team. Toen dat 
eenmaal min of meer gelukt was, want ja het blijven 
natuurlijk kleine ventjes  die je altijd zullen verrassen, kon 
er worden gekeken naar het voetbal.
Tezamen met Ferry (vader Jayden) heeft ook het 
voetballende gedeelte steeds meer vorm gekregen. 
Langzaam begon iedereen een gevoel te krijgen bij 
zijn plekje in het team en hoefde er steeds minder 
gecorrigeerd te worden. 
Daarnaast gingen door het zelfvertrouwen van het winnen 
van de wedstrijden ook jongens zich sneller ontwikkelen. 
Uiteindelijk stond er een team dat klaar was voor de 
kampioenswedstrijd.
Deze wedstrijd werd gespeeld door de volgende illustere 
namen. (Onthoudt deze namen want je kan ze zomaar 
over 10 jaar terugvinden in het betaalde voetbal.  )

-  In de goal Thijmen ‘oud spits’ van Urk. 
 In de verdediging de volgende namen :
-  Jari ‘multifunctioneel’ Aantjes
-  Koen ‘wervelwind’ Jongejan  
- Jayden ‘Lahm’  Blonk
- Jesper ‘I just do it’ van Kempen
- Mick ‘Beckenbauer’ van Leeuwen

In de aanval de volgende namen :
-  Sam ‘de bomber’  Metman 
-  Micah ‘Overmars’  Krullaars
-  Matz Romijn ‘Valderrama’  Vrijbloed

Dit gezelschap ging de laatste wedstrijd in met 1 
zekerheid en dat was dat  gewonnen moest worden. Een 
simpel uitgangspunt, maar zo moeilijk uit te voeren als 
je de avond ervoor van de zenuwen je schoenveters al 
opgegeten hebt.
De wedstrijd tegen Alkmania F1 begon met kansen over 
en weer, maar toen Jesper ‘I just do it’ van Kempen 
de ban had  gebroken met een afstandschot was de 
wedstrijd eigenlijk gelopen. Vanaf dat moment speelde 
er nog maar 1 ploeg en dat was BSC ‘68 F1. Uiteindelijk 
werd het 1-5 en droop Alkmania af en werd de zegedans 
uitgevoerd.

Ook de ouders werden bedankt door de spelers voor het 
hele seizoen wegbrengen en supporteren.
Bij terugkomst op BSC werden de kinderen onthaald 
door mascotte Bram, getrakteerd op bloemen, een beker, 
patat, een rondje door Benthuizen achter op een open 
vrachtwagen en bij terugkomst als klap op de vuurpijl 
was er VUURWERK! Dat dit team een hechte groep is 
geworden bleek wel uit de afscheidsbarbeque waar de 
jongens en trainers door de ouders in het zonnetje gezet 
werden en het licht laat uitging.

Namens de ouders wil ik de kinderen bedanken voor het 
getoonde voetbal en veel plezier en geluk toewensen in 
het nieuwe seizoen.    

Sponsoring, adverteren,
BSC ‘68 ondersteunen?
Neem contact op met de

sponsorcommissie!

office

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

A4 80 gr. Fastprint Regular

art. 129227

e 4,20
Markeerstift 

art. 635239

e 2,45

Lietz Nietmachine Wow

in diverse kleuren 

art. 303336 (roze), art. 303337 (blauw), art. 303339 (groen)

e 10,-

Online te bestellen via www.zoeterhageoffice.nl

Naast druk- en printwerk nu ook voor al uw  
kantoorartikelen

Inhoudelijk ging het hier naast de organisatorische 
kant met name ook om de financiële aspecten 
welke hier van invloed op zijn. De adviescommissie, 
bestaande uit John van der Helm, Sacha Gramberg, 
Don van der Linden en Gerard de Groot, zijn vanaf 
januari dit jaar hiermee aan de slag gegaan. Naast 
de diverse gesprekken met het bestuur is er met 
het merendeel van de bestaande commissies 
gesproken. Bovendien hebben er ook gesprekken 
plaatsgevonden met geïnteresseerde leden en met 
een delegatie van de Stichting Exploitatie Sportpark. 
Gezien de financiële situatie van de vereniging is 
er ook een individueel gesprek geweest met de 
penningmeester van de vereniging.

Wij kunnen stellen dat alle gesprekken zeer 
constructief zijn verlopen waarbij zeker ook 
kritisch over de verschillende onderwerpen werd 
gediscussieerd. Het was plezierig te constateren dat 
nagenoeg alle leden zich thuis voelen bij BSC’68, maar 
er is ook vastgesteld dat er veel werk aan de winkel is 
om voor continuïteit te zorgen bij BSC’68. Elementen 
welke voor BSC’68 cruciaal zullen zijn in de toekomst 
zijn onder andere: clubcultuur, groei, vrijwilligers , 
communicatie en financiën op orde.

In een bestuursvergadering in mei is het eindrapport 
besproken en tevens is er nadien een sessie geweest 
met de verschillende commissies en vervolgens is er in 
juni een informatieavond gehouden voor de leden.
Voor zover bekend is het rapport door een ieder 
positief ontvangen en herkennen veel van onze leden 
zich erin. Het is nu belangrijk dat de overgenomen 
aanbevelingen in acties worden omgezet om 
zodoende ervoor te zorgen dat onze club met 
vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. Veel 
steun en arbeid van menig lid zal hierbij nodig zijn 
want we zullen het met z’n allen moeten doen.

Wij wensen de club veel succes bij het realiseren van 
haar doelstellingen.

P.S.  Het volledige rapport is op te vragen bij de secretaris 
van de vereniging.

Namens de adviescommissie
Gerard de Groot

Adviescommissie

Vanuit de ledenvergadering gehouden aan het eind van 2013 is er door het 
bestuur gevraagd een adviescommissie in te stellen met als doel de status te 
bepalen van de nieuwe bestuurlijke structuur en organisatie en tevens in kaart 
te brengen hoe en op welke wijze het spel van BSC naar een structureel hoger 
niveau gebracht kan worden.
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Cruciale elementen voor BSC’68:  

clubcultuur, groei, vrijwilligers,  

communicatie en op orde hebben  

van financiën
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kijk voor al onze acties & diensten op: www.wvandenheuvelbv.nl

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

apk actie € 25,00
voor slechts:

