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11e jaargang • oktober • seizoen 2016 - 2017

Ondernemend BSC

Selectie nieuwe seizoen

Train de Trainer
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Seizoensafsluiting weer een succes
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Op “Ons Nieuwe Erf” werden ‘s middags de finale 
van de “Latje-trap competitie” gehouden. Daarnaast 
werden er door de D-, E- en F-jeugd pingels op het 
hoofdveld genomen. Daarbij moesten  de keepers van 
het 1e en 2e elftal (Erik Meijer en Dayme van Hilst)  
de bal regelmatig uit het net halen. De winnaars 
mochten na afloop de penaltytrofee, beschikbaar 
gesteld door Kickin Sports uit Zoetermeer,  
in ontvangst nemen.

Eén van de hoogtepunten was ongetwijfeld de jaarlijkse 
uitreiking van de IM Frans Vis-bokaal. Deze prijs, die 
wordt uitgereikt aan de beste speler van het seizoen 
ging dit keer naar Jelle Verhoeff. Jelle, die vorig jaar bij 
ons cluppie is teruggekeerd liet nummer twee, Patrick 
de Jong, en nummer drie,  Marcel van den Heuvel, op 
behoorlijke afstand. Dit jaar was er een nieuwe prijs te 
weten de waarderingsprijs. Deze is dit jaar uitgereikt aan 
de speler met de hoogste trainingsopkomst.  
Met 109 trainingen (92%!) werd deze prijs door Dennis 
de Boer in de wacht gesleept.

De prijs voor de scheidsrechter van het seizoen ging 
dit jaar naar Ricardo Sloof, een groot jeugdig talent.
De prijzen werden uitgereikt door Jan Dirk en Hajo Vis, 
de zoons van Frans Vis, die het spelersklassement bij 
de vereniging destijds heeft geïntroduceerd.

Ter afsluiting van het familiefeest werd er een 
barbecue gehouden, waaraan 150 personen 
deelnamen. Kortom een fantastische afsluiting van 
een uiteindelijk mooi seizoen van de Benthuizer 
Sportclub.

BsC’68 sloot in het bijzijn van veel leden en supporters 
het seizoen op een fantastische wijze af.
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sportpark “oNs NIEuWE ERf”
Omleidingsweg 4, 2731 BS Benthuizen

(vanaf 1 januari 2017 zal het formele adres zijn: Bentwoudlaan 4)

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

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

Dankzij de medewerking van Martin van Oostveen (fotografie),  
Cees Luiten (fotografie), de bestuursleden, trainers en leiders  
van onze club is deze uitgave tot stand gekomen.  
Joop Blonk verzorgde de organisatie van de advertenties. 
Grafische verzorging door Miranda de Vreugt-Kriek en  
Martin van der Heijden. 

© BSC’68, 2016/2017 
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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

In de huidige voetballerij, zeker in het betaalde 
voetbal, is de eerste doelstelling de nul houden. Dat 
maakt het huidige voetbal ook wel eens saai. Maar 
wat nooit saai zal worden is de dynamiek rond het 
voetbal. De vereniging met al zijn leden, vrijwilligers, 
sponsoren. De inzet van al die mensen om met trots 
de clubkleuren te vertegenwoordigen en ervoor te 
zorgen dat de club kan blijven voetballen. 
Daar zijn wij bij BSC’68 een goed voorbeeld van. Ik 
geniet wekelijks van de inzet van de spelers in al 
onze wedstrijden, de organisatie en de inzet van de 
vele vrijwilligers die er iedere keer weer voor zorgen 
dat alles op rolletjes loopt. 

Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar bij de club, maar 
ook achter de schermen gebeurt heel veel. De 
productie van deze presentatiegids is daar zo’n 
voorbeeld van. De BSC’68-presentatiegids nummer 
11 ligt voor u. Onderwerpen moeten worden 
gekozen, foto’s gemaakt en gesorteerd, sponsoren 
worden benaderd en advertenties moeten worden 
opgemaakt en natuurlijk moet de gids in zijn 
totaliteit worden samengesteld.  

Ook dit jaar heeft de redactie onder leiding van 
Martin van der Heijden weer een fantastische gids 
gemaakt. Een woord van dank daarvoor is dan ook 
zeker op zijn plaats. De presentatiegids mag gerust 
een visitekaartje van BSC’68 worden genoemd. 

Het nieuwe seizoen 2016 – 2017 is begonnen. Met 
41 teams (8 senioren-, 2 veteranen-, 2 dames-, 2 
meisjes-, 25 jeugd- en 2 minipupillenteams) zijn wij 
de competitie inmiddels gestart. Er zijn weer heel 
veel  nieuwe leden aangemeld, die ik bij deze dan 
ook van harte welkom wil heten. Ik hoop dat jullie 
heel veel voetbalplezier gaan beleven bij BSC’68.

