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De kop is er af! Op vrijdag 17 oktober jl. waren 

38 van de inmiddels 66 vrienden aanwezig bij 

de doorstart. Aad, Gerard en Ruud legden de 

plannen uit en daar kon iedereen zich goed in 

vinden. We zijn op weg naar een dynamisch 

“Vriendenteam” bestaande uit leden die B.S.C. 

’68 een warm hart toedragen. 

 

  

  

Doorstart van de vrienden 
op vrijdag 17 oktober 2014 

Ideeën genoeg ten behoeve van B.S.C. ’68 en voor de 
leden zelf ook: 
Wat gaan we met onze donaties doen?  

Wat we gaan uitwerken is het volgende: 

Moderne pinapparatuur in de kantine waardoor 

minder contant geld aanwezig is en ook snel 

afgerekend kan worden. Ook het voeren van de 

boekhouding kan eenvoudiger worden. Roderick 

van Loon zal zich hierin verdiepen. 

Een tweede wens is het aanleggen van een WiFi-

netwerk. Niet alleen is het waarschijnlijk nodig 

voor pinverwerking maar ook voor het zichtbaar 

maken van reclame-uitingen op de flatscreens 

en als service aan bezoekers is het eigenlijk niet 

weg te denken. Hans Schilleman zal als expert 

de informatie aandragen. 

De eerste nieuwsbrief van de Vrienden van 

B.S.C. ’68 ligt voor U. Of liever gezegd: 

staat op uw scherm, want we doen alles 

digitaal! 

 

Graag horen wij iets terug. Is dit wat we 

willen?, andere onderwerpen?, andere 

opzet?, etc. 

 

Veel leesplezier! 

 

Aad, Gerard en Ruud 

 

Het is niet alleen materieel wat we kunnen 

bekostigen. Het idee van Kees Pouwiel om 

techniektrainers in te huren voor de jeugd kreeg 

veel bijval. Ook op de aanmeldingsformulieren 

van de nieuwe Vrienden wordt vaak aangegeven 

geld te besteden aan de jeugd van B.S.C. ’68. 

Ook dit gaan we uitwerken. 

Als alle informatie binnen is zullen we een keuze 

maken en natuurlijk wordt dat met iedereen 

afgestemd. 

Activiteiten die we zelf willen gaan doen zijn er 

ook: één keer per jaar een spreker en daarnaast 

nog twee activiteiten. Een bezoek aan de 

Heinekenbrouwerij, een voetbalwedstrijd, 

bedrijfsbezoek bij één van de leden. Iedereen 

kan ideeën en vooral uitnodigingen melden.  
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Daarnaast zal minimaal drie keer per jaar een 

nieuwsbrief verschijnen waarin verslag wordt 

gedaan van activiteiten, komende activiteiten, 

een interview met één van de Vrienden, 

ledenmutaties, etc. etc..  Hier ook de oproep 

aan de Vrienden om deel te nemen aan de 

redactiecommissie. Graag even melden bij Aad, 

Gerard of Ruud. 

Tenslotte: we willen graag op 1 januari 2015 

minimaal 100 leden hebben. Dat is echt 

mogelijk als we allemaal onze schouders er 

onder zetten ! 

 

 “OP WEG NAAR 100 LEDEN 

OP 1 JANUARI 2015 !  DOE 

MEE EN KRIJG DE ENIGE 

ECHTE IJSMUTS MET 

VRIENDENLOGO 

 
 

 

De “Afterparty” op 17 oktober 2014……. 
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Het nieuwe logo van de 

Vrienden van B.S.C. ’68.  

 

Mascotte Bram, idee van 

Aad Taal en gestileerd 

door Martin van der 

Heijden. 

 
 
 
 
 
 

 
Stef, Leon, Larry en Roderick. 
 Kleedt af zo’n Vriendenmuts. 

 

 
De eerste muts voor Martin… 

 
 
 

 
Tsja… Aad Taal en André Gieben 
met de Vriendenmuts 
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Van kleins af aan is het al groen-wit. Met 

zoveel mooie momenten blijft dit een 

unieke club en zoals je ziet wil je er in het 

buitenland ook nog bijhoren ! 

 

6. Op welke manier volg je je cluppie 

nog? 

Uiteraard via mijn broer Stef en mijn neef 

Jan. De website bezoek ik elke week en nu 

hopelijk ook via de Vrienden. 

 

7.   Heb je een boodschap die je aan alle 

B.S.C.-ers wil meegeven? 

Dat alle B.S.C.-ers ontzettend trots 

moeten zijn op hun cluppie. Het is een 

unieke club waar sfeer en saamhorigheid 

hoog in het vaandel staan. De club is heel 

veel dank verschuldigd aan al die vele 

geweldige vrijwilligers, dat maakt de club 

echt uniek. Bij andere voetbalverenigingen 

vind je dat haast niet. 

 

8.   Wil je nog iets kwijt wat nog niet aan 

de orde is geweest ? 

Ik wil alle elftallen van B.S.C. heel veel 

succes toewensen en denk uiteraard altijd 

aan FAIR PLAY.  