W. van den HeUvel Bv

verbreepark 33  |  2731 Br Benthuizen  |  t (079) 33 13 926  |  garage@wvandenheuvelbv.nl

onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken

apk keuring

Banden, trekhaken en accesoires

aircocheck, vakantiecheck, Wintercheck

Garantie, vakgarage autoverzekering, vervangend vervoer

“Voorzitter zijn van BSC’68 voelde aan als een behoorlijke 
verantwoordelijkheid.” Zo start Fred Retel zijn betoog als 
hem gevraagd wordt iets te vertellen over zijn periode 
als voorzitter van BSC’68. Toen zijn zoon Jan kwam te 
voetballen bij BSC’68, kwam Fred logischerwijs ook in 
aanraking met BSC’68. Zijn andere zoons, Fred jr. en 
Alex bleven voetballen in Den Haag. “Zij vonden dat 
ze in Benthuizen nog op klompen voetbalden”. “Aad 
Verheul was toen voorzitter en ik weet nog dat er niet 
veel animo was voor een bestuursfunctie. Dat liep toen 
niet zo erg goed. Ik weet wel hoe dat kwam, maar dat 
mag je niet opschrijven. Het weekblad was een vast 
ritueel. Elke week samenstellen: stencils maken en 
verspreiden onder de leden. Achteraf prachtig werk. Met 
Coen van Veen als leverancier van het stencilapparaat. 
Frits Veen, die elke maandag langs de velden de lege 
flessen en het vuil verzamelde en nooit verzuimde. 
Mooie tijd. Han Polderman, ook zo’n echte BSC-er, hij 
zorgde altijd voor de aardappelen voor het jeugdkamp. 
Dat waren echte happenings!” “Toen Aad Verheul stopte 
met zijn voorzitterschap nam ik het hamertje over. Dat 
ging spontaan en eerlijk gezegd was er niemand die een 
bestuursfunctie wilde in die tijd. Alleen Ben Korving en ik 
waren zo gek. Toen was de samenstelling van het bestuur 
een 7-koppige bemanning, waarvan 4 Benthuizenaren als 
bestuurslid en 3 bestuursleden van buiten Benthuizen. 
Bestaat dat nu nog?”

Lachen met Aad Taal
“In deze beginperiode kreeg ik ook te maken met ene 
Aad taal, die was helemaal gek. Ik herinner mij dat we 
gingen voetballen bij Blauw Zwart en dat Aad Taal, na 
een ruim genoten 3e helft, bezopen dus, het verkeer 
stond te regelen op de terugreis. Aan één stuk had hij het 
woord en gein maken, samen met Hubert van Stralen. 
Man, man man, wat een tijd was dat. En thuis weer lekker 
doorgaan.”
“Het was echt een heel bijzondere tijd van mijn leven. 

Jammer dat mijn gezondheid het steeds minder toeliet 
om actief te blijven. Vanwege mijn diabetes moest ik echt 
regelmatig leven en zuinig zijn op mijn energie, maar toch 
heb ik 3 seizoenen met erg veel plezier en inzet de Club 
mogen leiden.” 

Leuke en minder leuke dingen……………
“ Dat hoort bij het leven en ook bij een voetbalclub. Maar 
leuk was het feit dat op enig moment 3 of 4 leuke meisjes 
voor mijn deur stonden met een erg vreemde vraag. Zij 
wilden lid worden en voetballen bij BSC’68. Ik moest mijn 
lachten inhouden en wimpelde ze af met de opdracht 
om dan maar eerst eens 16 meisjes te vinden voor een 
elftal. Tevreden met mijn actie sloot ik de deur en ik weet 
nog goed dat we thuis nog hartelijk hebben gelachen 
om deze actie. Meisjes en voetbal, dat was nog niet echt 
de gewoonste zaak van de wereld. Maar tot mijn grote 
verbazing stonden die meiden 2 dagen later weer voor de 
deur met een lijstje met 16 namen. Daar kon ik dus niet 
meer omheen. Het begin van een erg leuke ervaring voor 
de club. Denk aan de kleedruimte, voetbaltaal met dames 
is toch iets anders. Het was het begin van een club die 
volwassen werd. Bijzonder was wel dat er bij de dames 
soms meer publiek stond dan bij het eerste elftal.” 

Zwarte dag van mijn Voorzitterschap.
Wat mij ook altijd bij is gebleven tot aan de dag 
van vandaag is de dag dat Albert Vermeulen een 
sponsorcontract tekende. Op deze zaterdagmiddag lag 
het voetbal eruit en toch werd een elftalfoto gemaakt 
met de nieuwe kleding. Omdat het voetbal er uitlag 
werden de activiteiten verschoven naar de kantine. 
Tafeltennis, kaartje leggen en een biertje. We maakten 
het altijd gezellig. Jaap (Japie) Bregman was toen 17 
jaar en hij kon voetballen als de pest. Wat was hij goed. 
Zaterdagavond kreeg ik een telefoontje dat hij samen 
met zijn vriendin met de motor een ongeluk had gehad 
en dat hij was overleden. Om 19:00 vertrok hij uit het 
clubhuis en een paar dagen later stonden we aan zijn 
graf. Een nachtmerrie. Bijna de hele vereniging was bij de 
uitvaart aanwezig. Zijn ongeluk heb ik verder altijd bij mij 
gedragen.”
Fred besluit om zijn BSC-trofeeën te tonen die trots boven 
zijn zetel prijken. Het verzorgingshuis waar hij momenteel 
verblijft ondergaat, de meestal goed geluimde, Fred als 
positief. Ten tijde van het schijven van dit stuk was zijn 
vrouw even niet bij hem, maar dat kwam ook wel weer 
goed. De ziekte diabetes heeft zo zijn weerslag op Fred’s 
gezondheid en soms is dat lastig te aanvaarden. Maar al 
met al kijkt hij met een glimlach het leven tegemoet. Fred 
Retel, erevoorzitter en een echte BSC-er, dank je wel!
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Fred Retel, erevoorzitter! 
Eens een BSC-er altijd een BSC-er.

WDL Advocaten & Belastingkundige
Willem Dreeslaan 133-135
2729 NE  ZOETERMEER
Postbus 882
2700 AW  ZOETERMEER
T: (079) 331 33 55
F: (079) 331 87 92
W: www.wdladvocaten.nl

WDL Advocaten en Belastingkundige 

biedt specialistische rechtshulp aan zowel 

bedrijven als particulieren.

WDL advocaten is een kantoor zonder 

opsmuk; klein team, makkelijk bereikbaar 

– in dubbel opzicht – en tegelijk voorzien 

van een rijke hoeveelheid kennis en 

ervaring op het gebied van:

• Bestuursrecht

• Ondernemingsrecht

• Fiscaal recht

• Familie- en personenrecht

• Strafrecht

• Arbeidsrecht

• Huurrecht

VUURWERK
VuurwerkShopBenthuizen.nl
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TERUGBLIK
Afgelopen seizoen hebben we een bewogen seizoen 
gehad. Het 1e elftal had een moeilijk seizoen met veel 
blessures en wat wisselende prestaties. Uiteindelijk 
werd de derde klasse verdiend gehandhaafd. 
Het tweede elftal had helaas veel wedstrijden met te 
weinig spelers waardoor veel geleend moest worden bij 
het 3e en 4e elftal. Daar tegenover stonden met name 
de positieve prestaties bij een aantal jeugdelftallen 
waaronder de A1 die een heel goed seizoen had.  
De nacompetitie werd behaald: een prima prestatie 
waar we allemaal met veel plezier op terugkijken. 

VOORTGANG TC
Inmiddels heeft de TC getracht diverse communicatie-
lijnen te verbeteren. Met name de communicatie 
m.b.t. de overgang van jeugd (A) naar de senioren 
selectie moest beter worden geregeld. Deze trend 
die in januari is ingezet heeft inmiddels zijn vruchten 
afgeworpen. Dit had o.a. tot resultaat dat de 
selectiewaardige A-jeugd spelers al in januari eenmaal 
per week met de selectie meetrainden en een aantal 
van hen al regelmatig in ons eerste elftal te zien was. 
Dit proces is o.a. in werking gesteld om de overgang 
naar de senioren in augustus te vergemakkelijken.

