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en JFK Cars verlengen contract! 

Sfeerteam is dynamisch 
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BSC’68 mag zich bijzonder gelukkig prijzen 
met  een sponsor als Schadenet Zoetermeer en 
JFK Cars!  Beide bedrijven hebben wederom een 
sponsorcontract voor vele jaren afgesloten met onze 
club. Schadenet Zoetermeer en JFK Cars zijn met 
lengte de langstlopende sponsors van onze selectie.

MooiKado is tevens sponsor geworden. Deze online 
geschenkenshop heeft leuke originele cadeaus voor 
elk budget en sponsort de meisjes! Vanwege de 
verlenging werd er een leuke actie georganiseerd 
met leuke prijzen die beschikbaar werden gesteld 
door Schadenet Zoetermeer, JFK Cars en MooiKado. 
Bijgaand fotoverslag van de geslaagd happening met 
dank aan onze Sponsors!

Decembermaand! Kijk voor leuke cadeaus op 
mooikado.nl 

Schadenet Zoetermeer en JFK Cars verlengen 
contract!
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Sportpark “ONS NIEUWE ERF”
Bentwoudlaan 4, 2731 BS Benthuizen

Postbus 618, 2700 AP Zoetermeer
Telefoon: (079) 3436571

E-mail: info@bsc68.nl
Internet: www.bsc68.nl

Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers die teksten en 
foto’s geleverd hebben, tekstcorrectors, DTP-ers en de drukker 
is deze uitgave tot stand gekomen dankzij de bijdrage van de 
adverteerders. 

© BSC’68, 2017/2018 
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Afgelopen seizoen hebben we afscheid moeten 
nemen van Anneke Luiten en Jan van Reeuwijk. 
Zowel Anneke als Jan waren vrijwilligers van 
de eerste uren van onze vereniging en hebben 
jarenlang heel veel voor onze vereniging 
gedaan en betekend. De verslagenheid binnen 
de vereniging was groot. De grote opkomst bij 
het afscheid van Anneke en Jan was dan ook 
een blijk van waardering hiervoor en moet de 
nabestaanden goed gedaan hebben.

We zullen Anneke en Jan nooit vergeten
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4 Seizoensafsluiting 

7 Voorwoord

8 Vrienden van BSC’68

10 En dat is 44....

11 Hoofdtrainer

13 Even voorstellen

13 Lizzy van der Helm

14 Senioren-en veteranentoernooi

17 Lody Dijkhuizen

18 Selectie BSC’68

21 Wedstrijdschema

23 Ben Korving

24  Jeugdkamp 2017

27 Kampioenen bij de jeugd

28 Peuterspeelzaal
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31 Sfeerteam, Meiden
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Seizoensafsluiting weer druk bezocht
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Op “Ons Nieuwe Erf” werden ‘s middags eerst door 
jeugdvoorzitter de diploma’s aan de kampioenen 
uitgereikt. Als eerste was de MO17 aan de beurt die 
ongeslagen al half april de titel veroverde in de 2e 
klasse. Vervolgens werd de JO17 in het zonnetje 
gezet. Na een enerverend seizoen wisten zij de titel 
in de promotieklasse binnen te slepen en mogen 
volgend jaar hun kunsten vertonen in de 1e klasse!

Eén van de hoogtepunten van de seizoensafsluiting 
was ongetwijfeld de jaarlijkse uitreiking van de IM 
Frans Visbokaal. Deze prijs, vernoemd naar een van de 
oprichters van onze vereniging, wordt uitgereikt aan 
de beste speler van het seizoen. De prijs werd dit keer 
in de wacht gesleept door doelman Michael Verhoef. 
Michael is begin van het seizoen overgekomen van 
GHC uit Leiden en liet als betrouwbare sluitpost van ons 
vlaggenschip gelijk zijn kwaliteiten zien. Wij feliciteren 
hem van harte met deze prijs! Good old Wouter van Klink 
werd tweede. Jelle Verhoeff, vorig jaar winnaar van de 
bokaal, werd derde.

Naast de speler van het seizoen werden ook 
nog Dennis de Boer, met de “Hoe het moet” prijs 
voor de selectiespeler met het grootste aantal 
trainingsopkomsten (slechts één keer afwezig 
geweest) en Wesley Mansveld als scheidsrechter van 
het seizoen in het zonnetje gezet.

Ter afsluiting werd er een barbecue gehouden, 
waaraan meer dan 200 personen deelnamen. Kortom 
een fantastische afsluiting van een uiteindelijk weer 
mooi seizoen. 

BSC’68 sloot op zaterdag 10 juni in het bijzijn van veel  
leden en supporters het seizoen weer op een mooie wijze af
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Dublinstraat 44  -  2713 HS Zoetermeer
Tel. 079 323 97 61  -  www.justvanderbijl.nl

Grensverleggend
met service 
en tarieven

                               Eerst naar uw notaris!

Levering en hypotheekakte

voor

 

€ 750,- 

voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen, 
inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en BTW
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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

WWW.DRUKWERKMAX.NL

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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INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF 


 
 
 
 
 
 
 

Westzijdeweg 69a – 2391JE –Hazerswoude-dorp 

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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De resultaten van de seizoenstart en het vertoonde 
spel smaken naar meer. Maar er is meer dan alleen 
ons eerste elftal. Onze dames en meisjes afdeling 
groeit. Het kan niet de aantrekking door de 
resultaten van het Nederlandse elftal zijn, want reeds 
voor de aftrap van de eerste wedstrijd waren onze 
teams al ingeschreven. Ook de jeugd heeft weer een 
flinke nieuwe aanwas. Wij zijn benieuwd hoe het 
allemaal bij de jongste jeugd gaat, want daar gaat in 
de spelvormen nogal wat veranderen. Bij de senioren 
begroeten wij een 9e elftal en het geeft een trots 
gevoel dat daar waar veel clubs moeite hebben de 
nodige leden te werven, het bij BSC’68 fantastisch 
gaat. Wij hebben zelfs besloten om dit jaar voor het 
eerst een team in te schrijven in de zaal. 

Toch baart de uitbreiding ook zorgen. Zonder 
vrijwilligers gaat het niet lukken om al deze teams te 
laten voetballen. En wij kunnen heel veel vrijwilligers 
gebruiken. Laat BSC’68 niet in de steek en steek de 
handen uit de mouwen. Iedere hand is er één! 

Voor wij het weten is het 2018 en dat moet een jaar 
worden om nooit te vergeten. 15 oktober 2018 
bestaat BSC’68 50 jaar en dat gaan wij vieren. 
Over het hoe, wat en waar wordt u uitgebreid 
geïnformeerd. 

Het bestuur wil allen die aan deze gids hebben 
meegewerkt van harte bedanken voor de inzet. 
De presentatiegids is en blijft een visitekaartje van 
BSC’68. 

Tot slot wens ik jullie namens het bestuur en 
de samenstellers van dit blad een fantastisch 
vervolg van seizoen 2017/2018. Laten wij er 
met z’n allen wat van maken. Want Groen-
Witte kleuren, ons kan niets gebeuren!!!!!

