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BAS speelt vanmiddag haar elfde thuiswedstrijd van de competitie en 
de tegenstander op De Schelp is DSV ‘61. Wij zijn blij om onze trouwe 
supporters en sponsoren weer te mogen begroeten. Speciaal welkom 
heten wij, namens BAS Voetbal, de spelers, begeleiders en toeschou-
wers uit Doornspijk.  

Het vlaggenschip boekte bij Oene een keurige overwinning, maar kwam daarna twee keer niet tot een zege. Tegen 
koploper ZAC werd het 1-1 en vorige week werd er met 2-0 verloren van Hatto Heim. Dat kostte niet alleen drie 
punten, maar ook de tweede periodetitel. Tegenstander DSV ’61 is de huidige nummer negen. Een voorbeschou-
wing op de wedstrijd van vanmiddag staat verderop in de programmablad. 

Uiteraard is er in het programmablad ook weer plaats voor de selectie van ons vlaggenschip en tevens is er de no-
dige aandacht voor onze tegenstander van vanavond. Een korte weergave van de historie van de plaats en de club 
vindt u later in dit programmablad. 

De balsponsor tijdens de elfde thuiswedstrijd van de competitie is Ultra-3 Engineering. Dit bedrijf is gevestigd aan 
de Plantweg in Biddinghuizen en is gespecialiseerd in engineering, procescontrole, en processturing van diverse 
industriële processen. Verderop in dit boekje een pagina over deze balsponsor.

De afsluiter is vanmiddag helaas geen column. De redactie van het programmablad is nog altijd zoekende naar een 
nieuwe columnist. Interesse om eens in de twee weken een verhaal te schrijven? Neem dan contact op met Wouter 
Foppen (06-23780021/wouter@foppenmedia.nl). 

Daarnaast willen wij u attenderen op het volgende. Het bestuur van onze club nodigt alle vrijwilligers uit voor de 
vrijwilligersavond. Vanavond wordt er in de kantine een gezellige avond georganiseerd, waarbij er een hapje, een 
drankje en muziek wordt aangeboden. Komt allen, dan wordt het vast en zeker een gezellige avond!

Ons rest u allen nog veel leesplezier en een fijne wedstrijd toe te wensen. Na de wedstrijd kunt u natuurlijk zoals al-
tijd weer terecht in ’t Bastion, om daar nog eens na te praten over de wedstrijd en de inwendige mens te versterken. 
Fijne wedstrijd!

Redactie programmablad BAS Voetbal
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BAS

                                                               Hessel Bregman   Rudo Timmerman    Stefan Tolhoek          Art Drent                                             

                                   Walid el Achak       Patrick Woud        Karst van Dijk           Luiz Fidom         

Jesper Claassen       Remon Claassen       David van Dijk          Rick Aernaudts
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 Stefan Tolhoek          Art Drent                                             

                                   Walid el Achak       Patrick Woud        Karst van Dijk           Luiz Fidom         

 Arjen Bredewolt        Gerjan Westerhof     Jan Overeem        Gerard Zonneveld   

Leny Burgers               Martin Kern                   Henk Sio            

Jesper Claassen       Remon Claassen       David van Dijk          Rick Aernaudts

Sam Lagerweij              Mike  Geres             Gerwin Schaap           Martijn  Boer



De elfde thuiswedstrijd van het huidige seizoen wordt vanmiddag ge-
speeld tegen DSV’61 uit Doornspijk. Die ploeg speelt dit voetbaljaar voor 
het negende achtereenvolgende seizoen in de derde klasse, waarin het 
vorig seizoen op een magere tiende plaats eindigde. Wie is DSV’61 eigen-
lijk?

DSV’61 is afkomstig uit het op de Veluwe gelegen dorp Doornspijk. Doornspijk bestaat uit ongeveer 3200 inwoners 
en is daarmee dus een stuk kleiner dan Biddinghuizen. Het dorp maakt samen met Elburg, Oostendorp, ’t Harde en 
Hoge Enk onderdeel uit van de gemeente Elburg, waar Jan Nathan Rozendaal burgemeester van is.

De voetbalvereniging DSV is opgericht in het jaar 1961. DSV’61 bungelt al enkele jaren op de rand van promotie naar 
de tweede klasse. In het seizoen 2007/2008 kende DSV een hoogtepunt. Door een fantastisch jaar in de derde klasse 
promoveerde de Doornspijkers naar de tweede klasse. Een groot succes werd dit niet, want samen met Zeewolde en 
Lunteren keerde DSV direct weer terug naar de derde klasse. De ploeg speelt nu alweer voor het negende seizoen op 
rij in de derde klasse, waarin het vier seizoenen achter elkaar een nacompetitieplek bemachtigde. 