Daarnaast hebben we rust gecreëerd bij de staf van 
de senioren. Hoofdtrainer, John van Diggele, heeft 
een jaar bijgetekend, Ferry Blonk is als assistent 
toegevoegd, Aad de Boer en Ron Priem hebben de 
taken van Bob Nordman overgenomen.

Inmiddels is de selectie in volle gang bezig met de 
voorbereidingen voor het komend seizoen. De nieuwe 
selectie is zodanig gegroeid dat we zelfs een derde 
elftal kunnen vullen. Dit was een wens van de TC voor 
het volgende seizoen. Door veel aanwas uit de jeugd 
en een aantal nieuwe spelers kunnen we de stap al dit 
seizoen realiseren. 

De TC heeft diverse keren overleg gehad waar veel 
over voetbaleigen zaken werd gesproken. Zo is o.a. 
het project “train de trainer” opgezet en is er meer 
over voetbaltechnisch aspecten gesproken.

DOELSTELLING VOOR KOMEND SEIZOEN
Voor komend seizoen dient er een aantal 
disciplines als rode draad door de jeugd te worden 
doorgevoerd. Te denken valt o.a. aan een zelfde wijze 
van warming-up maar ook de speelwijze van BSC’68 
binnen de jeugd, dient eenduidiger te worden.  

We willen meer naar een zelfde spelwijze met vaste 
patronen. Uitgangspositie is het 4:3:3 systeem,  
het meest herkenbare voetbalsysteem m.n. voor 
de jeugd. Uiteraard is hier een gedegen coaching 
en instructie voor benodigd. Dit zal o.a. geschieden 
door train de trainer regelmatiger te organiseren. 
Naast de hoofdtrainer van de senioren zal ook 
de hoofd-jeugdtrainer daar een belangrijke rol in 
krijgen.

Verder zal meer gekeken gaan worden hoe we  
de jeugd in de toekomst zien. Hier is onder meer 
een meerjarenplan voor benodigd. Stap voor stap 
moeten we het niveau van de jeugd omhoog zien te 
krijgen. 
Uiteraard hebben wij daar ook de hulp van al die 
vrijwilligers hard bij nodig die, zoals ze elk jaar weer 
doen, BSC’68 daar zien te krijgen waar we heen 
willen. Het technisch beleidsplan is beschikbaar maar 
zal z.s.m. opnieuw worden gescreend en daar waar 
nodig worden aangepast.

Indien u ideeën of aanbevelingen heeft voor de TC 
dan staan wij altijd open voor suggesties.
De TC wenst alle BSC’68-ers een sportief en succesvol 
seizoen 2014-2015. 

John van der Helm
Voorzitter TC

Technische commissie BSC’68 

De Technische commissie (TC) van BSC’68 bestaat m.i.v. het komend seizoen 
uit hoofdtrainer Senioren (John van Diggele), assistent-trainer senioren 
(Ferry Blonk), hoofdtrainer jeugd Falco van den Eijnden en de voorzitter van  
deze commissie, John van der Helm.
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Leeuwenhoekstraat 110  |  2652 XL  Berkel en Rodenrijs
Showroom Schade herstel  |  De werven 5  |  2731 AZ  Benthuizen
Tel 0650283376  |  www.jfk-cars.nl  |  jfk-cars@hotmail.com

• Gebruikte auto’s met of 
zonder garantie

• Ruime keuze

JFK Cars is trotse sponsor

van BSC’68! 
JFK Cars is trotse sponsor

van BSC’68! 
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Ook het afgelopen seizoen zijn onze mannen van het eerste elftal wekelijks beoordeeld. 
Voor inmiddels de 6e keer werd op basis van die beoordelingen de “IM Frans Visbokaal” 
aan de speler van het jaar uitgereikt. 

Speler van het jaar  
2012 / 2013

Frans Vis is één van de mannen die betrokken was bij de 
oprichting van onze vereniging. Zijn kennis en adviezen 
hebben aan de basis gestaan van BSC’68. Nadat zijn 
vereniging Tonegido in Voorburg werd opgeheven kwam 
Frans Vis wekelijks naar BSC’68. Hij gaf toen aan dat hij 
de spelers van het eerste elftal wilde motiveren door een 
prijs voor de speler van het jaar in het leven te roepen. 
Echter vlak voordat het plan werkelijkheid werd overleed 
Frans plotseling. Zijn zoons Hajo en Jan Dirk, beiden 
voetballiefhebbers, kenden het initiatief van hun vader en 
spontaan gaven zij aan dat gevolg gegeven moest worden 
aan dit initiatief. Zo ontstond de strijd voor de IM Frans 
Vis bokaal. Helaas kon Hajo dit jaar niet bij de uitreiking 
aanwezig zijn, maar gelukkig konden Jan Dirk en zijn 
vrouw de beker uitreiken. 

Door de fantastische weersomstandigheden kon de 
uitreiking plaatsvinden op het terras. Uiteindelijk bleek 
dat Wouter Nieuwenkamp de winnaar was geworden van 
de wisselbokaal. Hij bleef Rob van der Meer (2e) en Erik 
Meijer (3e) nipt voor. Wouter had het afgelopen seizoen de 
moeilijke taak om centraal in de verdediging Ferry Blonk 
te doen vergeten. Dat heeft hij meer dan prima gedaan. 
Wouter heeft veel talent en liet de supporters regelmatig 
genieten van mooie passes, hier en daar een doelpunt, 
maar vooral van zijn positiespel. En dat is toch het 
moeilijkste onderdeel van het voetbalspel.

Naast de speler van het jaar werd ook het talent van 
het jaar gekozen. Martijn Poort kreeg deze titel en die is 
meer dan verdiend. Martijn is inmiddels vaste kracht in 
het eerste elftal en laat wekelijks zien dat hij het spelletje 
doorheeft. Een terechte keus en gezien zijn ontwikkeling 
zijn de verwachtingen voor het komende seizoen hoog 
gespannen.

Een derde prijs ging naar Jacco Pos. Hij werd de 
scheidsrechter van het jaar. Jacco is altijd bereid om een 
wedstrijd te fluiten en als het moet meerdere wedstrijden 
op een dag. Daarbij is hij consequent en duidelijk en laat 
hij blijken dat hij het spel en de spelers goed aanvoelt. 
Deze prijs geeft aan dat de vereniging het belangrijk vindt 
dat niet alleen spelers maar ook de scheidsrechters op 
een voetstuk moeten worden geplaatst. Zonder scheids 
wordt er niet gevoetbald en het respect gaat dan ook niet 
alleen uit naar Jacco, maar tevens naar al zijn collega’s 
die wekelijks bereid zijn om heel veel jonge en oude 

spelers hun hobby te kunnen laten uitoefenen. 

Na de prijsuitreiking genoten wij met z’n allen van een 
drankje en een hapje en het prachtige zomerweer. 
Inmiddels is het nieuwe seizoen weer begonnen, 
de eerste beoordelingen zijn al weer aan het papier 
toevertrouwd en wij hopen natuurlijk dat ook aan het 
eind van dit seizoen Hajo en Jan Dirk Vis weer aanwezig 
kunnen en willen zijn bij de uitreiking  van de trofee voor 
de speler van het jaar.  

