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Hoofdsponsor Jeugd

Subsponsor eerste elftal 



BAS speelt vanavond haar achtste thuiswedstrijd van de competitie 
en de tegenstander op De Schelp is Swift ’64 uit Swifterbant. Wij zijn 
blij om onze trouwe supporters en sponsoren weer te mogen begroe-
ten. Speciaal welkom heten wij, namens BAS Voetbal, de spelers, 
begeleiders en toeschouwers uit Swifterbant.  

Het vlaggenschip kende met de nederlaag tegen ZAC (1-3) een mindere hervatting van de competitie, maar nog 
altijd staat het op een keurige vierde plaats. Tegenstander Swift ’64 kroop de laatste wedstrijden wat omhoog en 
vindt zichzelf terug op een zesde plaats. Een uitgebreide voorbeschouwing op de derby van vanavond staat verder-
op 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 achtste thuiswedstrijd van de competitie is Jan Overeem Woningaanpassingen. Jan 
Overeem, leider van ons vlaggenschip, is eigenaar van dit Biddinghuizense bedrijf en houdt zich bezig met de wat 
kleinere aanpassingen in en om het huis. Verderop in het programmablad lees je meer over dit onderwerp!

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. Na afloop van deze derby is er in de kantine een feestavond! 
Volkszanger Ronald Reinhart komt optreden en hoopt dat het net zo’n feest wordt als vorig jaar. Ga dus niet gelijk 
naar huis, maar kom naar de kantine en drink een biertje mee!

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
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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 achtste reguliere thuiswedstrijd van dit seizoen wordt vanavond ge-
speeld tegen Swift ’64 uit Swifterbant. Vorig seizoen kwam die ploeg ook 
al uit in de derde klasse C, waarin het uiteindelijk genoegen moest ne-
men met een tweede plaats. Dit seizoen vindt Swift ‘64 zichzelf terug op 
een zesde positie, met 19 punten uit 13 wedstrijden. 
De voetbalvereniging Swift ’64 is afkomstig uit Swifterbant, gelegen in de gemeente Dronten en in de provincie 
Flevoland. Swifterbant telde op 1 december 2017 ruim zesduizend inwoners en is daarmee goed te vergelijken met 
Biddinghuizen. Het dorp is sinds 1962 bewoonbaar en de naam verwijst naar een gouw die ten noorden van de Velu-
we gelegen moet zijn geweest. Dit is gebied is echter grotendeels opgegaan in de golven van het latere Almere.

Swift ’64 werd opgericht op 22 mei 1964. Het speelt haar thuiswedstrijden op het sportcomplex Swift ’64, waar de 
club sinds enkele jaren de beschikking heeft over een kunstgrasveld. Het eerste elftal van de vereniging kende in de 
periode 1997-2003 haar hoogtijdagen. In die jaren speelde Swift in de tweede klasse, maar daarna zakte het zelfs af 
naar de vierde klasse. Twee seizoenen geleden werd de buurman kampioen in de vierde klasse C, waardoor het nu 
weer in de derde klasse speelt. De clubkleuren zijn blauw en wit.

Swift ‘64

Selectie Swift ‘64
Menno Seinen
Florijn Diepstraten
Kevin Eggink
Steven George
Chayan van den Goor-
bergh
Wouter Griekspoor
Christiaan Grin
Jaimey Hoff
Danny de Jonge
Luc Moonen
Robbin Posthuma
Tom Roskam
Jeremy Santana
Menno Seinen
Leon Snijders
Bas van Spronsen
Bart Uil
Mark Veldman
Thim Verhoeven
Sil Wierda
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Hoofdtrainer: Arjan ten Hove
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De hervatting van de competitie bracht BAS weinig goeds. Tegen koploper ZAC kwam het nog wel aardig mee, 
maar na negentig minuten stond er ‘gewoon’ een 1-3 nederlaag op het bord. Daardoor zakte het weg naar 
een vierde plaats op de ranglijst. Een week later werd de uitwedstrijd bij Hatto Heim afgelast, waardoor er in 
vier dagen tijd twee keer werd geoefend. Eerst werd er met 0-3 gewonnen van SEH en dinsdag volgde er een 
2-2 gelijkspel tegen Reaal Dronten. Voor vanavond lijkt trainer Arjen Bredewolt te kunnen beschikken over een 
voltallige selectie. 