Tot slot wens ik iedereen mede namens de 
samenstellers een sportief, gezellig, kortom een 
fantastisch seizoen 2016 – 2017 toe bij BSC’68.

Harry Meijer

Voorwoord

Nummer 11. dat nummer brengt bij mij 
altijd herinneringen aan vroeger naar 
boven. Piet Keizer, Coen Moulijn, maar 
later ook Brian Roy, Marc overmars. 
Allemaal fantastische linksbuitens. 
Voetballers die de achterlijn wisten te 
halen en de bal panklaar iets buiten 
het vijf-meter gebied legden om 
afgerond te worden tot een doelpunt. 
Waar zijn zij gebleven.
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Wekelijks genieten van 
de inzet van de spelers in 

al onze wedstrijden.
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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
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Het starten met een businessclub gaat niet 
vanzelf. Daar komt echt heel veel bij kijken. Op dit 
moment worden statuten vastgesteld en wordt een 
huishoudelijk reglement gemaakt. Die twee papieren 
documenten vormen het fundament van de Stichting 
Ondernemend BSC. 

We kunnen er met elkaar beter van worden. Dat geldt 
niet alleen voor onze vereniging, maar vooral ook voor 
de ondernemers die lid worden van Ondernemend 
BSC.  Dat doen ze natuurlijk niet voor niets! 
 
In de eerste plaats willen ze deel uitmaken van een 
businessclub, waarvan ze ook graag lid willen zijn! 
Dat hangt samen met sfeer binnen de vereniging, 
met activiteiten en last but not least met een zakelijk 
relatienetwerk. Daar moet Ondernemend BSC dus 
voor gaan zorgen!

Ondernemend BSC gaat dat doen het organiseren 
van “business to business activiteiten” tussen de leden 
onderling door daarbij de passie van zaken doen en 
voetbal te combineren. Daarbij kun je  denken aan 
themabijeenkomsten, seminars, bedrijfsbezoeken, 
workshops, netwerkborrels, combinatiebijeenkomsten 
met andere businessclubs in de regio etc.

Ook gaat Ondernemend BSC de leden de 
mogelijkheden bieden om de contacten met de 
zakelijke relaties/instellingen regionaal te bevorderen 
en hen de mogelijkheden te bieden voor het  
vergroten van de naamsbekendheid en het opbouwen 
en communiceren van hun imago.
Maar Ondernemend BSC wil verder gaan door het 
stimuleren en ondersteunen van de maatschappelijke 
betrokkenheid van hun leden (maatschappelijk 
ondernemen) onder meer door het bieden van 
maatschappelijke ondersteuning aan alle spelers/
leden van deze vereniging. 

Bijvoorbeeld door het bieden van banenkansen, 
stageplekken, advies etc.
En ten slotte zal Ondernemend BSC financieel 
bijdragen aan activiteiten van onze vereniging.

In de beginfase van het opstarten van Ondernemend 
BSC zul je je misschien wel eens afvragen, wat de 
aanwezigheid van die mannen/vrouwen daar onder 
het genot van een drankje in een in de kantine afgezet 
deel te betekenen heeft.  Wees je er in ieder geval na 
het lezen van dit stukje van bewust, dat we daarmee 
BSC’68 en de regionale ondernemers op een prachtige 
manier met elkaar verbonden hebben! 

Mocht je door dit stukje ook ideeën krijgen, 
dan nodigt Martin of één van de andere 
bestuursleden je graag uit om deze aan ons 
voor te leggen.  

het is misschien al opgevallen, maar 
in afstemming met het bestuur van  
onze vereniging wordt hard gewerkt 
aan de oprichting van een heuse 
businessclub! 
dat allemaal onder de bezielende 
leiding van Martin van der heijden 
en met een even enthousiaste 
inzet van de bij de foto genoemde 
mannen. 

En er is al een naam:  
ondernemend BsC!
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EEN EIgEN BUSINESSCLUB: ONDErNEMEND BSC!

HET DOEL VaN ONDErNEMEND BSC 

IS,  JUrIDISCH EN VOLgENS  

DE STaTUTEN gEFOrMULEErD: 

Het opzetten, in stand houden en 
bevorderen van een zakelijk netwerk 
ten behoeve en ter ondersteuning van 
de voetbalsport in Benthuizen in het 
algemeen en de voetbalsport zoals 
beoefend binnen het verband van  
de vereniging BSC ’68 in het bijzonder 
en het bieden van ondersteuning in 
algemene en in financiële zin aan de 
voetbalsport in Benthuizen en/of aan  
de vereniging BSC ’68.