Voorwoord

Voor u ligt wederom een prachtige 
presentatiegids. Een gids waar wij 
trots op zijn. Al jaren verschijnt deze 
gids zoveel als mogelijk aan het begin 
van het seizoen. Het is wat later dan 
gebruikelijk weer gelukt om een 
prachtig exemplaar te produceren. 
Een nieuw seizoen en dat betekent 
nieuwe kansen. Uiteraard hopen wij 
ook dit jaar weer van ons eerste elftal 
te kunnen genieten. 
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Een nieuw seizoen en dat
betekent nieuwe kansen



8 BSC’68 Presentatiegids 2017 - 2018

Zo hebben de Vrienden een modern kassa- en 
voorraadsysteem met pinapparatuur aan de 
vereniging geschonken. De voordelen hiervan zijn 
legio en zowel het barpersoneel als de klanten zijn er 
echt blij mee. Een hele nuttige besteding dus. 
In 2018 bestaat onze vereniging 50 jaar. Een echte 
mijlpaal dus!  
De Vrienden hebben zich voorgenomen om een deel 
van de donaties aan dit jubileum te besteden. In welke 
vorm dit gaat gebeuren wordt besproken tijdens de 
jaarlijkse contactavond.

Tijdens deze jaarlijkse contactavond, die altijd druk 
wordt bezocht, is afgelopen jaar scheidsrechter 
Bas Nijhuis te gast geweest en dat leverde een 
enerverende avond op met mooie anekdotes, een 
voetbalquiz en een gezellige afsluiting met hapjes en 
drankjes.

Daarnaast is in het voorjaar een boottocht 
georganiseerd door het Groene Hart van Zuid-
Holland. Onder begeleiding van een gids en voorzien 
van hapjes en drankjes werd kennisgemaakt met het 
mooie landschap van onze regio.

De “Vrienden van BSC ‘68” hebben 
zich verbonden om als supporters en 
sympathisanten van onze vereniging 
met hun bijdrage bijzondere 
investeringen en projecten van de 
club financieel te ondersteunen. 

Iedereen (leden, supporters en bedrijven enz.) met 
een groenwit hart kan zich voor een jaarlijkse bijdrage 
van € 50, € 75 of € 100 aansluiten bij de Vrienden.

Op dit moment hebben de Vrienden 84 leden en zijn 
zij hard op weg naar de beoogde 100 leden. Dat is 
zeker haalbaar. Niet alleen omdat velen onze mooie 
club een warm hart toedragen maar ook omdat 
goede bestemmingen worden gevonden voor de 
ingelegde donaties en daarnaast twee keer per jaar 
een evenement wordt georganiseerd voor deze 
vriendenclub! Wie wil dan geen lid worden?!

V
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 BSC’68

DE  “VRIENDEN VAN BSC’68”, HET CEMENT VAN DE VERENIGING



9BSC’68 Presentatiegids 2017 - 2018

Wij hopen dat het aantal Vrienden de komende 
periode verder gaat stijgen. Wellicht dat dit artikel al 
voldoende is om u aan te melden. Zoals u kunt lezen 
is het niet alleen nuttig maar zeker ook leuk om lid te 
zijn!

Meer informatie? 
Raadpleeg de volgende internetpagina: 
https://www.bsc68.nl/652/introductie-en-contact/
of
neem contact op met het secretariaat van 
de “Vrienden van BSC ’68” via mailadres 
vriendenvanbsc68@bsc68.nl

Namens de “Vrienden van BSC ‘68”
Gerard de Groot, Aad Taal en Ruud Bloembergen
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 BSC’68

DE  “VRIENDEN VAN BSC’68”, HET CEMENT VAN DE VERENIGING

Advertentie
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Zaak is om dit met elkaar te blijven doen, zodat we 
de komende seizoenen het aantal teams minimaal 
kunnen blijven behouden waarbij we de organisatie 
en het aantal vrijwilligers rustig laten meegroeien.

En dat is 44!

Goed omdat we met meer leden de lasten kunnen 
blijven dragen en financieel gezien een gezonde club 
kunnen blijven. Goed omdat de groei breed gespreid 
is, van veteranen tot aan de minipupillen.

We hebben dit seizoen één extra seniorenelftal bij de 
heren. We gaan wel van twee damesteams terug naar 
één damesteam, maar creëren wel een dames 7-tal.

Bij de jeugd zorgt de nieuwe opzet van het nieuwe 
pupillenvoetbal ervoor dat we met vier JO8 en vier 
JO9 elftallen zullen starten. Dat zijn er twee meer 
dan vorig seizoen. Ook bij de junioren zien we groei. 
Spelers blijven langer doorvoetballen. Waar we in het 
verleden nog een verloop zagen van vier naar drie 
teams bij een overgang van de JO15 (oude-C) naar 
de JO17 (oude-B), hebben we dit seizoen voor het 
eerst in de historie van BSC’68 vier teams in de JO17 
competitie ingeschreven. En ook BSC’68 profiteert 
van de groei van het meidenvoetbal. Volgend seizoen 
hebben we maar liefst drie meidenteams bij BSC’68 
voetballen.

Maar het gaat verder. Een groep veldspelers bij de 
senioren heeft deze zomer het initiatief genomen om 
een zaalvoetbalteam te starten die onder de vlag van 
BSC’68 zal gaan voetballen. Ook dit is een positieve 
ontwikkeling die bijdraagt aan de groei van onze 
vereniging.

44 teams hebben we in het totaal ingeschreven bij de 
KNVB. Daar hebben we nog niet eens de minipupillen 
in meegenomen waar we voornemens zijn intern een 
competitie voor op te zetten om zo ook bij de jongste 
jeugd te kunnen blijven groeien.
Groei is mooi en ook nodig. Maar groei brengt 
organisatorisch ook de nodige uitdagingen met zich 
mee. Kleedkamers, veldbezetting, trainingscapaciteit 
en meer wedstrijden met nog meer vrijwilligers die 
nodig zijn om alles draaiende te houden.

EN
 D

AT IS 44.....

BSC’68 blijft groeien, en dat is goed in meerdere opzichten. Goed omdat we 
om ons heen zien en horen dat groei niet vanzelfsprekend is en sommige 
verenigingen moeite hebben om nieuwe leden te vinden. 

BSC’68 Team 8
Het 8e van BSC’68 is een vriendenteam, dit team speelt 
6e klasse. Vorig jaar speelden een groot gedeelte 
van dit team ook in het 8e, toen speelden dit team 
8e klasse. Een aantal nieuwe jongens is bij het team 
bij gekomen. Een paar van het 2e en 3e van BSC’68, 
sommige spelers zijn weer opnieuw lid geworden en 
een gedeelte van het team komt van BSC’68 7. Of de 6e 
klasse te hoog is weten wij niet, de tijd zal het leren. Wij 
hebben onwijs veel zin in het nieuwe voetbalseizoen 
en kunnen niet wachten om weer te beginnen. 
Daarnaast zijn wij erg blij met een tweetal sponsors die 
ons van voetbaltenues en een trainingspak voorzien. 
Alflex is de sponsor van het shirt, Blijleven BV is de 
sponsor van het trainingspak. Beide sponsoren zijn wij 
onwijs dankbaar. Ook hebben wij een trainer, Andre 
Karssemeijer wordt de trainer van BSC’68 8. Een aantal 
jongens kennen hem al omdat zij in de B1 al training 
kregen van Andre. Het gaat lastig worden om de 
successen van dat kampioensjaar te evenaren, maar wij 
gaan ons best doen om zo hoog mogelijk te eindigen.

Wij zijn een vriendenteam waar gezelligheid 
uiteraard erg belangrijk is. Daarnaast willen wij wel 
serieus trainen en ook beter worden als team. Na 
de wedstrijden en trainingen drinken wij gezellig 
nog wat in de kantine met elkaar, maar op het veld 
proberen wij elkaar scherp te houden. De combinatie 
van winnaresmentaliteit en gezelligheid is voor ons de 
sleutel tot succes.