Voor tegenstander Swift ’64 loopt het seizoen nog niet zoals gewenst. Onder leiding van nieuwe trainer Arjan 
ten Hove werd er een wisselvallige eerste seizoenshelft neergezet, waarin het niet lukte om de top te bestijgen. 
Toch komt de ploeg er langzamerhand wat beter in en door de zege van twee weken geleden op Oene (1-2) 
staat Swift nu zesde. Eerder dit seizoen eindigde de derby tussen Swift en BAS in een 1-2 winstpartij voor BAS, 
een overwinning die tot stand kwam door een laat doelpunt van Mike Geres.

Wedstrijden tussen BAS en Swift ’64 staan gemiddeld gezien garant voor sfeer, spanning en af en toe spektakel 
en dat zal vanavond niet anders zijn. Fijne wedstrijd!

Scheidsrechter: dhr. Taflan

       Standen

BAS speelt vanavond de derby tegen nummer zes Swift ’64. Eerder dit 
seizoen zegevierden de Biddinghuizenaren door een late goal van Mike 
Geres (1-2), waarna het vlaggenschip de weg omhoog inzette. Te-
genstander Swift kende een wisselvallige eerste seizoenshelft, maar 
krabbelt langzaamaan omhoog. 

ZAC
Zwolsche Boys
SC Rouveen
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Swift ‘64
Olympia ‘28
VSW
Oene
Hulshorst
DSV ‘61
Hattem
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12-28
13-27
13-24
13-21
13-21
13-19
12-17
13-17
13-16
13-16
13-14
13-14
13-9
13-7
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Swift ‘64
CSV ‘28

Hatto Heim
ZAC

DSV ‘61
VSW

Olympia ‘28

31-12
35-14
27-23
23-19
22-18
25-21
25-21
24-33
22-21
17-22
11-18
17-32
13-27
15-26

-
-
-
-
-
-
-

5-12
5-11
5-10
5-10
5-10
5-9
4-6
5-6
4-4
5-4
5-4
5-3
5-2
5-1

10-6
18-5
10-4
11-6
10-7
10-14
7-6
3-5
3-6
6-7
6-17
4-6
4-8
2-7
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Vrienden van BAS
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Balsponsor

De balsponsor voor de achtste competitiewedstrijd van dit seizoen is 
vanavond Jan Overeem Woningaanpassingen. Jan Overeem, leider van 
ons vlaggenschip, is eigenaar van dit Biddinghuizense bedrijf en levert 
op vele fronten een bijdrage aan de club. 

Jan Overeem Woningaanpassingen richt zich vooral op de wat kleinere aanpassingen in en om het huis, die 
vanwege overheidsbezuinigingen vaak niet meer binnen de WMO-vergoeding vallen. “Mijn streven is om een 
veilige, maar zeker ook passende woningaanpassing bij de klant te realiseren”, zo valt te lezen op de site van Jan 
Overeem Woningaanpassingen. Het bedrijf is bijna voor iedere aanpassing en/of klus in en om het huis in te 
huren. Zo legt Jan Overeem buiten het huis een oprit voor een scootmobiel of rolstoel neer en zijn er ook in het 
huis allerlei klussen mogelijk. Denk aan het drempelvrij maken van een woning of het plaatsen van een verhoogd 
toilet.

Jan Overeem Woningaanpassingen is binnen BAS Voetbal een bekend gezicht. Hij sponsort niet alleen de 
wedstrijdbal van vanavond, maar is ook op andere vlakken actief. Eigenaar Jan Overeem was zelf zeker twintig 
jaar lang speler van BAS en maakte in die periode exact honderd treffers. Na zijn periode als spelers heeft hij vele 
vrijwilligersfuncties voor zijn rekening genomen, waaronder jeugdtrainer, lid van de evenementencommissie en 
staflid van het jeugdkamp. Op dit moment is deze duizendpoot leider van het eerste elftal.

Uiteraard hopen we dat de bal van Jan Overeem Woningaanpassingen vanavond vele malen in het net 
van Swift ’64 ploft!



Vormgeving: 
Odet de Vre                   

Graphic Design student
odetdevre98@gmail.com            

Wouter Foppen
Foppen Media
0623780021 

wouter@foppenmedia.nl         