V.l.n.r.:  Martin van der Heijden;  Marcel van den Heuvel; Henk Mulder; Ron Knotter; Ruud Bloembergen
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Het achtste elftal was vanaf het begin in de running 
om, na het vijfde elftal, een tweede kampioenschap 
op ons Nieuwe erf te vieren. Helaas moesten zij op  
één van de laatste wedstrijddagen toch aan het 
kortste eind trekken. Het team is voor het komende 
seizoen versterkt met enkele oud-selectiespelers, dus 
wie weet gaat het dit seizoen wel lukken. 

Dat BSC’68 een vereniging is waar je nu eenmaal voor 
wilt uitkomen bewijst de komst van een heel team 
van FC Oosterheem. Hopelijk voelen zij zich snel thuis, 
en kunnen zij onze vereniging naar nieuwe successen 
leiden. Ook bij de selectie zijn enkele nieuwe en oude 
gezichten aangesloten, die het komende seizoen voor 
een kwaliteitsimpuls moeten zorgen. Het voetbal in de 
voorbereiding ziet er in ieder geval goed uit! 

Senioren

Helaas door blessures en schorsingen, was het 
voetballen na de winterstop wat minder.  
Het 2e elftal speelde bij vlagen leuk voetbal maar 
vergat zichzelf in te veel wedstrijden te belonen, 
waardoor zij weer degradeerden naar de reserve  
3e klasse. Het 3e elftal wist zich, na een enerverend 
jaar, zelfstandig te handhaven in de reserve 4e klasse.

Bij de overige senioren ook wisselende resultaten. 
Waar de Veteranen 45+ het afgelopen seizoen de 
keuze hebben gemaakt voorlopig niet meer in 
competitievorm uit te komen, straalden zij nog wel 
als jonge goden op het laatste veteranentoernooi.
Voor het komende seizoen hebben wij het genoegen 
twee 35+ teams op de vrijdagavond uit te laten 
komen. Gerben van de Roest, heeft een blik aan “oud” 
talent opengetrokken, dat nog lang niet over de 
houdbaarheidsdatum is. De verwachtingen zijn dan 
ook hoog gespannen. 
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terugkijkend op het afgelopen seizoen, zijn er vele verhalen te vertellen.  
Met de nieuwe hoofdtrainer Kenneth soechit aan het front sleepte ons 
vlaggenschip eindelijk weer eens een periode binnen.
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Ik werd de opvolger van Paul Koekenberg die 5 jaar 
voor mij de club had getraind. 
Het respect en contact met Paul is al die jaren daarna 
gebleven wat uiteindelijk leidde tot de huidige 
samenwerking bij BSC. Inmiddels wellicht bij u bekend 
is Paul Hoofd Jeugd Coördinator geworden.

Mijn assistent in die jaren als trainer bij BSC ‘68 was 
Rolf Jans die ook Hoofdtrainer van BSC ‘68 is geweest 
en daarna nog vele jaren dames en jeugd heeft 
getraind. 
Ook nu is Rolf nog steeds actief bij de jongere jeugd 
van BSC ‘68.

In die 5 mooie jaren als trainer was het hoogtepunt in 
het eerste jaar het kampioenschap en promotie naar 
de 3e klasse.
Rolf, Paul en ik hebben wellicht hetzelfde gevoel bij 
deze mooie dorpclub uit Benthuizen.
Gezelligheid, prestatie en plezier zijn de ingrediënten 
om van een club te houden.

We moeten niets en alles wordt in het werk gesteld 
om veel te kunnen doen. 
Met veel vrijwilligers, op alle vlakken, houden we  
de cultuur voor een belangrijk deel op het  
nieuwe complex zoals die was op het oude.

De spelende en vele niet-spelende leden maken 
BSC ‘68 zoals die is; Een mooie, leuke, ontspannen, 
geweldige club waar je graag naar toe gaat.
Niet te groot worden en je eigen identiteit bewaken 
en bewaren.

Ik wens u allen een mooi seizoen toe!

John van der Helm,
Technisch Coördinator BSC’68 

Showroom  |  De werven 7  |  2731 AZ  Benthuizen
Telefoon 0650283376  |  Email  info@jfkcars.nl  |  Internet  www.jfkcars.nl

Altijd een grote voorraad jong 
gebruikte auto’s! Kijk op de website 

naar onze aanbiedingen!

TroTse
sponsor
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

Bij FC Zoetermeer, waar mijn zoon in 1995 ging 
voetballen toen Rokkeveen begon te groeien, werd ik 
al snel jeugdtrainer van de C- en later de A-jeugd.