11BSC’68 Presentatiegids 2017 - 2018

En dat is 44!
TERU

G
BLIK 2016-2017

Seizoen 2016-2017 mooi seizoen

TERUGBLIK SEIZOEN 2016-2017
Mijn 2e seizoen bij BSC’68 stond in het teken van 
verdere voortzetting van de ingeslagen weg die we 
in het seizoen 2015-2016 zijn gestart. Een degelijk 
seizoen neerzetten en weer bij de eerste 5 van de 
ranglijst proberen te eindigen. 
Dat is in zekere zin wel gelukt maar hebben ons niet 
bekroond met een prijs dat periodetitel heet.

Ondanks het verlies van de 1e en 2e wedstrijd in 
de competitie hebben we na die 2 wedstrijden een 
ongelofelijke mooie reeks neergezet en hebben 
weken lang 2e gestaan. We eindigen op een gedeelde 
3 plek maar op 2 doelpunten verschil sta je 4e en mis 
je de nacompetitie en dat is dan een hele zure. De 
selectie daarin tegen is volwassener geworden en 
hebben we in tegenstelling tot mijn 1e seizoen veel 
constanter weten te presteren en dat is zeker mijn 
complimenten naar de gehele selectie. Omdat het 1e 
elftal sowieso altijd het moet hebben van de aanvoer 
uit het 2e en 3e elftal. Dat dan wel ten koste gaat van 
de prestaties van het 2e en 3e.

Al met al hebben een mooi en qua prestatie weer een 
fantastisch seizoen gedraaid met het eerste die we 
helaas niet hebben kunnen bekronen met een prijs. 
De wedstrijden die er voor mij er boven uit sprongen 
qua spel waren de 2 gelijk geëindigde wedstrijden 
tegen Lugdunum (de kampioen) en de uitwedstrijden 
tegen Schoonhoven en Reeuwijk. Schitterend voetbal 
was dat om te zien.

VOORUITBLIK 2017-2018
Mijn 3e seizoen zal naar mijn mening alle kanten op 
kunnen. We namen afscheid van Wouter van Klink 
en aanvoerder Marcel van de Heuvel. Na behoorlijk 
wat trouwe dienst jaren bij de selectie vonden zij het 
tijd dat de jongeren aan de beurt zijn om het over te 
nemen. Ook verwelkomen we in de selectie een 7-tal 
A1 spelers die nu senioren voetbal gaan spelen en 
een 4 tal nieuwe leden. Wat ook een nieuw aspect is 
de tegenstanders in de poule die niet te vergelijken 
is met de 2 seizoenen ervoor. Het zal een pittig 
seizoen worden waarbij we alle hulp, inzet, support 
en motivatie van de selectie spelers, begeleiding en 
supporters nodig zullen hebben om weer de zelfde 
prestaties te evenaren. Ploegen zoals Be Fair, Soccer 
Boys en Kagia zullen zeker niet makkelijk zijn. Maar 
wat te denken van Koudekerk en de derby tegen DWO 
zal een mooi affiche zijn om het vlaggenschip bij te 
staan. Iedereen zal straks weer naar de doelstellingen 
gaan vragen en die zullen niet veel anders zijn als de 
voorgaande 2 seizoenen: een plekje bij de eerste 5/6 
met een (vervangende) periode als toetje zou het 
mooiste zijn.

Langs deze weg wil ik alle supporters, leden en 
bestuursleden hartelijk bedanken voor de massale 
steun die we in uit en thuis wedstrijden hebben 
gehad.

Ik wens iedereen een sportief en vooral gezond 
seizoen 2017-2018 toe en dat we een met heel BSC’68 
vele successen mogen vieren.

Hoofdtrainer BSC’68
Kenneth Soechit
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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
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Mijn naam is Arthur de Bruin en ik ben 
de nieuwe TCJ van BSC’68 voor het 
seizoen 2017/2018.

In het dagelijks leven ben ik Logistiek Directeur van de firma’s 

Trital Safety en Roots For Safety. Deze bedrijven hebben alles voor 

persoonlijke beschermmiddelen op vrd, waarvan Trital (groothandel) 

en Roots (producent) is van brandvertragende en antistatische 

kleding is.

Mijn voetbal carrière heb ik grotendeels in Rotterdam doorgebracht 

waar ik ook geboren en getogen ben bij de volgende clubs: Coal, CVV 

Barendrecht Capelle en Spartaan 20). Op mijn 27e jaar ben ik gestopt 

met voetballen omdat het trainersvak mij intrigeerde en ik mijn 

trainersdiploma’s (TC3 en 2) wilde gaan halen.

Ik ben het trainersvak begonnen bij Spartaan 20 waar ik met veel 

plezier de jeugd en senioren getraind heb (C en A Jeugd op 2e en 

1e div niveau en assistent-hoofdtrainer) . Na 10 seizoenen ben ik 

naar Barendrecht gegaan om daar de A jeugd (2e div) te gaan 

trainen. Helaas heeft dit maar 1 seizoen mogen duren omdat ik een 

aanbieding van SVV kreeg om daar de C jeugd te komen trainen. Na 2 

seizoenen ben ik vertrokken bij SVV om naar Velo te gaan om daar de 

A jeugd (3e div) te gaan trainen.

Na 2 seizoenen Velo kreeg ik de aanbieding van Alphense Boys om 

daar de C jeugd (2e div) te gaan trainen, in totaal heb ik 6 seizoenen  

bij Alphense Boys getraind.

Na Alphense Boys ben ik gestopt met trainen en coachen omdat 

het door werkomstandigheden niet meer te combineren was. Na 

2 jaar gestopt te zijn ben ik in December van 2015 gebeld door 

Wilhelmus om trainer van de B-jeugd te worden. Deze aanbieding 

heb ik aangenomen omdat ik toch weer zin en de tijd had om het 

trainersvak weer op te pakken. Vorige seizoen heb ik A jeugd bij 

Wilhelmus getraind maar omdat ik graag TC wilde worden heb ik 

in goed overleg met de HJO van Wilhelmus besloten om mijn contract 

niet te verlengen.

Half Mei werd ik gebeld door John v/d Helm dat ze bij BSC’68 een 

nieuwe TC zochten. Na een paar goede gesprekken met John en 

Frank Alexander zijn we tot de conclusie gekomen dat we dit voor het 

komende seizoen moeten gaan doen. Ik ben nu al een paar weken 

bezig bij BSC en weet dat er nog hoop werk te verrichten is maar dat 

er ook al een hoop werk gedaan is met dank aan de vele vrijwilligers.

Actief bij EK dames 2017

Zoals vele van jullie vast in 1 seconde voorbij hebben zien flitsen, 

was ik aanwezig bij het afgelopen EK vrouwenvoetbal: WEURO 

2017. Gelukkig hield dit veel meer in dan alleen staan achter onze 

premier...  4 weken lang ben ik achter de schermen bezig geweest 

met alle organisatorische handelingen die voor de arbitrage nodig 

waren. Veel van jullie zullen de WEURO 2017 hebben gevolgd, met het 

fantastische resultaat; Winst bij een EK voetbal. Waar jullie dit veelal 

voor de tv met het kijken van wedstrijden hebben gedaan, mocht ik 

dit van nog dichter bij meemaken…

De eerste 2 weken met elke dag een poule wedstrijd waren druk, 

maar fantastisch. Een dag begon altijd met een gezamenlijk ontbijt, 

waarna er getraind werd, douchen, lunchen en dan wedstrijden / 

afspraken of zaken regelen en in de avond vaak nog vergaderen.. 

