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Sinds het laatste nummer van de ‘Benthuizer Turfjes’ is
verschenen eind april van dit jaar heeft de vereniging weer
veel activiteiten ontwikkeld.
Onze Algemene Ledenvergadering op 20 april 2018 was goed
bezocht met na de pauze een interessante lezing van Sander
Wassing over Benthuizen in de achttiende eeuw.
Op 27 april 2018 waren we met een grote tent present op
de Koningsmarkt waarbij aandacht is besteed aan 50 jaar
Evenementen Commissie Benthuizen.
Op 12 mei 2018 ondersteunden we de buren van Stichting
Korenmolen de Haas door in een grote tent op het Molenplein
de gasten te voorzien van koffie, thee of limonade.
Uiteraard was ook de ‘Winkel van Sinkel’ geopend voor de
verkoop van ouderwets snoepgoed en leuke presentjes.
Ook de tentoonstellingsruimte is de laatste maanden goed
gebruikt. We hadden een tentoonstelling van schilderijen van
Jessy van Breugel en Tineke Konert. Goos Schellingerhoud
(geboren in Benthuizen) liet zijn zelfgemaakte kunstobjecten
in hout en steen zien en tot en met 1 september kunt U
herinneringen ophalen bij de tentoonstelling ‘Linde Museum
– Onder-Goed’. De Hazerswoudse winkelier laat zien wat
vroeger als ondergoed werd gedragen, maar ook allerlei
andere attributen uit de manufacturenwinkel van vroeger zijn
te zien.
Vanaf 8 september komt dan de reizende tentoonstelling
‘Gluren bij de Alphense Buren’ naar Benthuizen, een
tentoonstelling van de ontwikkeling van Alphen aan den Rijn
en haar kernen.
Ondertussen denken we alweer na over activiteiten bij
Monumentendag en het bestuur is bezig een busreis te
organiseren naar het Oude Ambachten museum in Terschuur,
Elders in dit nummer vindt U hierover alle informatie.
Belangrijk voor de komende maanden is ook het maken
van plannen en het zorgen voor financiën om onze
tentoonstellingsruimte te vernieuwen en tegelijkertijd te
moderniseren.
Alles bij elkaar wordt veel werk verzet door de bestuursleden
en een aantal vrijwilligers, waarvoor we ze niet genoeg
kunnen bedanken.
Er is altijd mogelijkheid voor nieuwe bestuursleden of
vrijwilligers, meld U aan.
Jan de Ruiter
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Van de Redactie
Anneke Bregman - de Groot
Voor veel mensen is geschiedenis synoniem
aan saai en oubollig. En de historie van een
dorp als Benthuizen heeft al helemaal gefronste
wenkbrauwen tot gevolg. Maar u, als lid van de
Historische Kring, weet wel beter. Wat komen er
mooie, leuke en interessante verhalen tevoorschijn
wanneer onze inwoners gaan vertellen. En veel van
die verhalen komen in het verenigingsblad van de
Historische Kring: de ‘Benthuizer Turfjes’.

Als Historische Vereniging besteden we natuurlijk
aandacht aan het vijftigjarig jubileum van de
voetbalvereniging BSC ’68. Als je nu het mooie
sportcomplex ziet, kun je je niet voorstellen
dat vijftig jaar geleden gevoetbald werd in het
weiland bij de boerderij van Rensink. Geen strak
veld, maar gewoon op het gras waar de koeien op
graasden!

Zaterdag 8 september is er weer de jaarlijkse Open
Monumentendag. Natuurlijk doen wij ook weer
mee. Kom kijken in de oudheidkamer of bezoek
In deze uitgave hebben we een boeiend verhaal
een van de andere monumenten in ons dorp die
over o.a. het Benthuizer Verlaat. Weet u waarvoor
hun deuren geopend hebben. Verdiep u eens in de
een verlaat diende en waar dat verlaat (of wat ervan geschiedenis van ons dorp.
over is) te vinden is? Ik wist bijvoorbeeld niet dat
een verlaat een andere naam is voor ‘schutsluisje
Heeft u zelf een oud voorwerp of een verhaal van
voor de kleine scheepvaart’.
vroeger. Vertel het ons. Iedere zaterdag bent u van
De geschiedenis van de verlaten komt dit keer uit
harte welkom in de Oudheidkamer ‘De Negen
een uitgave van ‘Suetan’. Het blad van onze collega- Turven’. Koffie of thee staan klaar en de gastheer of
vereniging uit Zoeterwoude. Wel hebben wij het
gastvrouw is benieuwd naar uw verhalen. Zo blijft
aangevuld met de persoonlijke herinneringen van
de geschiedenis van Benthuizen levend!
de heer Jac. Verheul.