Na 5 jaar bij FC Zoetermeer diverse teams te hebben 
getraind werd ik in 1999 aangesteld als hoofdtrainer 
van BSC ’68. Die mooie leuke dorpsclub uit 
Benthuizen. Vanuit mijn achtertuin, in Noordhove, kon 
ik het veld zien liggen.

BSC’68 die leuke club uit Benthuizen

Ik ben John van der helm, thans technisch Coördinator bij BsC ’68  
en in het verleden hoofdtrainer van de seniorenselectie.
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BSC’68; een mooie , leuke,  
ontspannen, geweldige club!
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NIET HET NEDErLaNDS ELFTaL, 

Maar BSC’68 STEELT DE SHOW! 

Waar het Nederlands elftal op een 
groot toernooi ontbrak stond het 
senioren- en veteranentoernooi 4 juni 
2016 volop in de schijnwerpers. Het 
maakte hele voetbalseizoen van héél 
BSC ‘68 in één klap meer dan goed. 
Ons fotoverslag spreekt voor zich.  

Advertentie 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

Wij noemen onder andere de kinderbingo’s,  
het sinterklaasfeest, kerstdiner (winter-BBQ), 
voetbalquiz, stratentoernooi en de vrijwilligersavond. 
De kinderbingo is 2 x georganiseerd en de animo 
hiervoor was groot, dit blijft zeker op de kalender 
staan. Het Sinterklaasfeest was ook weer zeer druk 
bezocht en na het knutselen en zingen heeft 
Sinterklaas ons complex gevonden en de kinderen 
zijn verwend met een cadeautje.  Ook het kerstdiner 
“WinterBBQ” was een lekkere en goed bezochte avond. 

Om deze activiteiten in goede banen te kunnen 
leiden is de animo voor de activiteiten van belang, 
gelukkig zien wij bij veel activiteiten een groei van 
het aantal deelnemers en motiveert dit om op zoek 
te blijven gaan naar nieuwe activiteiten voor zowel 
de jeugd als de senioren. 

Dit kan niet zonder hulp van nieuwe mensen,  
dus als u een leuk of gezellig idee heeft voor een 
nieuwe (of bestaande) activiteit meldt u zich  
dan bij een van de leden van de activiteitencommissie 
of via de email activiteiten@bsc68.nl.

De activiteitencommissie 

De activiteitencommissie

de activiteitencommissie, bestaande uit Kim Blonk, Esther Metman en 
Joyce Alexander, heeft ook het afgelopen seizoen weer een flink aantal  
activiteiten georganiseerd.



17BSC’68 Presentatiegids 2016 - 2017

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  

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.  

Hoofdtrainer BSC’68 seizoen 2016-2017

TErUgBLIk SEIzOEN 2015-2016
Mijn eerste seizoen bij BSC ’68 startten we op  
1 augustus 2015, met een trainingskamp. Drie dagen 
in Apeldoorn was een mooi moment om spelers 
en begeleiding beter te leren kennen en dat was 
ook de basis van de prettige samenwerking van het 
afgelopen seizoen. De start was direct tegen de latere 
kampioen en een gelijkspel was het maximale. De 
wedstrijden daarna bleek dat BSC ’68 als collectief 
en als lijstaanvoerder moeilijk te verslaan was en 
eindigden wij met een 1e-periode op zak en ook als 
mede-winterkampioen.

Helaas kwam na de winterstop de klad erin door 
blessures, schorsingen en het kleine beetje geluk dat 
voor de winterstop aan onze zijde was viel nu niet 
meer onze kant op. Dit zorgde ervoor dat er na de 
winterstop weinig punten werden gehaald en dat 
we afscheid namen van de bovenste plekken. Tegen 
het einde van het seizoen kwamen we langzaam 
maar zeker weer richting het niveau van “voor” de 
winterstop en gingen we zo toch met een goed 
gevoel de nacompetitie in.

Twee wedstrijden tegen Be-Fair vormde de start maar 
trokken we in een tweeluik aan het kortste eind.  
Na een 3-1 voorsprong thuis met een schitterende  
eerste helft toch met 3-5 verliezen. De uitwedstrijd 
strijdend met 2-1 verliezen en Be-Fair was de 
gelukkige om het volgende seizoen door te gaan  
in de 2e klasse.

Al met al hebben we een leuk en goed seizoen 
gedraaid waarbij de verschillen tussen voor en na de 
winterstop enorm groot waren. De eerste stap voor 
BSC ’68 was gezet, bovenin in de ranglijst meedoen 
in plaats van naar beneden kijken en vechten tegen 
degradatie.
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VooRuItBlIK sEIZoEN 2016-2017
Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen  
(30 juli 2016) en was de opkomst met 32 spelers op  
de eerste trainingsdag een prima start. Hieruit blijkt 
dat we in de breedte sowieso zijn gegroeid. 
We hebben een aantal nieuwe spelers mogen 
begroeten die zich hebben opgegeven om deel uit te 
maken van de selectie (3 elftallen) van BSC’68. Op dit 
moment tellen we 55 spelers voor de 3 elftallen. Door 
de breedte van de selectie denken we in het nieuwe 
seizoen het gat van blessures en schorsingen beter te 
kunnen opvangen. 