JFK Cars is trotse sponsor 

van BSC’D3!

Leeuwenhoekstraat 110  |  2652 XL  Berkel en Rodenrijs
Showroom Schade herstel  |  De werven 5  |  2731 AZ  Benthuizen
Tel 0650283376  |  www.jfk-cars.nl  |  jfk-cars@hotmail.com

• Gebruikte auto’s met of 
zonder garantie

• Ruime keuze

Wouter Nieuwenkamp

Martijn Poort

De selectie is in volle gang bezig 

met de voorbereidingen voor het  

komend seizoen.
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 Hoofdvestiging:
Industrieweg 2 (wijk 12) 
2712 LB Zoetermeer
Telefoon  079 - 331 43 00

 Servicefi liaal:
 Weteringweg 17 
2641 KM Pijnacker
Telefoon 015 - 369 33 08

Uw dealer voor Zoetermeer en omstreken
www.vandervelden.nl

Velden 210x148 BSC krantje.indd   1 23-07-14   08:16

BSC-meisjes kampioen!

Afgelopen seizoen speelde de meiden van BSC’68  in 
de B-competitie 2e klasse. Doordat iets minder dan de 
helft nog C-jeugd is, was dit best wel even pittig. Na 
de bekerwedstrijden werden we ingedeeld samen met 
Voorschoten ’97, ARC mb2, Alkmania mb2 en Valken’68 mb1. 
Dit betekende dat wij in totaal 10 wedstrijden moesten spelen. 
In de eerste pot moesten ze nog even hun draai vinden en 
dus verloren we uit dan ook met 1-0 van Voorschoten’97. Dit 
was even een tegenvaller en een reden om extra ons best te 
doen om ze op de training wat bij te brengen. 
De week daarop moesten we thuis tegen ARC mb2 en toen 
lieten we zien dat we het toch in ons hadden, we versloegen 
ze met een mooie 6-0. De volgende was een uitwedstrijd bij 
Valken’68, deze was toch iets te pittig en dus gingen we weer 
zonder punten naar huis. De tweede ronde tegen ARC was 
echt een topper die gelijk opging, het was een erg spannende 
wedstrijd die we met 3-4 hebben gewonnen. 
Tegen Voorschoten was het de keer daarop gelijk spel en 

zo lieten de meiden zien dat ze dus wel degelijk 
bovenin meedraaiden! Ze deden het zelfs zo goed dat er 
uiteindelijk een gelijk aantal punten werd behaald door onze 
meiden als de meiden van Voorschoten’97. Naar doelsaldo 
gekeken zijn onze meiden dan toch kampioen van het 
seizoen 2012/2013 geworden. 

Dit betekende natuurlijk een feestje en dus werd de mb1 
op zaterdag 30 mei in het zonnetje gezet bij de vereniging. 
Ze werden toegesproken door de voorzitter Harry Meyer en 
kregen bloemen van de vereniging. Ook kregen ze van de 
sponsor, C de Ruiter en Zonen, een bloem en een VVV-bon. 
Als knaller mochten ze met veel herrie op de platte kar door 
het dorp heen en ze werden bij terugkomst ontvangen met 
prachtig vuurwerk. Daarna nog een gezellig samenzijn gehad 
met een hapje en een drankje. We kijken nu uit naar het 
aankomend seizoen in afwachting wat dat ons gaat brengen.
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Telefoon 079 3316200 – Telefax 079 3315531 
www.cderuiter.nl – Transport@cderuiter.nl 

 

  

  

  

 

C. d. R. 

Volkswagen en Audi Servicedealer
voor Zoetermeer, Pijnacker e.o.

www.vandervelden.nl

Hoofdvestiging:
Industrieweg 2 (wijk 12) 
2712 LB Zoetermeer
Telefoon 079 - 341 77 11

Servicefiliaal:
Weteringweg 17 
2641 KM  Pijnacker
Telefoon 015 - 369 33 08

Kantoor en bedrijf:
Verbreepark 23
Postbus 3
2730 AA Benthuizen

tel: 079 342 06 01
fax: 079 342 48 01
e-mail: info@vdmbv.com
www.vdmbv.com

Uw partner en adviseur
Grond- weg- waterbouw en groenvoorzieningen
Aanleg en onderhoud van sportparken 
o.a. ook BSC’68 Sportpark ‘Ons Nieuwe Erf’

Aannemingsbedrijf van der Meer B.V.
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Onder leiding van Ferry Blonk hebben de vrouwen 
de afgelopen 1,5 jaar een flinke sprong gemaakt. 
Uiteraard staat plezier nog steeds op één, maar ook 
wedstrijden winnen is tegenwoordig het streven. 
Enkele succesverhalen zijn de 7-1 tegen buurtgenoot 
Moerkapelle, 14-1 tegen Lyra VR3 en 6-0 tegen 
Ariston.  

Voor deze resultaten trainen de vrouwen dan ook 
tweemaal per week erg hard. Helaas hebben de 
dames afscheid moeten nemen van Ferry, omdat hij 
vanaf het seizoen 2014-2015 de nieuwe trainer van 
het 2e elftal wordt. 

Gelukkig heeft VR1 Frits Bolink als hoofdtrainer,  
twee assistenten en enkele nieuwe aanwinsten 
hiervoor teruggekregen. De dames hebben al  
één wedstrijd onder zijn leiding mogen spelen,  
tegen Be Fair VR1 (kampioen in dezelfde klasse) werd 
met 2-0 en een duidelijk speloverwicht gewonnen. 

Vrouwenvoetbal

Enkele jaren geleden begonnen als een vriendinnenteam puur voor  
de recreatie, is het vrouwenvoetbal binnen BSC’68 flink aan het groeien. 
Niet alleen is er ondertussen een meisjes-B die in 2013 kampioen is geworden 
maar ook in de jeugd, tussen de jongens, lopen veel leuke voetbalsters. 
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Vanwege de nieuwe trainers en speelsters, zullen 
zij aan het begin van het seizoen gezamenlijk aan 
een ‘FunRun’ deelnemen om een ieder beter te 
leren kennen. In de eerste bekerwedstrijden zal het 
wellicht ook nog even aftasten worden, voordat 
iedereen op elkaar ingespeeld is. Maar de dames 
van Vrouwen-1 kijken uit naar een plezierige en 
succesvolle start van de competitie.
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Frans Vis was ruim 45 jaar geleden een van de 
medeoprichters van onze vereniging. Deze bokaal 
wordt jaarlijks uitgereikt aan de winnaar van het 
spelersklassement. Het klassement wordt opgesteld 
aan de hand van de ‘rapportcijfers’ die de spelers elke 
week krijgen van een aantal deskundige juryleden. 
Aan het einde van het seizoen wordt de balans 
opgemaakt. 

Onze doelman Erik Meijer wist met miniem verschil 
(gemiddeld 0,01 punt) good-old Marcel van den Heuvel 
voor te blijven. Jelle van Maanen werd derde in dit 
klassement. Het betekende voor Erik de derde keer, 
gedurende het bestaan van deze prijs, dat hij de 
bokaal uit handen van Hajo en Jan-Dirk Vis, de zonen 
van Frans Vis, in ontvangst mocht nemen. 

