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Sponsoren

Hoofdsponsor Jeugd

Subsponsor eerste elftal 



BAS speelt vanmiddag haar twaalfde thuiswedstrijd van de competi-
tie en de tegenstander op De Schelp is Hattem. Wij zijn blij om onze 
trouwe supporters en sponsoren weer te mogen begroeten. Speciaal 
welkom heten wij, namens BAS Voetbal, de spelers, begeleiders en 
toeschouwers uit Hattem.

Het vlaggenschip boekte bij VSW een doelpuntrijke overwinning (3-6), waardoor het goede zaken deed in de strijd 
om een plaats in de nacompetitie. BAS staat op dit moment vierde, terwijl nummer drie Swift evenveel punten 
heeft. Tegenstander Hattem bivakkeert met een elfde plaats in de onderste regionen. Een voorbeschouwing 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 twaalfde thuiswedstrijd van de competitie is Bioplastic NL. Dit bedrijf is gevestigd in Alme-
re. Later in dit boekje is er ook weer eens een overzicht van de topscorers van onze club te vinden!

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. Onlangs is de inschrijving voor het AH Stratenvoetbal toernooi 
weer geopend. Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, organiseert de club dit traditionele toernooi. Aanmelden 
voor dit toernooi kan via aanmelden.basvoetbal.nl en meer informatie is te vinden op www.basvoetbal.nl.

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

Voorwoord
3

Hoofdsponsor Jeugd

BAS



4



5



6

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 twaalfde reguliere thuiswedstrijd van dit seizoen wordt vanmiddag 
gespeeld VV Hattem uit Hattem. Vorig seizoen kwam die ploeg ook al uit 
in de derde klasse C, waarin het als zesde eindigde. Daarvoor speelde 
Hattem twee seizoenen in de vierde klasse C en kwam het uit in het zon-
dagvoetbal.

De voetbalvereniging Hattem is afkomstig uit de stad Hattem, gelegen in de provincie Gelderland aan de noordrand 
van de Veluwe. De gemeente Hattem telt ruim 12.000 inwoners en kent een lange geschiedenis. Binnen de stads-
grenzen is VV Hattem niet de enige voetbalclub, aangezien het sportpark wordt gedeeld met rivaal Hatto Heim. Ook 
die ploeg speelt dit seizoen in de derde klasse C. Daarnaast wordt er in Hattem op een prima niveau gehockeyd.

De voetbalvereniging Hattem is opgericht op 1 mei 1918 is pas vier jaar actief in het zaterdagvoetbal. In het seizoen 
2013-2014 maakte de club zijn debuut op de zaterdag, aangezien het jarenlang op de zondag speelde. Hattem 
speelt haar thuiswedstrijden op Sportpark ’t Achterveen, waar het onder andere beschikt over een fraai kunstgrasveld. 
Het eerste elftal van de club speelt voor het vierde achtereenvolgende jaar in de derde klasse C. 

VV Hattem

Selectie VV Hattem
Stefan de Weerdt
Lawrence van der Bend
Otto Boekhoudt
Thomas Brink
Jurjen Brouwer
Rick Dalhuisen
Uwais Goelab
Mark de Haan
Nick ten Have
Orne van der Horst
Roald Landman
Justin Lelieveld
Jeroen van Maanen
Mats Offringa
Yannick Rave
Maikel Rave
Wesley Richardson
Mijar Rojer
Alko Sok
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Trainer: Hans Roeland
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BAS herstelde zich afgelopen week keurig van de eerdere verliespartij tegen DSV ‘6 (0-1) en won met liefst 3-6 
bij laagvlieger VSW. In die wedstrijd namen de Biddinghuizen al snel een ruime voorsprong en dat was voldoen-
de om de drie punten mee naar huis te nemen. Daardoor bleef BAS vierde en heeft het nog altijd hetzelfde 
puntenaantal als buurman Swift ’64. De derde plaats geeft, door het naderende kampioenschap van ZAC, in 
ieder geval recht op deelname aan de nacompetitie en wellicht is zelfs een vierde plaats genoeg. Wat dat betreft 
heeft BAS drie punten meer dan naaste concurrent Zwolsche Boys, maar op de voorlaatste speeldag treffen 
beide teams elkaar. 

Tegenstander Hattem zit een in veel lastigere positie. Waar voor BAS de nacompetitie om promotie lonkt, moet 
Hattem nog altijd strijden tegen degradatie. Het flink verzwakte elftal van trainer Hans Roeland bungelt op dit 
moment net boven de gevarenzone, al bedraagt het gat wel vijf punten. Dat komt mede door de prestatie van 
vorig week, toen Hattem knap met 2-0 te sterk was voor Oene. De grote man was Yannick Rave, want hij zorgde 
voor beide Hattemse goals. 

BAS kan zich de komende weken geen misstap veroorloven, want ieder foutje lijkt teveel om aanspraak te blijven 
maken op de nacompetitie. Hattem kan op haar beurt een reuzenstap zetten naar lijfsbehoud. Fijne wedstrijd!

Scheidsrechter: dhr. Van de Burg

       Standen

BAS speelt vanmiddag een thuiswedstrijd tegen nummer elf Hattem. 
Die ploeg is nog altijd niet verlost van de onderste regionen, terwijl 
BAS mee blijft doen om een plaats in de nacompetitie. De huidige vier-
de plaats kan voldoende zijn, maar ook de derde plaats ligt nog binnen 
de mogelijkheden. 

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

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

22-51
22-44
22-38
22-38
22-35
22-34
22-33
22-31
22-28
22-25
22-23
22-18
22-18
22-15

BAS
Hulshorst
Oene
ZAC
Zalk
Hatto Heim
Olympia ‘28
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Hattem
Zwolsche Boys

SC Rouveen
Swift ‘64

VSW
CSV ‘28
DSV ‘61

62-21
46-29
45-27
40-27
41-31
32-28
33-27
22-27
32-42
37-37
27-54
26-41
34-60
25-51

-
-
-
-
-
-
-

5-13
5-12
5-12
5-12
5-10
5-9
5-7
5-6
5-6
5-5
5-4
5-3
5-1
5-1

14-4
13-4
13-4
9-7
13-5
8-7
5-9
8-11
3-6
4-4
3-10
5-15
4-9
7-14
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Vrienden van BAS
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Topscorers

1. Mike Geres 10
2. Patrick Woud & Stefan Tolhoek 7

4. Luiz Fidom 5

1. Gerwin Schaap (BAS 2) 8
2. Sven Geling (BAS 2) 7

3. Jeroen Tolhoek (BAS 2) 5

1. Konrad Dworczyk (BAS JO8-1) 78
2. Keyano Hofman (BAS JO9-1) 52

3. Oscas Tomaszewski 
(BAS JO11-2)

31

BAS 1 

Overige Senioren

Jeugd Aantal Doelpunten

Aantal Doelpunten

Aantal Doelpunten



Vormgeving: 
Odet de Vre                   

Graphic Design student
odetdevre98@gmail.com            

Wouter Foppen
Foppen Media
0623780021 

wouter@foppenmedia.nl         