Het mooie was dat wij als LOC (Local Organising Committee) staf 

mochten mee trainen met de elite groep scheidsrechters. Veelal is 

mij gevraagd of ik niet al mocht optreden tijdens de WEURO. Om in 

Oosterbeek al wel met deze groep mee te trainen was een hele eer. Na 

de ochtend training waren er in de middag/avond ook vaak meetings. 

Zo krijgt elk team voor een wedstrijd, een tactische bespreking. 

Na elke wedstrijd krijg je dan als team een de-briefing waarin met 

beelden wordt verteld wat goed ging en wat niet. Tevens was er na 

elke speelronde een gezamenlijke meeting om duidelijk te maken 

welke dingen in zijn algemeenheid goed gingen, maar ook zeker wat 

nog beter moest.

In eerste instantie waren er 11 scheidsrechters en 21 assistenten en 

2 4e officials. Na elke ronde vielen er officials af.  Gelukkig werd de, 

in mijn ogen, beste scheidsrechter aangesteld op de finale: Esther 

Staubli. Want ja mensen die pingel tegen Nederland was gewoon 

terecht. Gelukkig maakte het geen verschil en lukte het Nederland de 

winst binnen te slepen. Om vervolgens in de corridor te mogen staan 

terwijl de speelsters hun polonaise liepen en geïnterviewd werden, is 

iets wat je op deze manier niet meer zal meemaken en waar ik intens 

van heb genoten.

Om van dichtbij te mogen aanschouwen, wat het is om een FIFA 

scheidsrechter te zijn en ook wat er van je verwacht wordt om dit 

te bereiken. Is iets wat mij alleen nog maar meer gemotiveerd om 

aankomend seizoen mijn best hiervoor te doen. Het behalen van 

mijn fitheids- en spelregeltoetsen, waardoor ik toegelaten ben tot het 

Ontwikkel Traject Vrouwen zijn in ieder geval een goed begin.

Nieuwe TCJ stelt zich voor! Lizzy van der Helm
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ONS SENIOREN- EN VETERANENTOERNOOI

AdvertentieAdvertentie Advertentie

 Vlonders,
 Beschoeiingen,
 Tennisbanen (ook gravel)
 Alg en mos bestrijding

Westzijdeweg 73 – 2391 JE - Hazerswoude 
www.depeinder.nl – info@depeinder.nl

Tel: 06-55860005 – 06-55754747

depeinder.nl

VOETBAL ⋅ RUNNING ⋅ FITNESS ⋅ TENNIS ⋅ HOCKEY ⋅ CASUAL ⋅ WANDELEN ⋅ BADMODE

KOM VOOR DE NIEUWE VOETBAL COLLECTIE  
NAAR DE WINKEL OF SPORT2000.NL

ACE 17.2 FG                        12995

•	brede	pasvorm
•	comfort	en	balcontrole	door	mesh	sok
•	ultradunne	laag	op	bovenwerk	houdt	water	

en	vuil	buiten
•	controle	en	stabiliteit	door	speciale	noppen

ACE 17.3 FG              5995
  7995

•	brede	pasvorm
•	extra	comfort	en	balcontrole	door	innovatief	

bovenwerk	en	sok
•	controle	en	stabiliteit	door	speciale	noppen

ACE 17.3 FG              5995
  7995

•	brede	pasvorm
•	extra	comfort	en	balcontrole	door	innovatief	

bovenwerk	en	sok
•	controle	en	stabiliteit	door	speciale	noppen

NEMEZIZ 17.1 FG                 24995

•	nauwsluitende	voorvoet,	perfecte	pasvorm	
•	beweeglijk	en	ondersteunend	door		

‘bandage	systeem’
•	opstaande	kraag	geeft	stevigheid	en	stabiliteit	
•	lichtgewicht	loopzool	

NEMEZIZ 17.2 FG                14995

•	optimale	balcontrole	door	mesh	bovenkant
•	ondersteuning	dankzij	‘tape’	constructie
•	opstaande	kraag	geeft	stevigheid	en	

stabiliteit	
•	snel	en	wendbaar	door	speciale	noppen

NEMEZIZ 17.3 FG      6495
  8995

•	optimale	balcontrole	door	mesh	bovenkant
•	ondersteuning	dankzij	‘tape’	constructie
•	opstaande	kraag	geeft	stevigheid	en	

stabiliteit	

X 17.2 FG                            12995

•	nauwsluitende	pasvorm	door	bovenwerk	
gemaakt	uit	een	stuk	voor	snelle	acties

•	comfortabel	door	sok	en	schoenen	die	zich	
perfect	naar	je	voet	vormen

•	extra	grip	en	snelheid	door	speciale	noppen

X 17.3 FG                 5995 
 7995

•	direct	comfort	door	sok	en	schoenen	die	
zich	perfect	naar	je	voet	vormen

•	lichtgewicht,	zacht,	gebreid	bovenwerk	
voor	een	verbeterde	touch	en	een	
klemvaste	pasvorm

•	extra	grip	en	snelheid	door		
speciale	noppen

X 17.3 TANGO (IC) 5995 
 7995

•	comfortabel	door	sok	en	schoenen	die	zich	
perfect	naar	je	voet	vormen

•	lichtgewicht,	zacht,	gebreid	bovenwerk	
voor	een	betere	touch	en	pasvorm

•	snelheid	en	grip	op	vlakke	zaalvloeren

VERBETER  
JE VOETBAL  

VAARDIGHEDEN 
MET DE MINI 
SOCCERBAL!

Prijs geldt bij aankoop van 
junior voetbalschoenen,  

incl. koord en dvd met 
oefeningen, op=op.1250

VAN 2695 VOOR

NEMEZIZ 17.4  
INDOOR/FG JUNIOR  4495/4495

•	lichtgewicht,	zacht	bovenwerk	voor	een	
verbeterde	touch	en	goede	balcontrole

•	flexibele	zool	
•	de	NEMEZIZ	look	voor	een	superlage	prijs

JUNIOR	

JUNIOR	

JUNIOR	

JUNIOR	

JUNIOR	

SENIOR	

SENIOR	

SENIOR	

SENIOR	

SENIOR	

SEN
IO

REN
- EN

 V
ETERA

N
EN

TO
ERN

O
O

I

S C H E V E N I N G E N  •  Z O E T E R M E E R  •  A M S T E L V E E N



15BSC’68 Presentatiegids 2017 - 2018

IN
 M

EM
O

RIA
M

SEN
IO

REN
- EN

 V
ETERA

N
EN

TO
ERN

O
O

I

De senioren toernooicommissie is weer na een jaar 
vergaderen, plannen, bedenken, organiseren, proeven 
en doorzetten in geslaagd om een toernooi neer te 
zetten die in de boeken kan. Gezellig, sportief (op 
éénmalig akkefietje na) lekker, zomers en langdurig 
dorstlessend! 

De beelden spreken voor zich! Voor komende 
toernooien zoeken we 1 of 2 man/vrouw versterking! 
Wie komt ons helpen om dit mooie toernooi te 
organiseren! 