Doelstelling van het vlaggenschip van de vereniging 
zal hetzelfde zijn als vorig seizoen en eindigen bij de 
eerste zes en een toetje (periode) zou helemaal mooi 
zijn. Kwalitatief zullen we na de eerste periode de 
balans kunnen opmaken. Met een hoop wijzigingen 
in de poule zal het met onze eerste tegenstander 
Koudekerk als start van de competitie geen makkelijk  
seizoen worden maar hopelijk wel net zo mooi als 
vorig seizoen. Denk aan de uitwedstrijden Floreant en 
Reeuwijk. Helaas dit seizoen geen DWO waarbij we de 
mooie thuiswedstrijd (3-3) zeker niet mogen vergeten.
Zelf heb ik er veel vertrouwen in dat we als selectie 
samen met de gehele begeleiding en bestuur weer 
een fantastisch seizoen van kunnen maken. Dit zal 
zeker lukken als we weer op dezelfde steun van de 
fantastische BSC’68 supporters (welke in grote getale 
in zowel de uit als thuis wedstrijden vorig seizoen 
aanwezig waren) kunnen rekenen.

Kenneth Soechit
Hoofdtrainer
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BOVENSTE RIJ, V.L.N.R.: Hans Verhoef (Teamleider 1e), Pascal van Schaijk, Boy van Wijk, Daniel Guerreiro, Lody Dijkhuizen, Mike Goedraad, Mitchel van der Linden, Danny Schreurs, Rolf van Velzen, 
Rowin Bouwmeester, Thijs de Ruijter, Martein Wildenberg, Ruben Boon, Dennis de Boer TWEEDE RIJ, V.L.N.R.: Ron Priem (Teamleider 1e), Kyliam Friedrich, Patrick van der Linden, Mitchel Davids, 
Jasper Proost, Tim van der Toorn, Xandros van den Boom, Kevin Hesseltine, Dennis Tuyl, Wouter van Klink, Don van der Linden (Assistent scheidsrechter 1e), Edwin van Vliet (Teamleider 3e),  
Rob Proost (Teamleider 3e), Dennis Hillebrand (Assistent scheidsrechter 2e). DERDE RIJ, V.L.N.R.: Larry Goedraad (Teamleider 2e), Karsten van Etten, Elton Bala, Kevin Priem, Falco Henzen, 
Martijn Poort, Gertjan Stierman (Keeperstrainer), Renate Arkesteijn (Fysio), Kenneth Soechit (Hoofdtrainer), Ferry Blonk (Assistent trainer), Kenneth de Jong, Branko Sandifort, Lennart van den Berg, 
Richard Bregman. ONDERSTE RIJ, V.L.N.R.: Michael Bosch, Jelle Verhoef, Aladin Ezzaki, Jelle Opdam, Simon Guit, Mark Engelsman, Jasper de Groot, Dayme van Hilst, Michael van Baarle, Joel Roos, 
Michael Verhoef, Jelle van Maanen, Szczepan Klamczynski, Jermaine Boender, Remco Bor. OP DE FOTO ONTBREKEN: Lizzy van der Helm (Assistent scheidsrechter 1e), Patrick de Jong, Bram Willemse, 
Rick Harteveld, Fabian Roelofs, Marcel van den Heuvel, Carlo van Hammen, Toon Nania (Verzorger 2e), Jesper Ebing (Fysio), Martijn Wolf, Kay Roos. 
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 www.plus.nl

Verheul | Pr. Willem Alexanderplein 7 | 2731EJ Benthuizen | T: 079-3313940

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00 | zo gesloten 

SCOOR VERRASSEND VEEL 
VOORDEEL BIJ PLUS

 www.plus.nl

Verheul | Pr. Willem Alexanderplein 7 | 2731EJ Benthuizen | T: 079-3313940
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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.

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

NIEUWE gEzICHTEN IN  
DE SpONSOrCOMMISSIE
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Remco Bor en Branko sandifort versterken sinds oktober vorig jaar  
de sponsorcommissie. Beiden voetballen al jaren in de selectie van BsC’68  
en willen nu op een andere manier de club ondersteunen.  