Erik Meijer: speler van het Seizoen 2013-2014

Een hoogtepunt aan  

het einde van  

het seizoen binnen  

onze vereniging is  

de uitreiking van  

de IM Frans Vis-bokaal. 

Ook werden nog twee andere 

jaarlijkse prijzen uitgedeeld. De prijs 

“Scheidsrechter van het seizoen” 

ging naar Lizzy van der Helm en 

Mitchell van der Linden werd tot 

het “Talent van het seizoen” 

uitgeroepen.

Komend seizoen gaat er uiteraard 

weer gestreden worden om deze 

inmiddels befaamde prijzen.
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Lizzy van der Helm

Lizzy van der Helm

Mitchell van der LindenErik Meijer met Hajo en Jan-Dirk Vis
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mechanisatie- en constructiebedrijf

Ambachtsweg 8, 2641 KS Pijnacker
Tel (015) 3699999 - Fax (015) 3699892

dorpstraat 91, 2731 am  benthuizen
telefoon: 079 3414694

www.hansjanssen.tweewielers.nl

Hoogeveenseweg 4, 2391 NR Hazerswoude-Dorp
Postbus 849, 2700 AV Zoetermeer

Telefoon (079) 341 05 39, Fax (079) 341 34 40
info@vermeulengroep.com, www.vermeulengroep.com

AANNEMINGSBEDRIJF • TRAFFIC • GWW • MARKERINGEN • GELEIDERAIL • PROJECTBUREAU
GLADHEIDBESTRIJDING • VERHUUR •  MATERIEEL • ASFALT • GROENVOORZIENING

DOE HET ZELF

SPEELGOED

Openingstijden
Di - vr  08.30 - 18.00
Vr  19.00 - 21.00
Za 08.30 - 16.00

Tel/fax 079 331 34 43

Prins Willem Alexanderplein 5-6 Benthuizen

speelgoed, ijzerwaren en kantoorartikelen

Roy vd Meer Mike GoedraadLeon Guit 

Joris Rubrech

Lennart vd Berg Remco Guit  

Mitchel vd Linden

Kay van Dorp  

Rob vd Meer

Danny Schreurs  Martijn Poort

Daniël de Wit  

Jelle van Maanen

Dennis Lunenburg 

Kevin v d Berg  

Rowen Bouwmeester  

Selectie BSC’68  Seizoen 2013 - 2014

Marcel vd Heuvel Joris vd Meer Remco Bor Kenneth de Jong  

BSC’68 presentatiegids 2013 - 2014 25

s
e

l
e

c
t

ie

mechanisatie- en constructiebedrijf

Ambachtsweg 8, 2641 KS Pijnacker
Tel (015) 3699999 - Fax (015) 3699892

dorpstraat 91, 2731 am  benthuizen
telefoon: 079 3414694

www.hansjanssen.tweewielers.nl

Hoogeveenseweg 4, 2391 NR Hazerswoude-Dorp
Postbus 849, 2700 AV Zoetermeer

Telefoon (079) 341 05 39, Fax (079) 341 34 40
info@vermeulengroep.com, www.vermeulengroep.com

AANNEMINGSBEDRIJF • TRAFFIC • GWW • MARKERINGEN • GELEIDERAIL • PROJECTBUREAU
GLADHEIDBESTRIJDING • VERHUUR •  MATERIEEL • ASFALT • GROENVOORZIENING

DOE HET ZELF

SPEELGOED

Openingstijden
Di - vr  08.30 - 18.00
Vr  19.00 - 21.00
Za 08.30 - 16.00

Tel/fax 079 331 34 43

Prins Willem Alexanderplein 5-6 Benthuizen

speelgoed, ijzerwaren en kantoorartikelen

Roy vd Meer Mike GoedraadLeon Guit 

Joris Rubrech

Lennart vd Berg Remco Guit  

Mitchel vd Linden

Kay van Dorp  

Rob vd Meer

Danny Schreurs  Martijn Poort

Daniël de Wit  

Jelle van Maanen

Dennis Lunenburg 

Kevin v d Berg  

Rowen Bouwmeester  

Selectie BSC’68  Seizoen 2013 - 2014

Marcel vd Heuvel Joris vd Meer Remco Bor Kenneth de Jong  

Veel mensen nemen scheidsrechters voor lief, maar 
vergeten hierbij dat ook deze mensen hun vrije 
zaterdag gebruiken om de club of het team van hun 
zoon/dochter te helpen. Daarnaast hebben we spelers 
uit de A/B/C- en D-jeugd die vaak een wedstrijd in de 
ochtend fluiten. Ondanks deze geweldige mensen 
komen we toch nog een hoop scheidsrechters tekort 
om alle wedstrijden te bezetten. 

Aankomend seizoen wil de scheidsrechterscommissie 
dan ook enkele stappen gaan maken. Niet alleen 
komt er een spelregelcursus voor jeugdleden en of 
ouders. Tevens zullen scheidsrechters meer en beter 
begeleid worden vanuit de club. Zo zullen wedstrijden 
worden bekeken en besproken om scheidsrechters 
verder te helpen en worden er spelregelavonden 
georganiseerd. Op deze avonden worden niet alleen 
spelregels herhaald en uitgelegd, ook ervaringen en 
problemen waar scheidsrechters tegen aan lopen 
kunnen worden gedeeld. 

Mocht je interesse hebben om ook scheidsrechter te 
worden, kan je altijd contact opnemen met:  
Lizzy van der Helm (LizzyvanderHelm@hotmail.com). 

Als laatste willen we via deze weg Rein Kamphuis 
bedanken voor het jarenlang regelen van de 
scheidsrechterszaken. Vanwege het opzetten van 
een eetcafé kan hij deze werkzaamheden niet meer 
voortzetten, gelukkig blijft hij wel beschikbaar als 
scheidsrechter.

Lizzy van der Helm

Scheidsrechters

Elke vereniging draait op vrijwilligers. Een goed voorbeeld hiervan bij 
BSC’68 is terug te vinden bij de scheidsrechters. Enkele scheidsrechters 
fluiten al jaren elke zaterdag een wedstrijd van de jeugd of senioren. 

SCH
EID

RECH
TERS
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Voor u ligt de nieuwe presentatiegids van BSC’68. Een blad waar wij ieder jaar trots op zijn. 
Aan mij de eer om een voorwoord te schrijven en dat valt niet mee. Allereerst omdat het de 
eerste keer is in mijn rol als voorzitter en daarnaast valt het ook niet mee om te bedenken 
wat je aan het papier gaat toevertrouwen. Een uitdaging en misschien wel de moeilijkste is 
om in ieder geval in de voetsporen van Aad Taal, mijn voorganger, te blijven. U bent gewend 
aan het gemak waarmee Aad zowel mondeling als schriftelijk u allen wist te boeien.  
Ik zal mijn best ervoor doen.