Ook 3 juni 2017 was het senioren- en 
veteranentoernooi om nooit te vergeten! 
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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  

De Vermeulen Groep is een trouwe 
sponsor van BSC68

Kwaliteit van de geleverde dienst staat bij de Kwaliteit van de geleverde dienst staat bij de 
Vermeulen Groep voorop, altijd. Wij hebben 
een groot materieelpark met het onderhoud in 
eigen beheer. We hebben een 24/7 dienstverle-
ning, 365 dagen per jaar. Wij ontzorgen onze 
opdrachtgever volledig op het gebied van 
beheer,  onderhoud, incident management en 
gladheidbestrijding. Wij werken met vakspeciagladheidbestrijding. Wij werken met vakspecia-
listen die worden ondersteund door een team 
van multi inzetbare allround medewerkers.  
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LODY DIJKHUIZEN SPEELT IN 
NEDERLANDS BEACHSOCCERTEAM

Naast het met veel plezier voetballen in BSC’68 1, 
ben ik ook al 6-7 jaar actief bij beachsoccer team 
BS Strandpaviljoen WIJ / Scheveningen. Afgelopen 
juni ben ik voor het eerst opgeroepen voor het 
Nederlands beachsoccer team. Naast diverse 
trainingen in Nederland, ben ik ook uitgenodigd 
voor een 4-daags toernooi in Israël. Hier speelde wij 
een vriendschappelijke wedstrijd tegen een lokaal 
profteam en het nationale team van Israël. Hier 
maakte ik mijn eerste officiële interland doelpunt. 
Eenmaal terug in NL weer een paar trainingen mee 
mogen maken en direct ook een uitnodiging gehad 
voor Marokko. Hier speelde wij een vriendschappelijk 
toernooi tegen Marokko, Zwitserland en Engeland. 
Helaas tweemaal verloren en een keer gewonnen, 
maar wel weer een ervaring rijker! Inmiddels 5 
interlands en 3 doelpunten verder staat de volgende 
trip alweer te wachten. 24 augustus vertrekken wij 
naar Warnemunde (Duitsland) voor 3 WK kwalificatie 
wedstrijden, mochten wij hier goede resultaten halen 
volgt er 2 weken later een vervolg in Venetië (Italië). 
Zoals het er nu naar uitziet zal ik ook hier deel uit van 
gaan maken.
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MHet is veel trainen en reizen, maar erg leuk om 

allemaal mee te maken. Naast de wedstrijden namelijk 
ook veel bijzondere plekken mogen bezoeken in Israël 
en Marokko.

Wilt u graag sponsor worden en meer weten over onze sponsorpakketten? Kent u misschien een 
potentiële sponsor? Of wil je gewoon even kennis maken met ons? Schiet ons dan een keer aan bij de 
club of benader ons via contactgegevens te vinden  
op de website van BSC’68.  

Natuurlijk mag je ons ook benaderen als je de sponsorcommissie wil versterken. We kunnen  
altijd vrijwilligers gebruiken.
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STAAND: Frank Roos, Larry Goedraad, Toon Nania, Martijn Poort, Jelle v Maanen, Rick Harteveld, Justin Zoutendijk, Jordan Lukassen, Xandros 
vd Boom, Dennis de Boer, Edwin v Vliet, Boy v Wijk, Mitchel Davids, Rowin Bouwmeester, Jermaine Boender, Mike Goedraad, Lody Dijkhuizen, 
Ron Priem, Thijs de Ruiter, Dennis Hillebrand, Ron vd Eijnden, Hans Verhoeff ZITTEND: Martein Wildenberg, Dave Grambergen, Max v Beek, 
Falco Henzen, Nick Holstege, Jelle Verhoeff, Michael Verhoef, Ferry Blonk, Kenneth Soechit, Dayme v Hilst, Rutger Koolvoort,   Remco Bor, 
Lennart vd Berg,  Branko Sandifort,  Kenneth de Jong, Dennis Tuyl. HURKEND: Stephan Klamczynski, Elton Bala, Noam Levin, Björn de Vette, 
Nick Meershoek, Mike Blonk, Aladin Ezzaki, Daniёl Guerreiro, Karsten v Etten, Kay Roos, Mark Engelsman, Martijn Wolf.  AFWEZIG ZIJN: Ruben 
Boon, Simon Guit, Dilano v Hilst, Mitchel vd Linden, Don vd Linden (ass. scheidsrechter), Jasper Proost, Pascal van Schaijik, Danny Schreurs, 
John vd Helm(TC).
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STAAND: Frank Roos, Larry Goedraad, Toon Nania, Martijn Poort, Jelle v Maanen, Rick Harteveld, Justin Zoutendijk, Jordan Lukassen, Xandros 
vd Boom, Dennis de Boer, Edwin v Vliet, Boy v Wijk, Mitchel Davids, Rowin Bouwmeester, Jermaine Boender, Mike Goedraad, Lody Dijkhuizen, 
Ron Priem, Thijs de Ruiter, Dennis Hillebrand, Ron vd Eijnden, Hans Verhoeff ZITTEND: Martein Wildenberg, Dave Grambergen, Max v Beek, 
Falco Henzen, Nick Holstege, Jelle Verhoeff, Michael Verhoef, Ferry Blonk, Kenneth Soechit, Dayme v Hilst, Rutger Koolvoort,   Remco Bor, 
Lennart vd Berg,  Branko Sandifort,  Kenneth de Jong, Dennis Tuyl. HURKEND: Stephan Klamczynski, Elton Bala, Noam Levin, Björn de Vette, 
Nick Meershoek, Mike Blonk, Aladin Ezzaki, Daniёl Guerreiro, Karsten v Etten, Kay Roos, Mark Engelsman, Martijn Wolf.  AFWEZIG ZIJN: Ruben 
Boon, Simon Guit, Dilano v Hilst, Mitchel vd Linden, Don vd Linden (ass. scheidsrechter), Jasper Proost, Pascal van Schaijik, Danny Schreurs, 
John vd Helm(TC).

Eerste elftal 2017-2018
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Be Fair: Sportpark Burg Warnaar. Toernooiweg 101, 2742 LE Waddinxveen, 0182-615006, www.cvvbefair.com

Blauw Zwart: Sportpark De Schulpwei, Dr. Mansveltkade, 2242 XM Wassenaar, 070-5115787, www.blauwzwart.nl

BSC’68: Sportpark Ons Nieuwe Erf, Bentwoudlaan 4,2731 BS Benthuizen, 079-3436571, www.bsc68.nl

DSVP: Sportpark De Groene Wijdte, Sportlaan, 2641 AZ Pijnacker, 015-3694518, www.dsvp.nl

SV DWO: Westerpark, Heuvelweg 7, 2716 DZ Zoetermeer, 079-3517899,  www.svdwo.nl

Kagia: Sportpark Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 1,  2165 WB Lisserbroek, 0252-410348, www.kagia.nl

VV Koudekerk: Sportpark Koudekerk-terrein, Gruttolaan 13, 2396 JB Koudekerk aan den Rijn, 071-3413457, www.vvkoudekerk.nl

VV Leiden: Sportpark Morsch II, Smaragdlaan, 2332 JP Leiden, 071-311653, www.vvleiden.com

LSVV ‘70: Sportpark de Kikkerpolder, Oegstgeesterweg 2, 2334 BZ  Leiden, 071-5274610, www.lsvv70.nl

Van Nispen: Sportpark Wassenaar, Sportlaan, 2191 XH De Zilk, 0252-518112, www.van-nispen.nl

FC Oudewater: Sportpark Markveld, Waardsedijk 213, 3421 NE Oudewater, 0348-562019, www.fcoudewater.nl

Soccer Boys: Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 6, 2665 KP Bleiswijk, 010-5215759, www.soccerboys.nl

VV WDS: Sportpark Wierickweide, Burg. Doormanstraat 2, 3465 KE Driebruggen, 0348 501523, www.vvwds.nl

VV Zwammerdam: Spoorlaan 12, 2471 PA Zwammerdam, 0172-613075, www.vvzwammerdam.nl



Kwaliteit en Zekerheid
Grond- weg- waterbouw en groenvoorzieningen
Aanleg en onderhoud van sportparken.