Vorig jaar zomer zijn wij gevraagd om de sponsor-
commissie te versterken, te verjongen en te 
vernieuwen. Een club zonder vrijwilligers is geen 
club; wij hebben dan ook geen seconde getwijfeld 
om deze uitdaging aan te gaan. Sponsoring is een 
belangrijk onderdeel om de club draaiende te houden 
en daarom is het belangrijk om hier de juiste aandacht 
aan te geven. Wij gaan ons in het bijzonder richten op 
de acquisitie en dit pro-actiever opzetten door aan 
de omgeving te laten zien wat een mooie vereniging 
BSC’68 is. Op deze manier proberen we (potentiële) 
sponsoren in de omgeving van BSC’68 blijvend aan 
onze club te binden.   

Naast de acquisitie focussen we ons op het 
ontwikkelen van een sponsorplan en het structureren 
van de manieren waarop een sponsor BSC’68 
kan steunen.  We hebben de afgelopen periode 
een sponsorvisie ontwikkeld en dit verwerkt in 
een sponsorplan.  In het sponsorplan hebben we 
opgenomen dat we de huidige sponsoren op een 
actievere manier willen betrekken bij de club. 
Als we kijken naar de acquisitie dan willen we nieuwe 
sponsoren binnen halen om de club te versterken, 
willen we een goede band onderhouden met 
sponsoren en willen we in de toekomst sponsoren met 
elkaar gaan verbinden. Het moet voor de sponsoren 

namelijk niet alleen het betalen van de factuur zijn; 
we willen als club een toegevoegde waarde zijn voor 
onze sponsoren. 
Ook de komende periode zitten we niet stil: we gaan 
onze uitgebreide mogelijkheden, waaronder onze 
nieuwe voordelige sponsorpakketten, presenteren 
aan huidige sponsoren en we gaan op zoek naar 
nieuwe sponsoren. 

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.  

Remco Bor & Branko Sandifort

Sponsoring is een belangrijk  
onderdeel om de club draaiende 

te houden! 
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TraININg
Wat mij opviel bij het trainen was, dat meerdere 
trainers bij de jeugd meestal ouders zijn van de 
voetballertjes. Een geluk is, dat deze vrijwilligers 
bereid zijn om zich voor BSC’68 en de teams in te 
zetten. 

Maar “elk voordeel heb z’n nadeel”. Het gevolg 
hiervan is, dat iedere trainer naar eigen inzicht en 
ervaring (ervaring uit een voetbalverleden) zijn 
training doet. Een duidelijke lijn tussen de teams 
is daardoor nog niet zichtbaar. Tevens gaan de 
ouders/trainers mee als spelers van team wisselen. 
Een goed initiatief van de Technische Commissie  
om de trainers aan te sturen is: Train de Trainer.

 
Voor de toekomst liggen er m.i. nieuwe uitdagingen 
voor de verantwoordelijke commissies n.l. :

•  Een verdere uitbreiding van spelertjes bij de  
“Kabouters” (is in 2015/2016 reeds uitgebreid 
met  5- jarigen). De doorstroming naar de 
F-jeugd geeft hun een voorsprong op voetbal 
gebied t.o.v.  nieuwe spelertjes.

•  Het aanstellen van onafhankelijke (hoofd) 
trainers bij de diverse jeugdafdelingen. Probeer 
deze een bepaalde periode aan BSC ‘68 te 
binden. Op deze manier kunnen ze door de 
Technische Commissie aangestuurd worden voor 
wat betreft continuïteit, (selectie)training en een 
eventuele “Rode Draad” in de vereniging.    

Rolf Jans
jeugdtrainer                      

Na jarenlang gezellig passief langs de 
lijn gestaan te hebben bij wedstrijden 
van BsC’68-teams (de beste stuurlui 
staan immers aan wal), ben ik bij een 
nieuwe mijlpaal in de groei van BsC’68 
weer actief als trainer. En wel bij de 
jongste jeugd.

SEIzOEN 2014/2015      
In 2014 werd besloten een afdeling mini-
pupillen, Kabouters, met een leeftijd van 6 jaar 
op Ons Nieuwe Erf op te starten. Op het keepers- 
terrein werd een mini-veldje uitgezet, inclusief 
hoekvlaggen. De trainers werden Ferry Blonk 
(trainer bij de heren-selectie) en mijn persoon. 
Later in het seizoen is Lizzy vd Helm (trainster 
dames-selectie) erbij gekomen. De groep bestond 
uit 8 jongens en 2 meisjes. De beginperiode was 
kennismaking en spel.