Busreis
Op woensdag 24 oktober 2018 organiseren wij een
busreis naar het Oude Ambachten & Speelgoed
Museum te Terschuur
Het Oude Ambachten Museum beslaat zo’n
4200 vierkante meter. Er zijn wel 160 kleine
winkeltjes, kamertjes en werkplaatsen, met allerlei
gereedschappen en attributen uit de vorige eeuw en
soms nog ouder. Van apotheker tot zadelmaker. Het
museum heeft een open karakter. Niet alles staat
achter slot en grendel of in vitrines, U mag gerust
met de handen kijken.
In het Speelgoed Museum wordt het vele
speelgoed tentoongesteld. U vindt hier ouderwetse
spelletjes, Dinky Toys, bouwwerken van Meccano,
Märklin treinen en oude poppen, handgemaakte
poppenhuizen, een verzameling beren met o.a.
Steiff, Herman, Nisbit en ga zo maar door.
Wij vertrekken om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats
van het Dorpshuis & Eetcafé de Tas en zullen daar
om ongeveer 17.00 uur weer terug zijn.

In het Museum wordt U ontvangen met koffie
en gebak waarna U voor de lunch het Oude
Ambachten Museum kunt bezoeken en na de lunch
het Speelgoed Museum
De kosten voor deze dag bedragen € 40,00 per
persoon; dit is inclusief de koffie bij ontvangst en de
lunch. Wij kunnen de kosten beperkt houden omdat
de bus ondernemer onze plaatsgenoot Wouter van
de Heuvel de bus zelf zal besturen en een bijdrage
geeft aan de kosten
U kunt zich voor deelname opgeven; bij voorkeur
per mail: info@historischekringbenthuizen.nl.
Telefonisch kan ook, bij Jan de Ruiter: 079 341 88 95
of 06 21 265 975 of bij Miel Bregman: 079 342 34 26
of 06 34 06 35 08. Opgave en betaling voor
1 oktober 2018. De kosten kunt U overmaken op
rekeningnummer: NL 36 RABO 0307 2564 13.
De deelname is beperkt tot 60 personen, dus
reageer snel. Het belooft een mooie en interessante
dag te worden welke het bestuur voor de leden
organiseert.
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Europa?

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de
Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Open
Monumentendag vertelt het verhaal van de Europese monumenten. Het verhaal van mensen en
monumenten In Europa.
reiken niet verder dan Rotterdam en Amsterdam.
Hooguit worden namen genoemd van landerijen
De Historische Kring Benthuizen besteedt altijd veel rondom het dorp of de (water)wegen die ons dorp
aandacht aan monumentendag. Ook dit jaar zullen
doorkruisten.
wij dat doen, maar het thema Europa krijgt dit keer In het boek ‘Benthuizen 1281-1940’, geschreven
minder aandacht omdat op deze monumentendag
door Dr. C.M. Schulten en uitgegeven door de
de tentoonstelling ‘Gluren bij de buren’ in onze
Historische Kring Benthuizen, staan mooie verhalen
oudheidkamer is aangeland.
over allerlei gebeurtenissen. Ook het voorwoord
Tijdens de redactievergadering hebben we
van burgemeester A. Verbree geeft meteen aan
nagedacht over Europa. Welke betekenis had
hoe ons dorp altijd geweest is. Hij citeert een
Europa in ons dorp? Kunnen we erover schrijven
regel uit een gedicht dat in een raampartij van het
en een eyeopener voor de lezer zijn wat betreft ons
gemeentehuis was geslepen: “Dit dorp is klein
dorp in Europa? Het is bekend dat Benthuizen al in en bloeijend tevens”. Bloeiend was Benthuizen
1281 op landkaarten te vinden is. Het zou mooi zijn in het begin van haar jaartelling zeker niet maar
als daar ook verhalen over te vinden zijn.
na de droogmakerij (1759) werd met nieuwe
De redactie ging zoeken, maar de gebeurtenissen
landbouwmethoden de opbrengst van de grond
die belangrijk genoeg waren om op te schrijven,
verbeterd en zo kwam de bloei.
Marjolijn van der Haven - Verweij

4 • BENTHUIZER TURFJES • september 2018

Maar of het aan ambitie ontbrak of dat er juist
tevredenheid was rondom het bestaan van het
dorp, nooit is het plan geweest om een groter
dorp te worden of uit te groeien als een stad zoals
Zoetermeer. Natuurlijk zijn er in de jaren 1970‑1990
veel huizen gebouwd in Benthuizen. Er heerste
woningnood dus er was een enorme behoefte aan
woningen. Ook kwamen er meer stedelingen naar
ons dorp. Hierdoor is de structuur van het dorp
wel veranderd maar gelukkig is het een rustig dorp
gebleven in... Europa.
Natuurlijk zijn er veel inwoners die voor hun werk
of tijdens de vakantie door Europa reizen. En veel
internationale toeristen doen Benthuizen niet aan.
Maar toch…

Omdat deze plaats in 2018 honderd jaar bestaat
kwam een idee tot stand om wat van die honderd
jaar te laten zien. Het oorspronkelijke Alphen is veel
ouder maar Oudshoorn en Aarlanderveen werden
100 jaar geleden toegevoegd aan Alphen en dat
wordt gevierd met o.a. deze tentoonstelling, waar
fotocollages te zien zijn van de laatste 100 jaar. Dit
geeft van elk dorp afzonderlijk een overzicht in
vogelvlucht.