Aannemingsbedrijf van der Meer B.V.
Verbreepark 23 • 2731 BR  Benthuizen
Tel.: +31 (0)79 342 06 01 • Fax: +31 (0)79 342 48 01
E-mail: info@vdmbv.com • Internet: www.vdmbv.com
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JELLE VERHOEFF OP DE KOFFIE BIJ 
BUURMAN, BEN KORVING

IN
TERV

IEW

Op onze website is enige maanden geleden door Jelle Verhoeff aan de leden van onze vereniging een 
oproep gedaan om niet alleen te profiteren van de voordelen van het lidmaatschap, maar ook om iets 
terug te doen in de vorm van vrijwilligerswerk.

Ook BSC’68 heeft te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers. De 

vrijwilligers vormen een belangrijk onderdeel voor het voortbestaan van 

de vereniging. Zonder de inzet van deze clubmensen zal onze sport voor de 

meesten onbetaalbaar worden. Veel leden staan daar niet bij stil en vinden het 

vanzelfsprekend, dat zij een balletje kunnen trappen en daarna samen van de 

derde helft kunnen genieten. Om het besef over wat er allemaal nodig is om dat 

te kunnen doen, willen we aan dit onderwerp meer aandacht besteden. Hiertoe 

hebben we aan Jelle gevraagd om bij zijn buurman, Ben Korving, die bijna vanaf 

de oprichting  in 1968 lid is van onze vereniging, op de koffie te gaan om zijn 

visie met de lezers van deze gids te delen. Jelle legde zijn buurman de volgende 

vragen voor.

Hoe belangrijk is BSC’68 voor je geweest en nog steeds?

Het sociale aspect is voor Ben de voornaamste reden voor zijn verbondenheid 

met de club. Dat behoort ook tot de identiteit van de club. Volgend jaar viert de 

vereniging haar 50-jarig jubileum. Hij hoopt op een mooi feest en dat  sfeer en 

gezelligheid de cultuur van de club zullen blijven bepalen.

Toen Ben in Benthuizen kwam wonen, meldde hij zich aan bij de onze club. 

Niemand kende hem op dat moment, want hij kwam van buitenaf. Hij kwam 

in het 2e elftal terecht (er waren toen nog maar 2 senioren elftallen) en scoorde 

gelijk 6x in één wedstrijd. Toch bleef hij dat seizoen in dat team spelen met af en 

toe een invalbeurt in het eerste. Het seizoen daarop veroverde hij een basisplaats 

in het eerste te spelen en is daarin jarenlang een vaste waarde geweest.

Tegenwoordig maakt hij deel uit van de onderhoudsploeg. Op zaterdag is hij 

supporter van ons eerste en volgt hij zoveel mogelijk zijn kleinzoon en -dochter, 

die ook onze clubkleuren verdedigen. Joy speelt bij de dames en is daar van grote 

waarde en Lyon komt dit seizoen voor de A1 uit. Hij verwacht, dat Lyon over een 

paar jaar bij het eerste aan zal sluiten.

Ben vindt, dat BSC’68 niet alleen een voetbalvereniging is met een kantine, maar 

tevens een gezellig dorpshuis. Hij vindt het ook heel mooi om te zien, dat er na de 

wedstrijd ook mensen naar de club komen die niets met voetbal hebben, maar 

toch een drankje en praatje komen doen. Ook ziet hij veel jonge kinderen door de 

kantine rennen en vaders/moeders met kinderwagens, waar hij blij van wordt.

Jaap Pos is de enige speler, die hij op de club nog tegenkomt, met wie hij heeft 

gevoetbald. Ook Jaap zit met nog een paar anderen in de onderhoudsploeg.

De onderhoudsploeg?

Deze ploeg zorgt er op maandag- een vrijdagochtend vanaf 9.00 tot 12.00 uur 

voor dat de kantine en alle 14 kleedkamers (incl. scheidsrechters) en de directe 

omgeving er weer piekfijn uitzien. Tussendoor is er uiteraard gelegenheid voor 

wat bij te praten onder het genot van een bakkie koffie. De meesten van de 

onderhoudsploeg zijn Benthuizenaren. Ben houdt zich in de onderhoudsploeg 

bezig met het schoonhouden van de kleedkamers, waarbij de muren worden

 gesopt, de vloeren worden geboend en de toiletten en douches voor hergebruik 

worden schoongemaakt.

Hoe zie je de club over 15 jaar?

De club zal gewoon nog bestaan, maar als er niets veranderd, zal er steeds 

meer gebruik gemaakt moeten worden van de diensten door derden, zoals 

het inhuren van een schoonmaakbedrijf.  Dit zal leiden tot een aanzienlijke 

contributieverhoging en dan moet je maar zien of ouders/leden dat willen en 

kunnen betalen.

Wat zou jij doen als je het voor het zeggen had?

Het bestuur zal personen, die eventueel iets voor de club kunnen en willen 

betekenen, persoonlijk dienen te benaderen. Denk maar aan Ton Hogebrug, 

Henk Boogaard, Adrie Verheul en dan kan ik nog wel even doorgaan. Ze moeten 

uiteraard willen, maar het is te proberen waard.

Zelf zou Ben dan ook kijken of er een beroep gedaan kan worden op mensen 

met een uitkering, SWA, vluchtelingen, mensen met een taakstraf of mensen, die 

zijn afgekeurd. Voor vluchtelingen is het goed voor de ontwikkeling en voor de 

mensen, die niet kunnen een manier om een positieve bijdrage te leveren aan de 

maatschappij. 

Toevoeging redactie:

Het is te hopen, dat dit artikel zal leiden tot een plichtsbesef bij onze 

leden, waarbij duidelijk is geworden, dat je als lid niet alleen de lusten, 

maar ook de lasten moet dragen. Als iedereen een paar uurtjes van zijn of 

haar vrije tijd voor de vereniging beschikbaar stelt, dan zit de toekomst 

van de club er beter uit.
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Van vrijdag 16 juni tot en met 
zondag 18 juni 2017 zijn we met 
75 jeugdleden op kamp geweest in 
Laag-Soeren. 

Dat de vereniging groeit hebben we dus heel 
duidelijk terug kunnen zien in het aantal 
deelnemers. Deze groei maakte dat er het 
afgelopen jaar voor gekozen is om met een 
touringcar en taxibusjes richting de kamplocatie 
te vertrekken en een aantal nieuwe begeleiders 
hebben mogen verwelkomen.

Op vrijdag 16 juni begon het kamp voor onze 
jeugdleden met het aanmelden in de kantine. Na 
het uitreiken van een kampshirt zijn we vertrokken 
richting camping. Op de camping bleek bij 
aankomst een waar BSC’68-tentenkamp neergezet 
te zijn en hebben de kinderen te horen gekregen in 
welke tent de slaapplek mochten gaan realiseren. 
Na de teamindeling, de kennismakingsspellen 
en avondactiviteiten in het bos was het voor de 
jongste jeugdleden tijd om te gaan slapen, terwijl 
de oudste jeugd nog een nachtactiviteit, namelijk 
de dropping, op het programma had staan. 
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Na de (soms korte) nachtrust is de zaterdag 
gestart met een bootcamp en het ontbijt, stond 
de voetbalclinic op het programma. De zaterdag, 
die traditiegetrouw volgepland is met activiteiten, 
werd na de lunch ingevuld met diverse activiteiten. 
Deze zaterdagmiddag stonden onder andere 
lasergamen en zwemmen op het programma. De 
zaterdag werd afgesloten met een potje voetbal 
op het grote veld, een barbecue en aansluitend het 
bakken van marshmallows. Het mooie weer maakte 
dat iedereen zich tot ’s avonds laat heeft kunnen 
vermaken, waarbij de oudste jeugd ook nog een 
avondspel op het grote veld gespeeld heeft en een 
nachtwandeling heeft gemaakt.