Na de winterstop ging de aandacht vooral uit 
naar het voetbalspel (iedereen wil alleen maar 
doelpunten maken). Zo werd er in 2015 met twee 
teams, een MP1 met de twee meisjes en een MP2,  
deelgenomen in een 4- tegen- 4 competitie.
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Technische Commissie: Train de TrainerTechnische Commissie: Train de Trainer

SEIzOEN 2015/2016
Na het seizoen 2015-2016 kwam de vervolg stap 
naar de F-jeugd (7- en 8-jarigen) met een  
7- tegen -7 competitie.  
De kaboutergroep, aangevuld met 8-jarige 
spelertjes werden ingedeeld in de F3/F4.   
Later werd op advies van Hugo Hoek (trainer van  
de kabouters) een talentvolle 6- jarige toegevoegd 
aan de F3. 
Lizzy vd Helm en mijn persoon werden de trainers  
van de F3 (o.a. met de twee meisjes). 
Aandachtspunten waren de motoriek en de techniek 
van de spelertjes, waarbij tijdens de partijspelen op  
de trainingen gekeken werd naar de beste positie  
voor hen.

SEIzOEN 2016/2017
Komend seizoen is het groepje voorheen kabouters  
geselecteerd voor de “selectie” F1/F2 (selectie-
groep is dit jaar nieuw). Getraind wordt door Ferry 
(hoofdtrainer /coördinator  “F”) en aangevuld met 
mijn aanwezigheid. De overige trainers moeten op 
dit moment nog ingevuld worden.

Het groepje wat samen is begonnen bij de 
kabouters, spelen nu voor het derde jaar samen. 
Jaarlijks is een duidelijke vooruitgang zichtbaar.  
Bij de kabouters is hiervoor de basis gelegd en 
kunnen we nu verder gaan opbouwen.

De basis is gelegd en nu kunnen 
we verder gaan opbouwen.
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Het aftreden van Marcel Lamboo is qua ervaring een 
aderlating voor het jeugdbestuur, maar met de komst 
van John van der Velden hebben we nieuw ‘bloed’ in 
de gelederen met een frisse kijk op zaken. Kim Blonk 
zal als vicevoorzitter de taken op haar nemen terwijl 
Annemiek Voorwinden nog steeds als secretaris actief 
blijft. Samen met de Technisch coördinator voor 
de jeugd, hoofdtrainers, coördinatoren, trainers en 
leiders, hebben we de bezetting (bijna) compleet om 
er voor de jeugd van BSC’68 weer een mooi seizoen 
van te maken.

Vorig jaar zijn we als vereniging voor het eerst 
gestart met de competitie voor de minipupillen, 
tegenwoordig JO7. Dit is dermate goed bevallen 
dat we hier ook dit seizoen mee doorgaan. De 
tweedejaars minipupillen spelen voor het eerst een 
heel seizoen competitie. 

Ook zijn we als jeugdafdeling verheugd op het feit 
dat we, ondanks het vervroegd doorschuiven van 
de MO19 naar de senioren, ook dit seizoen twee 
meidenteams binnen de jeugd hebben kunnen 
formeren, te weten een MO17 en een MO13.

Ook bij de junioren hebben we dit seizoen weer  
twee teams actief in de JO19. Voor de leeftijdsopbouw 
binnen de jeugd is dit een gezonde basis waarbij 
we binnen de lange termijn planning ervoor willen 
zorgen dat we zoveel mogelijk eigen jeugd opleiden 
voor de selectie elftallen bij de senioren. 

We gaan samen met de jeugd, de ouders en alle 
vrijwilligers de uitdaging aan om er ook dit jaar weer 
een mooi seizoen van te maken. 

Frank Alexander 
jeugdvoorzitter

29 Teams bij de jeugdafdeling dit seizoen!

Met een aantal van 29 teams zal de jeugdafdeling van BsC’68 actief zijn 
dit seizoen. dat is een unicum in de historie van onze club. Meer teams 
vraagt ook om meer vrijwilligers die elke dag klaarstaan om alles in 
goede banen te leiden, zowel binnen het veld als daarbuiten. ook dit 
seizoen kunnen we weer rekenen op de inzet van velen.
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Jeugdkamp 2016 was een groot succes!Jeugdkamp 2016 was een groot succes!
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Vrijdagavond openden we het kampprogramma met 
het maken van een teamvlag. De verschillende teams, 
aangeduid met de naam van een land dat deel nam 
aan het EK in Frankrijk, kregen de opdracht mee om 
een teamvlag te maken. Natuurlijk met een kleine tint 
van de originele vlag zoals die hoort. De vrijdagavond 
werd verder afgesloten met een 2-tal avondspellen 
op de accommodatie zelf, waaronder het welbekende 
levend stratego.

De zaterdagochtend stond in het teken van een 
heuse voetbalclinic. Deze werd gegeven door 
hoofdtrainer van BSC`68 Kenneth Soechit en 
trainer van het 2e seniorenteam Ferry Blonk. Zij 
hadden een hele leuke clinic voorbereid met allerlei 
voetbalspelletjes. Niet alleen de deelnemers aan de 
clinic hebben het geweldig gehad. Ook Kenneth en 
Ferry vonden het leuk om aanwezig te zijn op het 
jeugdkamp voor het geven van de clinic.