DSV’61

Selectie DSV ‘61
Wilbur Akster
Henrick Blaauw
Martijn van de Bosch
Gerrit Jan Haverkamp
Martijn Heshusius
Jacco van den Hoek
Gerrit Hoekert
Lennart Juffer
Mark van Klompenburg
Martijn Lieferink
Jeffrey Schreurs
Mark Schreurs
Martijn Smals
Johan Versluis
Mark Versluis
Davey Visch
Maikel Visch
Arnoud Zwep
Thijs Markus
Henry Hofmeijer
Gert Hop
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Trainer: Etie Jansen
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De ploeg van trainer Arjen Bredewolt won drie weken geleden nog knap van Oene, maar kwam daarna twee 
keer niet tot een overwinning. Bij koploper ZAC was het gelijkspel nog een resultaat waar niemand ontevreden 
over kon zijn, maar een week later volgde er een nederlaag bij Hatto Heim. Dat kostte de ploeg niet alleen drie 
punten, maar ook de tweede periodetitel. Bij een zege waren de Biddinghuizenaren daar zeker van geweest, 
maar uiteindelijk ging het prijsje naar achtervolger SC Rouveen. Tegen DSV lijkt Bredewolt te kunnen beschikken 
over een zo goed als fitte selectie. 

Tegenstander DSV ’61 kent een moeizaam seizoen. Afgelopen zomer verloor de ploeg enkele sterkhouders, 
waardoor de spoeling dun werd. Het had zijn weerslag op de prestaties, al volgde er wel enigszins herstel. De 
laatste weken gaat het de gasten zelfs redelijk voor de wind. Na een 1-3 nederlaag tegen Zalk werd er met 2-3 
gewonnen van VSW en ook de ontmoeting met Hulshorst werd winnend afgesloten: 2-1. Afgelopen zaterdag 
volgde er wel weer een nederlaag, want op eigen veld was Oene met 0-1 te sterk. 

Voor BAS is het zaak om de draad weer op te pakken, zodat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat. Via 
de ranglijst lonkt er nog een nacompetitieplek en ook in de derde periode is er nog van alles mogelijk. Fijne 
wedstrijd! 

       Standen

BAS speelt vanmiddag een thuiswedstrijd tegen DSV ’61. Die ploeg is 
de huidige nummer negen van de derde klasse C, terwijl BAS op een 
vierde plaats staat. De Biddinghuizenaren konden vorige week een 
periodetitel in de wacht slepen, maar door een nederlaag tegen Hatto 
Heim (2-0) kwam het er niet van. Rouveen was de gelukkige.

ZAC
SC Rouveen
Swift ‘64
BAS
Hatto Heim
Zwolsche Boys
Oene
Olympia ‘28
DSV ‘61
Hulshorst
Hattem
VSW
sv Zalk
CSV ‘28

Swift ‘64
ZAC
BAS
Zalk
SC Rouveen
DSV ‘61
Hatto Heim
Zwolsche Boys
CSV ‘28
Oene
Olympia ‘28
VSW
Hattem
Hulshorst

20-45
20-38
20-35
20-35
20-33
20-32
20-31
20-25
20-25
20-25
20-20
20-18
20-15
20-12

BAS
Zwolsche Boys
Oene
Hulshorst
Zalk
Hatto Heim
Olympia ‘28

Stand Stand 3e periode Programma   6-apr-2019

DSV ‘61
Hattem

VSW
Swift ‘64

SC Rouveen
ZAC

CSV ‘28

56-18
37-28
41-23
34-23
31-23
39-25
31-26
35-32
19-26
28-38
24-52
31-53
22-44
22-39

-
-
-
-
-
-
-

3-9
3-7
3-7
3-6
3-6
3-6
3-5
3-4
3-3
3-3
3-1
3-1
3-1
3-0

9-0
8-1
7-1
5-4
4-3
6-6
2-0
3-3
4-5
2-4
2-4
4-7
0-8
1-11



10

Vrienden van BAS
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Balsponsor

Uiteraard hopen we dat de bal van Ultra-3 Engineering vele malen in het net van Olympia ’28 ploft!

De balsponsor voor de elfde thuiswedstrijd van dit seizoen is 
vanmiddag Ultra-3 Engineering. Dit bedrijf is gevestigd aan de Plant-
weg in Biddinghuizen en is gespecialiseerd in engineering, procescon-
trole, en processturing van diverse industriële processen. 

ULTRA-3 Engineering BV
www.ultra-3.com

Plantweg 51 8256 SC Biddinghuizen
info@ultra3.com / 0321-332778



Vormgeving: 
Odet de Vre                   

Graphic Design student
odetdevre98@gmail.com            

Wouter Foppen
Foppen Media
0623780021 

wouter@foppenmedia.nl         