Jeugdkamp BSC’68 2017 in Laag-SoerenJeugdkamp BSC’68 2017 in Laag-Soeren
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Na het opruimen en het ontbijt op zondag 18 juni 
stond het voetbaltoernooi op het programma. In de 
gemixte teams werd er gestreden om de punten die 
te behalen waren tijdens dit toernooi. 
Op de zondagmiddag volgde namelijk de 
prijsuitreiking waarbij naast de punten die behaald 
waren tijdens het voetbaltoernooi ook de resultaten 

van het levend stratego, de yell en de teamnaam 
meegenomen werden. Na de prijsuitreiking, waarbij 
alle kinderen een medaille ontvingen was het tijd 
om weer richting de Bentwoudlaan in Benthuizen te 
vertrekken, alwaar alle kinderen, moe maar voldaan 
en vol met verhalen van alle belevenissen in de 
armen gesloten werden door het thuisfront. 

Namens alle begeleiders en deelnemers van 
het BSC’68 jeugdkamp willen we nogmaals alle 
sponsoren en personen bedanken die een bijdrage 
geleverd hebben om van dit kamp een succes te 
maken. Het komende jaar hopen wij het jeugdkamp 
voor een 40e keer te kunnen organiseren en 
hopen wij wederom een beroep te kunnen doen 
op iedereen die BSC’68 en in het bijzonder het 
jeugdkamp een warm hart toedraagt.       
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Moe maar voldaan en 
vol met verhalen

Jeugdkamp BSC’68 2017 in Laag-SoerenJeugdkamp BSC’68 2017 in Laag-Soeren



Elke club een eigen clublijn en eigen GRATIS webshop! 
Bel voor informatie: 06 - 42646310
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Een eervolle vermelding mag niet ontbreken voor de 
JO15-3. Dit team manifesteerde zich permanent in 
de top drie van de competitie en hebben zelfs enige 
weken op de eerste plaats gestaan. Het voetbal was 
goed, het scoren ging wat minder. Iets waar de directe 
concurrent voor het kampioenschap geen moeite mee 
had. Uiteindelijk is de JO15-3 in puntenaantal gelijk 
geëindigd met de nummer één van de competitie, en 
moest het op doelsaldo haar meerdere erkennen in de 
officiële nummer één.

Bij de meiden van onze MO17 werd al snel duidelijke 
wat de ambities waren voor dit seizoen. Met een sterk 
team werden de eerste wedstrijden met overtuiging 
gewonnen. En ze bleven winnen, en winnen en 
winnen. Soms met de hakken over de sloot, maar 
de drie punten na elke wedstrijd was de constante 
factor in het geheel. In de uitwedstrijd bij SJC werd 
het kampioenschap uiteindelijk binnengehaald. Ons 
vlaggenschip team bij de meiden zijn een inspiratie 
voor de jongere meiden die op dit moment bij BSC’68 
voetballen.
Door de jongens van de JO17 werd ook het 
kampioenschap binnengehaald. Het seizoen voor 
hen kende wat meer uitdagingen. Blessures van 
korte maar helaas ook van lange duur, en af en toe 
onnodig punten verspelen waren onderdeel van het 

Kampioenen olé olé,

Ook het afgelopen seizoen hebben meerdere jeugdteams lange tijd 
meegedaan in de strijd om het kampioenschap. Uiteindelijk hebben twee 
teams officieel en één team officieus het kampioenschap binnen gehaald. 
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seizoen. Maar op de momenten dat het er echt om 
ging, werden de nodige punten binnengehaald. En 
op het moment dat de concurrenten dat niet doen, 
kan je zomaar op een onverwacht moment al eerder 
kampioen worden dan verwacht. En zo geschiedde! 
Speciaal, omdat de JO17 zich via de promotieklasse 
op deze manier ook officieel plaatste voor de eerste 
klasse.

De officiële kampioenen zijn op de bekende BSC’68-
iaanse wijze gehuldigd, inclusief platte kar, en 
nogmaals in het zonnetje gezet bij de afsluitende 
familiedag.
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Op 1 april 2016 is Peutergroep Eigen Wijs gestart in 
een deel van de kantine van BSC’68. Wat begon met 
het leren kennen van elkaar is uitgegroeid tot een 
mooie samenwerking tussen BSC’68, het bestuur van 
Ons Erf en ons. We hebben de beschikking over een 
mooi deel van de kantine en hebben het daar erg 
naar ons zin. Dit geldt de peuterleidsters, maar vooral 
ook voor de peuters en hun ouders. Een mooie, lichte 

locatie, die we volgens de richtlijnen van de GGD 
hebben aangepast en ingericht. Bij het opstarten 
halen we alles uit de kasten, tot en met de tafels en 
stoeltjes aan toe en is de peutergroep afgelopen, dan 
bergen wij alles weer netjes op en worden de kasten 
aan de kant geschoven. Wij zijn erg blij met de heren 
van de onderhoudsploeg die voor ons elk weekend de 
kasten beneden zetten en die wij op maandagmorgen 
weer netjes boven op zijn plaats terug zien. Dank 
hiervoor! Dit geldt ook voor alle hulp en medewerking 
die we van Nico krijgen, top!

Wij zijn begonnen met een klein aantal peuters. 
Dit is uitgegroeid tot bijna volle groepen op 
maandagmiddag (3+ groep), dinsdagmorgen, 
woensdagmorgen, donderdagmorgen en 
donderdagmiddag. Tijdens de dagdelen zijn we 
volop bezig met de kinderen, dit aan de hand van 
thema’s. Er worden raamversieringen opgehangen 

Op 1 april 2016 is Peutergroep Eigen 
Wijs gestart in een deel van de kantine 
van BSC’68. Wat begon met het leren 
kennen van elkaar is uitgegroeid 
tot een mooie samenwerking tussen 
BSC’68, het bestuur van Ons Erf en 
ons.
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in een bepaald thema, we knutselen erover, er wordt 
veel over gepraat, spelletjes gedaan, voorgelezen en 
gezongen en we proberen elke keer weer passend 
speelmateriaal erbij aan te bieden. We doen veel aan 
plakken, verven, kleien, werken met scheerschuim en 
water, vooral gericht op de fijne motoriek van peuters. 
Ook aan de grove motoriek wordt gedacht, we leggen 
af en toe een parcours neer waarbij de kinderen 
mogen kruipen, springen en over de stapstenen 
lopen. Bij goed weer gaan we met de kinderen heerlijk 
buiten spelen op het pannaveldje en met de grotere 
peuters in het speeltuintje. Binnenkort mogen we een 
blokhut plaatsen zodat we rollend materiaal kunnen 
gaan opslaan. Fijn, dan kunnen de kinderen ook met 
fietsjes en stepjes gaan spelen.

Een paar keer per jaar organiseren we themadagen, 
d.w.z. het voorleesontbijt, waarbij afgelopen jaar 
opa’s en oma’s met de kinderen kwamen ontbijten en 

daarna voorlezen, de brandweer- of politieochtend, 
Sinterklaasochtend en een vaderochtend. Dit laatste 
kunnen we doen op een zaterdagmorgen in juni, 
tijdens de voetbalstop. Allemaal erg leuke momenten 
voor de kinderen (en voor de ouders).