Zaterdagmiddag stond er een heus spellencarrousel 
op het programma over het gehele kampterrein.  
Het ietwat mindere weer gooide roet in het eten maar 
de pret mocht zeker niet gedrukt worden.  
De spelleiding was hier prima op voorbereid en had 
een spelprogramma georganiseerd dat ook binnen 
gespeeld kon worden. Er werd o.a. hints gespeeld, 
en ook kon het team punten verdienen bij het spel P 
ictionary.

Na het avondeten werden er weer diverse spellen op 
de accommodatie gespeeld. De jongste jeugd deed 
een bingo en de oudere jeugd speelde  
het smokkelspel. Na een filmavond en een kussen-
gevecht werd de zaterdag afgesloten.

Zondag, tevens de laatste dag, staat als vanouds in 
het teken van HET voetbaltoernooi. Een onderdeel 
waar de deelnemende teams maar zeker ook de 
begeleiding reikhalzend naar uitkijkt. Hier konden 
de laatste punten voor het eindklassement verdiend 
worden.  
Daar waar het zaterdag nog lichtjes regende was het 
zondag gewoon prima weer. Onder een stralende zon 
werd het voetbaltoernooi afgewerkt. Na het toernooi 
werden de winnaars bekend gemaakt alsmede  
de kampgiganten.

Na dit alles was het BSC`68 jeugdkamp toch echt 
afgelopen en werden de jongens en meiden weer 
opgehaald.

Voor het eerst, na vele jaren 

in België te hebben vertoefd, 

heeft de organisatie van het 

voetbalkamp er dit seizoen voor 

gekozen om een accommodatie 

te zoeken in eigen land. 

deze werd gevonden in het 

plaatsje Zegge, een dorp in de 

buurt van Roosendaal en Bergen 

op Zoom.
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De scheidsrechters afdeling binnen de club  
blijft een aandachtspunt. Waar steeds meer 
jeugdspelers de fluit durven op te pakken en de 
wedstrijden voor de pupillen in goede banen leiden, 
zijn er jammer genoeg  weinig ouders die deze stap 
zetten. 

Gelukkig kwam Jan Blom aangewaaid in zijn oranje 
fiat 500, om zowel  wedstrijden bij de senioren als de 
oudere jeugd onder zijn hoede te nemen.  

De club bevalt hem zo goed, dat hij ondanks het 
fluiten voor de KNVB op zondag heeft aangegeven 
onze club op de zaterdag en doordeweeks te blijven 
helpen. Wellicht vormt hij een inspiratie voor andere 
potentiële scheidsrechters op onze club..

sCh
EId

sRECh
tERsJan Blom; een inspiratie 

voor potentiële scheidsrechters  
op onze club.

ScheidsrechtersaDO DaMES gEVEN FaNTaSTISCHE 

VOETBaLCLINIC BIJ BSC’68! 

Dankzij de sponsoring van  
De Rabobank heeft BSC’68 op  
17 september 2016 een fantastische 
voetbalclinic mogen meemaken. 
De eredivisiedames van ADO 
verzorgden voor onze meiden een 
heuse voetbalclinic en dit was echt 
meer dan voortreffelijk.  Met dank 
aan De Rabobank en de ADO-dames 
was het een bijzondere dag! Zie ons 
fotoverslag.   

Meiden / DamesMeiden / Dames

dat voetbal onder meisjes de grootste sport is in Nederland, was iets waar op 
onze vereniging nog weinig van te merken was.

Tot afgelopen seizoen dan…. Uit Zoetermeer kwam een heel meidenteam over, waarbij wij ons afvroegen; 
zouden die “Zoetermeerders” wel bij ons passen? Onder de bezielende begeleiding van Manuel Wareman en 
Ruud Lucas werden zij echter al snel onderdeel van de club. Niet alleen sociaal, maar ook op voetballend gebied 
een goede versterking voor het meiden/dames voetbal bij de vereniging. 
De meidenafdeling bij BSC’68 blijft zelfs groeien, want dit seizoen is een nieuw meidenteam onder  
13 team opgezet. Zij zullen getraind gaan worden door twee enthousiaste dames uit de VR2, met een  
ADO-vrouwenvoetbalclinic op 17 september 2016. Een mooie start voor het dames en meiden voetbal  
op Ons Nieuwe Erf. 
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De trotse
hoofdsponsor
van BSC’68!

Alle merken autoschade! 
Wij werken voor alle verzekerings-  
en leasebedrijven.
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