VOORWOORD

BSC’68 presentatiegids 2013 - 2014 7

Ondanks het feit dat ik liever naar de toekomst kijk, is het 
toch goed om even terug te blikken naar het afgelopen 
seizoen.  Aad Taal eindigde vorig jaar zijn voorwoord 
met de mededeling dat een commissie onder leiding van 
Gerard de Groot doende was om te bezien hoe verder te 
gaan met de ontwikkelingen binnen de vereniging.  
Dat heeft er toe geleid dat een nieuw bestuur inmiddels 
door de leden is gekozen. Tevens werd die bewuste 
Algemene ledenvergadering Aad Taal voor het vele werk 
dat hij gedurende 27 jaar als voorzitter van BSC’68 heeft 
verricht benoemd tot erelid. Mooi is om te constateren 
dat de leden van het oude bestuur ook in de nieuwe 
organisatie taken hebben opgepakt voor onze vereniging. 
Een nieuwe koers dus, een koers die wij samen met 
het bestuur van de Stichting Ons Nieuwe Erf opgepakt 
hebben. Voor een ieder binnen de vereniging is dat even 
wennen, veel oude spelers die een nieuwe rol hebben en 
daarnaast ook veel nieuwe spelers. Het lijkt wel voetbal. 
Maar inmiddels zijn wij steeds meer gewend aan de 
veranderingen en kunnen dus met een gerust hart de 
toekomst tegemoet zien.

Nu die toekomst. Een groter complex en meer leden 
leveren ook veel meer werk op. Gelukkig kunnen wij 
ook dit seizoen weer rekenen op heel veel vrijwilligers, 
maar wij hebben er nooit genoeg. Het blijven werven 
van nieuwe vrijwilligers voor allerlei taken blijft een 
aandachtspunt. Het grootste zorgpunt blijft echter het 
werven van nieuwe aanwas bij de scheidsrechters. 
Een probleem dat veel verenigingen treft, overigens 
gezien de vele incidenten die gedurende het seizoen 
de media halen een zeer begrijpelijk probleem. Wij 
gaan het komend seizoen extra ons best doen om het 
scheidsrechtersbestand aan te vullen. Maar daarnaast 
zullen wij pal achter onze scheidsrechters staan en hen 
daar waar nodig ondersteunen.

De  vereniging bloeit. Als ik zie wat er de afgelopen zomer 
weer is gerealiseerd dan kan ik alleen maar trots zijn, dat 
ik voorzitter van deze club mag zijn. Ik noem de zichtbare 
zaken zoals de loungeset op het terras, het plantenperk 
en de beschutting voor onze afvalbakken naast de 
kantine. “Gewoon” gerealiseerd en gemaakt door onze 
vrijwilligers. Ook hebben wij een echt pannaveld. Goed 
voor de techniektraining, maar ook leuk voor onze jeugd. 

Geheel gesponsord en aangelegd door de Vermeulen 
Groep uit Benthuizen. Kortom, het fantastische “Ons 
Nieuwe Erf” wordt steeds mooier en luxer, mede dankzij 
de inbreng van heel veel vrijwilligers en met steun van 
heel veel sponsors.

Deze entourage moet toch ook een positieve stimulans 
geven aan de sportieve resultaten van onze teams. 
Want uiteindelijk draait het toch om het voetbal. Alle 
vrijwilligers, sponsors, supporters zorgen er continue voor 
dat onze leden hun wedstrijdje kunnen voetballen. Samen 
vormen wij de vereniging, zijn wij BSC’68, de club waar 
sfeer en prestatie samengaan. 

Ik wens jullie heel veel leesplezier en een fantastisch en 
sportief seizoen 2013 / 2014.  
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Voor een vrijblijvende offerte 
of het maken van een afspraak

Tel. 079 323 97 61

Engelandlaan 192  -  2711 DX Zoetermeer
T: 079 323 97 61  -  F: 079 321 00 98

E: zoetermeer@justnotarissen.nl

www.justnotarissen.nl

Of het nu gaat om het huwelijk (huwelijks- 
voorwaarden), het kopen van een huis, het krijgen 

van kinderen (voogdij), scheiden of overlijden.
JUST Notaris van der Bijl kan u in heldere taal  
attenderen op zaken die u dient te regelen.

Voor alle hoogtepunten,
maar ook na alle dieptepunten 

Eerst naar uw notaris!

 Uw
Energie 
  Partner

Kijk voor meer informatie op onze website
www.wptz.nl of bel 079 319 08 66

WDL Advocaten & Belastingkundige
Willem Dreeslaan 133-135
2729 NE  ZOETERMEER
Postbus 882
2700 AW  ZOETERMEER
T: (079) 331 33 55
F: (079) 331 87 92
W: www.wdladvocaten.nl

WDL Advocaten en Belastingkundige 

biedt specialistische rechtshulp aan zowel 

bedrijven als particulieren.

WDL advocaten is een kantoor zonder 

opsmuk; klein team, makkelijk bereikbaar 

– in dubbel opzicht – en tegelijk voorzien 

van een rijke hoeveelheid kennis en 

ervaring op het gebied van:

• Bestuursrecht

• Ondernemingsrecht

• Fiscaal recht

• Familie- en personenrecht

• Strafrecht

• Arbeidsrecht

• Huurrecht

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/vlietstreek-zoetermeer

Samen bereik 
je meer.

Rabobank 
sponsort BSC’68.

Showroom:
Amethistweg 3 - 2665 NT  BLEISWIJK - Tel 079-3611311

Email: info@derijkmag.nl  -  www.magazijnstellingbouw.nl

Magazijnstelling
Gegalvaniseerd

€ 110,-
af Bleiswijk

INFRA (GWW/ASFALT) * VERKEERSTECHNIEK * MARKERINGEN * 
GELEIDERAIL * GROENVOORZIENING * GLADHEIDBESTRIJDING *
PROJECTBUREAU * INCIDENT MANAGEMENT * KETENPARTNER 
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BOVENSTE RIJ: Desmond  Burgers, Jordy Theunissen, Carlo van der Hammen, Patrick de Jong, Jelle Opdam, Maurice Blijleven, Dennis Lunnenburg TWEEDE RIJ: Arie klein (verzorger 
1e elftal), Kenneth de Jong, Wouter Nieuwenkamp, Jermaine Boender, Joris van der Meer, Aladin Ezzaki, Remco Bor, Roy van der Meer, Peter Paul Nijhout, Jasper Proost en Toon Nainia 
(verzorger 2e elftal) DERDE RIJ: Aad den Boer (ass. 1e elftal), Ferry Blonk ( trainer tweede selectie), Dayme van Hilst, Erik Meijer, John van Diggele (hoofdtrainer), Daniël de Wit, Remco Guit, 
Hugo Hoek (keeperstrainer), Ton Hogebrug (ass. scheidsrechter), Larry Goedraad (Leider 2e elftal) en Dennis Hillebrand (ass. Scheidsrechter) ONDERSTE RIJ: Rowin Bouwmeester, Bart de Werk, 
Branko Sandifort, Falco Henzen, Tom van Beers, Ben Stegehuis, Rob van der Meer, Mitchel van der Linden, Robin den Boer, Joris Rubrech en Dennis den Boer OP DE FOTO ONTBREKEN: 
Marcel van den Heuvel, Jelle van Manen, Martijn Poort, Danny Schreurs, Bono Verhoef, Mike Goedraad, Jasper de Groot, Stephan Riemersma, Leon Guit, Dave Sonneveld, Maurice Overmeer, 
Robert van der Helm, Mark Engelsman, Kees Ties, Thijs de Ruiter, Dennis Tuyl, Kevin Rotscheid, Bart Noteboom en Tim de Wit. 
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 BSC’68, Ons Nieuwe Erf, Omleidingsweg 4, 2731 BS Benthuizen 