Ook wil ik de Vrienden van B.S.C. ’68 veel 

succes toewensen. Ik hoop dat ik een keer 

aanwezig kan zijn bij een gezellige avond 

of evenement met de Vrienden. 

 

  Askold, veel dank voor het interview 

en we hopen jou ook weer een keer 

bij B.S.C. ’68 te zien ! 

 

 

Hoe is het met …. Askold Aantjes ? 

De echte B.S.C.-ers kennen hem zeker. Het enige 

lid van de Vrienden die in het buitenland woont en 

werkt: In Slowakije. Wij vonden het leuk om hem 

als eerste Vriend in de schijnwerper te zetten en 

Askold was direct bereid om de door Aad gestelde 

vragen te beantwoorden. Lees snel verder ! 

 

1. Hoe wil je jezelf bij de Vrienden 

introduceren ? 

Askold Aantjes,  woonachtig in Slowakije. 

Mede eigenaar/ algemeen directeur Four 

Foodservice Slovakia 

 

2. Hoe lang en op welk niveau ben je bij 

BSC'68 voetballend actief geweest? 

Ik heb 15 jaar bij B.S.C ’68 gevoetbald. 

Begonnen in de mini-welpen tot en met de 

A-klasse. Dat was onder de zeer betrokken 

jeugdvoorzitter Aad Taal. 

Daarna heb ik in het 1e en 2e van B.S.C. 

gevoetbald onder de trainers Alfred van 

Eeuwijk, Henk Hoeksema en Rolf Jans. 

 
3. En toen naar Slowakije ? 

Ik ben eerst naar Zeewolde verhuisd voor 

de zaak. Daar ben ik ook actief geweest 

voor de plaatselijke voetbalclub en heb daar 

ook nog zaalvoetbal gespeeld. 

Toen kwam in 1996 de vraag of ik het 

bedrijf in Slowakije wilde opzetten en zoals 

je ziet komt van het een het ander. Ik ben 

daar blijven hangen en inmiddels mede-

eigenaar van het bedrijf Four Foodservice 

Slovakia.  

Dit bedrijf produceert bladerdeeg, strudels 

en allerlei appeltaarten onder de merknaam 

Beuk en private-labels voor DeliXL, Sligro, 

etc.. De producten worden door heel Europa 

en Australië verkocht. 

 

4. Ben je in Slowakije ook betrokken bij 

de voetbalsport ? 

Uiteraard ook hier weer met voetbal bezig. 

Het laat je toch niet los. We zijn met het 

bedrijf sponsor van de voetbalclub TJ KOVO 

Belusa (www.fkbelusa.sk). Dit is in de 

plaats waar ik ook woon. Ik ben er vier jaar 

assistent-trainer geweest van het eerste en 

ben nu vice-voorzitter in het bestuur. Het 

voetbalbloed blijft dus stromen, ook al woon 

je in het buitenland ! 

 

5. Je bent al jaren lid van B.S.C. ’68. Kun 

je aangeven hoe diep het “groen-wit” 
zit? 
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 En een foto mag natuurlijk niet ontbreken: 

 

 

http://www.fkbelusa.sk/
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Wetenswaardigheden: 
 

a. De voorzitter van de Vrienden, Gerard de Groot, heeft een oogoperatie 

achter de rug nadat bleek dat het netvlies had losgelaten. Het zicht is nu 

nog verminderd en, met Gerard, hopen wij op een voorspoedig herstel 

zodat hij weer helemaal de oude wordt. Veel sterkte toegewenst namens 

alle Vrienden. 

b. Nieuwe leden hebben zich aangemeld: Gerard Gardien, Kees Pouwiel en 

André van der Meer. Alle drie van harte welkom ! 

c. Al in de agenda genoteerd:  6 maart 2015 komen de Vrienden bijeen. Met 

een inspirerende spreker zijn contacten gelegd. Het wordt een leuke avond 

denken wij zo. 

d. En ook september 2015 zal een evenement plaatsvinden. De exacte datum 

volgt in een volgende nieuwsbrief. Maar we willen ook voor 1 januari a.s. 

nog iets organiseren. Let dus op de berichten in de mailbox. 

e. Al eens op de site van B.S.C. ’68 gekeken? Kijk op www.bsc68.nl onder De 

Club en daar vindt u informatie over de Vrienden van B.S.C. ’68 

waaronder de digitale naamplaatjes van alle Vrienden. 

f. Als u zelf een idee heeft voor een bezoek, bv. bij uw bedrijf, laat het dan 

weten. Dit is een interessante en betaalbare optie voor de Vrienden.  

Ook vrijkaarten e.d. voor evenementen, musea, voetbalwedstrijden, etc. 

kunnen onder de Vrienden worden verspreid. 

g. Vanaf volgende week hebben wij een mailbox via de site van B.S.C. ’68. 

Berichten kunnen worden gezonden aan vriendenvanbsc68@bsc68.nl 

h. Tenslotte: help mee met het werven van nieuwe Vrienden t.b.v. B.S.C. 

’68. Familie, kennissen, vrienden met het groen-witte hart zijn welkom. 

Het moet lukken om op 1 januari a.s. 100 leden te hebben !! 
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