Wij plaatsen peuters van 2 tot 4 jaar, aanmelden kan 
al vanaf 1 jaar. Wilt u meer hierover weten, kijk dan 
eens op onze website, www.peutergroepeigenwijs.
nl.  Hier vindt u ook de tarieven en de mogelijkheid 
om kinderopvangtoeslag hiervoor aan te vragen. En 
u kunt natuurlijk altijd even een mailtje sturen, via de 
website, of ons bellen 0615650387.  En wat let u om 
eens binnen te vallen om een kijkje te nemen. U bent 
welkom!

Peutergroep Eigen Wijs
Mariëlle Pos en Vera van der Kroef



30 BSC’68 Presentatiegids 2017 - 2018

ZA
A

LV
O

ETBA
L, 35+ 

Zaalvoetbal en 35+Zaalvoetbal en 35+

Zaalvoetbal bij 
veldvoetbalvereniging BSC’68.
Vanaf dit seizoen is BSC’68 gestart met een zaalvoetbalteam. 

Een groep voetbalvrienden is naar het bestuur gestapt of het 

mogelijk is om voor BSC’68 in de zaal uit te komen. Het bestuur 

was direct enthousiast. Met de KNVB is er zelfs kunnen regelen 

dat de van thuiswedstrijden van BSC’68 1 op maandagavond 

om 20:00 uur in sporthal De Hil worden afgewerkt. Ook is 

Wesley Mansveld bereid gevonden om als vaste scheidsrechter 

te fungeren.

Het seizoen is gestart met een vast team van 8 voetbalvrienden 

die al jaren bij BSC’68 actief zijn. Tevens zijn er een aantal 

“slapende leden”, waaronder oud zaalvoetbalinternationaal 

Kees Thies, deze worden benaderd wanneer 1 van de 8 jongens 

afwezig is. 

BSC’68 1 zal dit jaar bestaan uit, Erik Meijer (keeper), Rolf van 

der Kleij, Arnold Reedijk, Bart de Werk, Hugo Hoek, Remco 

Bor, Marcel van der Heuvel en Irving de Vries. Marcel en Irving 

ontbreken op de foto.

BSC’68 1 is gestart in de 3e klasse 1. Doelstelling is in het eerste 

jaar direct het kampioenschap. Het enige wat de jongens op 

dit moment nog ontbreekt is een sponsor. Voor het sponsoren 

van het zaalvoetbalteam en/ of een wedstrijdbal kunt u contact 

opnemen met de sponsorcommissie.

De thuiswedstrijden worden op maandag gespeeld in sporthal 
De Hil te Benthuizen. Iedereen is welkom om de jongens te 

supporteren, entree is nu nog gratis ;-). Coördinator zaalvoetbal 

is Hugo Hoek,

tel: 06-14679783

35+ voetbal bij BSC’68: Hoe een 
onervaren team na een desastreus 
begin de ultieme cinquecento 
greep.....
Aan het eind van vorig seizoen werd door de stuwende kracht 

van onze onuitgesproken leider Gerben van der Roest een team 

samengesmeed, met als doel 35+ voetbal op de vrijdagavond. 

Dat dit zou eindigen als een jongensboek had ik in mijn stoutste 

dromen niet durven vermoeden.

Het begint allemaal op een koude vrijdagavond op het terrein 

van vv Groeneweg gesitueerd. Lachend en dollend kleden we ons 

om, want dit stilstaande voetbal is eigenlijk onder ons niveau en 

nadat zelfs nog op het veld de laatste grappige whappies worden 

bekeken en de laatste shaggies en filtersigaretten weggepaft, 

leek het ons weleens tijd om te beginnen aan onze eerste 

walk-over. Twintig minuten later stond er een ontluisterende 

1-2 (jazeker, voor onze tegenstander!) op het koele, maar altijd 

eerlijke scorebord. Dit hadden we natuurlijk niet verwacht en onze 

zegetocht leek opeens een helse martelgang te worden. Nog 7 

van dit soort avonden!

Nadat een donderspeech door de dug-out had gegalmd besloten 

we dat het tijd was om de mouwen op te stropen en eens goed 

in de spreekwoordelijke spiegel te kijken. Dat dit ons uiteindelijk 

gedurende het gehele seizoen heeft geholpen, blijkt wel uit het 

feit dat we opeenvolgend winter- en zomerkampioen werden en 

vervolgens het Zuid-Holland toernooi, het Seniorentoernooi van 

BSC’68 en het 35+ Toernooi van vv Groeneweg (jawel, daar waar 

het allemaal begon) op onze naam wisten te schrijven. Kortom: de 

cinquecento, uniek in de clubhistorie, was een feit!

Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder onze trouwe 

supporters (Rudy bedankt), maar zeker niet zonder mijn 

geweldige teamleden, die ervoor gezorgd hebben dat ik het 

plezier in het voetballen heb teruggekregen. Mede door de nu al 

legendarische doorzakavondjes op vrijdagavond (de volgende 

ochtend lijkt dit altijd wat minder leuk) kijk ik terug op een 

fantastische ervaring die dit seizoen hopelijk een net zo’n mooi 

vervolg krijgt. Bedankt mannen voor een superseizoen!

Mocht u dit seizoen nog eens verveeld op de bank zitten op 

vrijdagavond, check de voetbalkalender van onze 35+ teams en 

kom kijken bij de trots van de vereniging.

Met vriendelijke groet,

Erik Pos
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SFEERTEAM BSC’68 
WERPT DIRECT VRUCHTEN AF

Wat nieuw is goed is het gezegde.  Voor ons sfeerteam is dat zeker het geval. 
Dit team heeft alles in het werk gesteld om voor, tijdens  en na de wedstrijd de 
sfeer rondom de prestaties van ons eerste team te verbeteren. Het voelt goed, 
lachende gezichten en echte BSC sfeer! Klasse! 

Meisjes voetbal: een voetbaldroom….
Damesvoetbal was al de snelst groeiende sport van Nederland. En met het succes van het Nederlands elftal zal dit alleen maar nog sneller 

groeien. Dat het damesvoetbal groeit, merken wij ook bij BSC’68. Een aantal jaar geleden was het allemaal passen en meten. Dispensaties 

aanvragen voor meer dan drie speelsters, aan ouders vragen of hun dochter niet een leeftijdsklasse hoger wilde voetballen en de 

speelster vriendinnen laten vragen of ze niet wilde voetballen. En uiteindelijk hadden we dan met kunst en vliegwerk één meidenteam bij 

BSC’68.

De meiden van toen, op een enkeling na, zijn er nog steeds. Maar er is tegenwoordig meer. Begonnen we vorig seizoen met twee 

volledige meidenteams bij BSC’68. Dit jaar zijn dat er maar liefst drie, een MO19, MO15 en MO13. En als de voetbalmanie bij de dames 

nog even doorgaat, dan hebben we volgend seizoen nog meer meidenteams bij BSC’68.

Een mooie ontwikkeling, omdat op deze manier het meidenvoetbal ook echt een vaste vorm krijgt binnen BSC’68. Mooi voor een 

vereniging waar jongens en meiden, mannen en vrouwen allemaal de mogelijkheid hebben om te voetballen. Uiteraard komen daar 

uitdagingen in de organisatie bij kijken, maar die gaan we niet uit de weg. Ook wij willen bijdrage aan de voetbaldroom van onze 

jeugdspelers. Jongens en meiden!
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