  DoCoS,  Sportpark Morsch 1, Haagse Schouwweg, 2332 KG Leiden 

 DWO,  Westerpark, Heuvelweg 7, 2716 DZ Zoetermeer 

 Kagia, sportpark Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 1, 2165 WB Lisserbroek 

 Koudekerk, Sportcomplex: Gruttolaan 13, 2396 JB Koudekerk aan den Rijn ZH 

 LSVV’70, Kikkerpolder II, Oegstgeesterweg 2, 2334 BZ Leiden 

 Lugdunum, Kikkerpolder II, Oegstgeesterweg 2, 2334 BZ Leiden 

 Oegstgeest, Sportpark De Voscuyl, de Voscuyl 40, 2341 BL Oegstgeest 

 Oosterheem, Sportpark Buytenpark, Buytenparklaan 7a, 2717 AX Zoetermeer 

 Roodenburg, Sportpark Noord, Pieter Bothstraat 27, 2315 AP Leiden 

 Semper Altius, Sportpark Hoekpolder, Weidedreef 6, 2286 KT Rijswijk 

 SEV, Sportpark Kastelenring, Sportparkweg 4, 2263 SX Leidschendam 

 Sportief, Sportpark Govert van Tilburg, Floraweg 1, 2432 CD Noorden 

 Zwammerdam, Spoorlaan 12 Zwammerdam, 0172-613075 

W
e

d
s

t
R

ij
d

s
c

h
e

m
a

V
e

R
e

n
ig

in
g

e
n

/s
p

o
R

t
p
a

R
k

e
n

 BSC DoC DWO Kag Kou LSV Lug Oeg Oos Roo Sem SEV Spo Zwa 

BSC '68   08/03 28/09 14/09 18/01 26/10 14/12 05/10 30/11 12/04 03/05 01/02 09/11 22/03

DoCoS 12/10   01/03 01/02 14/09 22/03 18/01 26/10 03/05 30/11 14/12 28/09 12/04 09/11

DWO 08/02 05/10   18/01 14/12 08/03 03/05 21/09 12/04 09/11 30/11 14/09 22/03 26/10

Kagia 25/01 21/09 07/09   30/11 08/02 12/04 07/12 22/03 26/10 09/11 10/05 08/03 05/10

Koudekerk 07/09 25/01 10/05 19/04   21/09 09/11 12/04 26/10 08/03 22/03 07/12 05/10 08/02

LSVV '70 15/03 02/11 12/10 28/09 01/02   14/09 09/11 14/12 03/05 18/01 01/03 30/11 12/04

Lugdunum 10/05 07/09 07/12 16/11 05/04 25/01   22/03 08/03 05/10 26/10 19/04 08/02 21/09

Oegstgeest 01/03 15/03 01/02 03/05 16/11 05/04 02/11   28/09 14/09 12/10 18/01 14/12 19/04

Oosterheem 19/04 07/12 16/11 02/11 15/03 10/05 12/10 08/02   21/09 01/03 05/04 25/01 07/09

Roodenburg 16/11 19/04 05/04 15/03 12/10 07/12 01/03 25/01 01/02   28/09 02/11 07/09 10/05

Semper Altius 07/12 10/05 19/04 05/04 02/11 07/09 15/03 08/03 05/10 08/02   16/11 21/09 25/01

SEV 21/09 08/02 25/01 14/12 03/05 05/10 30/11 07/09 09/11 22/03 12/04   26/10 08/03

Sportief 05/04 16/11 02/11 12/10 01/03 19/04 28/09 10/05 14/09 18/01 01/02 15/03   07/12

Zwammerdam 02/11 05/04 15/03 01/03 28/09 16/11 01/02 30/11 18/01 14/12 14/09 12/10 03/05   

 
 
 
 
 
 
 

Verheul | Benthuizen | Pr. Willem Alexanderplein 7 | T: 079 331 39 40

Openingstijden: maandag - donderdag 08.00 - 20.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 17.00 uur

Wij scoren met betrokkenheid! 
U scoort bij ons scherpe 

prijzen!

pub018OWGNjFfT2e0HM_hr.indd   1 9/17/12   10:42:11 AM
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 BSC’68, Ons Nieuwe Erf, Omleidingsweg 4, 2731 BS Benthuizen   

     CVC Reeuwijk, Buitenomweg 1, 2811 BM Reeuwijk 

  DoCoS,  Sportpark Morsch 1, Haagse Schouwweg, 2332 KG Leiden 

 Floreant, Hoogeveenseweg 1, 2771 TA Boskoop 

 Gouda, Groenhovenpark 2, 2803 PH Gouda 

 Kagia, sportpark Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 1, 2165 WB Lisserbroek 

 Koudekerk, Sportcomplex: Gruttolaan 13, 2396 JB Koudekerk a/d Rijn ZH 

 LSVV’70, Kikkerpolder II, Oegstgeesterweg 2, 2334 BZ Leiden 

 Oegstgeest, Sportpark De Voscuyl, de Voscuyl 40, 2341 BL Oegstgeest 

 Roodenburg, Sportpark Noord, Pieter Bothstraat 27, 2315 AP Leiden 

 SEV, Sportpark Kastelenring, Sportparkweg 4, 2263 SX Leidschendam 

 UVS, Oegstgeesterweg 4b, 2334 BZ Leiden 

 WDS, Burg. Doormanstraat 2, 3465 KE Driebruggen 

 Zwammerdam, Spoorlaan 12, 2471 PA Zwammerdam 
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SELECTIE 2013 - 2014

5e elftal

3e elftal

6e elftal

4e elftal 7e elftal

SELECTIE 2013 - 2014

Kijken we terug naar het afgelopen seizoen dan 
moeten we constateren dat het een seizoen was met 
pieken en dalen maar uiteindelijk wel voldoende om 
in de derde klas te blijven. We hebben echter niet het 
aantal punten binnengehaald, met name door een 
onverwacht slechte start, waar we naar mijn mening 
recht op hadden. Wedstrijden waar we echt de 
betere ploeg waren konden we niet met doelpunten 
beslissen. En als dan op het laatste moment de 
tegenpartij dat wel af kan dwingen, dan blijf je met 
een kater achter. Al met al een seizoen waar we vanaf 
het begin toch steeds beter gingen voetballen en 
waar aan het eind van het seizoen een constantere 
ploeg in het veld stond met meer zelfvertrouwen.
Met de komst van getalenteerde A-jeugdspelers 
en wat spelers van buiten de vereniging, die op de 
trainingen al hebben laten zien goed in de groep te 
vallen, en zeker ook voetbalinzicht mee te nemen,  
ga ik het seizoen 2014-2015 in met een goed gevoel. 

Als we deze spelers en de huidige spelers tot een goed 
geheel kunnen krijgen en daarbij ook de langdurig 
geblesseerde spelers van vorig seizoen ook weer terug 
hebben, dan moet er haast wel een goed resultaat uit 
gaan komen.

Belangrijk voor onze groep is dat we het nieuwe 
seizoen wat meer een constanter team in het veld 
kunnen krijgen, die niet de pieken en dalen van vorig 
jaar zal herhalen. Door vertrouwen te hebben in elkaar 
en de bereidheid te hebben voor elkaar te willen 
strijden en te komen tot een wat regelmatiger spel en 
het wat resoluter afmaken van de door ons gecreëerde 
kansen moet het resultaat er dit jaar komen.

Ik zie komend seizoen dan ook met veel vertrouwen 
tegemoet. 

John van Diggele

Selecties BSC’68 Seizoen 2013-2014Selecties BSC’68 Seizoen 2013-2014
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B1

A2

B2

C1 C2

Jeugdselecties BSC’68 Seizoen 2013 - 2014

A1

D1 D2

D3 D4

C3 C4
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E3 E4

E5 E6

E1 E2

Jeugdselecties BSC’68 Seizoen 2013 - 2014

F1 F2

F3 F4

F5 F6
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Bij de jeugd is dat natuurlijk niet anders. Een 
vereniging functioneert echter niet zonder de 
bevlogenheid van zijn vrijwilligers die elke dag 
weer klaar staan. Met bevlogen vrijwilligers en een 
jeugdbeleidsplan met duidelijke afspraken en kaders 
heeft de jeugd een organisatie neergezet die klaar is 
voor de toekomst.

Op het prestatieve vlak heeft de jeugd van BSC’68 
de laatste jaren flinke stappen gemaakt. De 
Technische Commissie voor de jeugd heeft het 
technische beleidsplan geactualiseerd en werkt 
nu hard aan de implementatie. De doelstelling op 
technisch gebied is om spelers op te leiden zodat 
elk seizoen een kwalitatief goede lichting spelers 
de overstap kan maken naar de senioren. Daarnaast 
is de ambitie bij de jeugd om op een zo hoog 
mogelijk niveau te spelen en daar ook continuïteit 
in te krijgen. Deze ambitie willen we kracht 
bij zetten door ons aan te sluiten bij het ADO-
jeugdnetwerk. Via dit netwerk krijgt BSC’68 nog 
meer mogelijkheden om de ambities op voetbal 
gebied waar te maken.

Met enkel voetbal heb je een voetbalvereniging, voeg 
daar een fantastische sfeer aan toe en je hebt BSC’68. 
Sfeer is naast het voetbal de tweede pijler van onze 
vereniging. Binnen de jeugd doen we er dan ook alles 
aan om de sfeer goed te houden. Een goede sfeer 
begint op het veld, met respect voor je teamgenoten 
en alle vrijwilligers die het mogelijk maken voor de 
jeugd om te voetballen. Een Commissie Normen en 
Waarden ziet er op toe dat de regels binnen BSC’68 
nageleefd worden, ook bij de jeugd. 

De Jeugd Activiteiten Commissie organiseert het hele 
seizoen vele evenementen. De jeugd kijkt elk jaar 
uit naar het jeugdkamp terwijl het Sinterklaasfeest 
voor de E- en de F-jeugd elk jaar een terugkerend 
fenomeen is. Maar ook de goedbezochte toernooien 
bij BSC’68 inclusief het pannenkoekentoernooi 
voor de mini-F zijn standaardonderdelen van onze 
seizoenskalender. 
De jeugd heeft de toekomst met volop voetbal, volop 
sfeer en volop vrijwilligers die de jeugd dragen en het 
fundament leggen voor een prachtige ‘groenwitte’ 
toekomst. 

WIE DE JEUGD HEEFT ...

Bij BSC’68 is de jeugdafdeling met ruim 320 leden, spelend in 27 teams, 
ruim vertegenwoordigd. Bij BSC’68 gaan ‘sfeer en prestatie’ hand in hand. 
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BSC’68 JEUGD KAMPIOENEN!
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STEUN BSC’68 OOK IN FINANCIËLE ZIN

De Rabo ClubkasCampagne 
Van maandag 22 september t/m zondag 5 oktober  2014 mogen rekeninghouders 
en leden van Rabobank Vlietstreek–Zoetermeer stemmen op hun favoriete clubs. 
Het aantal per vereniging uitgebrachte stem is bepalend voor de verdeling van 
het door de bank in totaal beschikbaar gestelde sponsorbedrag. We roepen alle 
stemgerechtigde leden en supporters zijn of haar stem op ons cluppie uit te brengen. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar onze website. 

De Vrienden van BSC’68
De “Vrienden van BSC’68” hebben voorheen en ook nu nog een belangrijke rol 
binnen onze vereniging gespeeld, zowel als bindmiddel als in financiële zin. Door 
de overgang naar ons nieuwe sportpark en de daaruit voortvloeiende inspanningen 
hebben de “Vrienden” minder aandacht gekregen. Daar gaat nu verandering in 
komen. Er zijn en worden nieuwe impulsen ontwikkeld. Volg de ontwikkelingen 
hierover op onze website en sluit u aan bij de vriendenclub! 

STEU
N

 BSC’68

Ook in financiële zin moet onze cluppie proberen het hoofd boven water te houden. Om de 
contributies niet onbetaalbaar te maken en over voldoende middelen te blijven beschikken, die 
nodig zijn om onze sport te beoefenen proberen wij op creatieve wijze de benodigde gelden binnen 
te halen. Daarom informeren wij u over het volgende.



Gratis vervangend vervoer en gratis haal- en brengservice!

Hoofdsponsor van BSC’68

Schadenet Zoetermeer | De Werven 5 | 2731 AZ  Benthuizen
T: 079-341 29 11 | F: 079-342 41 41 | E: zoetermeer@schadenet.nl

Schadenet Zoetermeer 
de trotse hoofdsponsor 
van BSC’68!

Al bijna 15 jaar is Schadenet Zoetermeer de trotste  hoofdsponsor van BSC’68. 
Ons bedrijf is gevestigd in  Benthuizen en maakt deel uit van een netwerk over heel 
Nederland.  Autoschade is geen pretje. Of het nu om een kras, brandplekje of grote 
beschadiging gaat: het liefst wilt u dat het direct opgelost wordt. 

Schadenet Zoetermeer neemt deze zorgen weg. Uw auto wordt opgehaald en u krijgt 
direct vervangend vervoer. Doordat Schadenet Zoetermeer met de meeste verzekeraars 
en leasebedrijven samenwerkt, bent u altijd verzekerd van een snelle en accurate service.
 

Gratis haal- en brengservice!
Schadenet Zoetermeer herstelt elke denkbare 
schade aan uw auto, of de beschadiging nu 
klein of groot is. 
Kijk op onze website voor alle informatie  
over ons bedrijf! www.schadenet-zoetermeer.nl
 

Gratis vervangend 
vervoer!
 Zoetermeer• schadeherstel
• cosmetisch herstel
• ruitschade. 

Voor alle merken autoschade!
Wij werken voor alle verzekerings- en leasebedrijven 