Onze vereniging heeft zeer creatieve vrijwilligers
en één daarvan heeft zich voor 200% ingezet
om dit gebeuren tot een succes te maken. Dat
is zondermeer gelukt. Het idee wat hij opperde
werd overgenomen door de andere verenigingen
en werkgroepen en het is een prachtig overzicht
Vorig jaar kwamen twee mensen uit Duitsland een
geworden.
kopje koffie drinken in de oudheidkamer de Negen De plaatselijke weekbladen hebben al een aantal
Turven. Ze waren op de fiets. En toen ik hen vroeg
keren het gebeuren onder de aandacht gebracht,
hoe ze zo fietsend in Benthuizen terecht waren
want het leuke van deze tentoonstelling is, dat
gekomen haalden zij een grote kaart met fietspaden deze rondtrekt van plaats naar plaats. Zo hebben
daarop getekend tevoorschijn. Het was geen Groene we nooit een excuus “ik vind het te ver om te gaan
Hart-fietstocht maar een heuse Europese fietstocht
kijken”. (Helaas voor onze trouwe leden die verder
waarop Benthuizen was aangegeven als doorreis
weg wonen wel).
route. Onze bezoekers waren de tocht gestart in
‘Gluren bij de buren’ is gestart in Boskoop.
Dover met St. Petersburg als einddoel. Ze waren al
Burgemeester mevrouw Liesbeth Spies heeft toen
een kleine week onderweg vanaf Calais en na het
de tentoonstelling geopend en haar toespraak gaf
bezoek aan onze oudheidkamer gingen ze door
heel duidelijk aan waar het om gaat als gemeente.
naar Alphen a/d Rijn en dan de volgende dag
Zij prees de samenwerking van de verenigingen om
via Utrecht naar de grens. Daar zouden zij verder
één project uit te werken. Niet apart presenteren,
fietsen richting Hamburg. Deze Europese tocht was nee, we zijn Alphen, dus met elkaar. En dat
duidelijk bedoeld om zoveel mogelijk dorpen en
met elkaar mag toch zijn ‘eigen’ waarde blijven
plaatsen aan te doen!
behouden. Zij sprak toen de wens uit dat dit goede
voorbeeld ook op andere terreinen en bij andere
Niet minder belangrijk is het dat Benthuizen een
projecten zou worden overgenomen.
aangename woonkern in de gemeente van Alphen
Met monumentendag start de tentoonstelling in
a/d Rijn is. En in de nieuwe tentoonstelling ‘Gluren onze oudheidkamer ‘De Negen Turven’. Deze
bij de buren’ nemen wij ook een duidelijke plaats in. expositie duurt t/m oktober en gaat het dan naar
Deze expositie is samengesteld door de historische
een volgende plaats. Het eindpunt is begin 2019 in
verenigingen in de kernen van Alphen a/d Rijn.
Alphen a/d Rijn.

Agenda

8 september 2018	Open Monumentendag, opening tentoonstelling ‘Gluren bij de buren’
in de Oudheidkamer ‘De Negen Turven’.
24 oktober 2018
Busreis naar Oude ambachten- en speelgoedmuseum in Terschuur.
26 oktober 2018
Ledenavond in verenigingsgebouw ‘De Bron’.

Nieuwe leden

Dhr. R.A. Timmermans
Dhr. M. Goudzwaard
Dhr. W.M. Pos
Dhr. J. Leune uit Woerden
Mw. J. ten Hove uit Boskoop
Dhr. J. Oskam uit Zoetermeer

Dhr. T. Homburg
Dhr. R.J. v/d Akker
Mw. S. Westerduin

Dhr. A.J. Milatz
Dhr. W. Mets
Dhr. K. Pelle, allen uit Benthuizen
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Erelidmaatschap Marcus Pos
En laten we zijn inspanningen voor de Benthuizer
Turfjes niet vergeten. Dat er drie keer per jaar een
Als je in ons dorp begint over de Historische Kring
Turfje in de bus valt, komt vooral door de niet
heb je grote kans dat de naam Marcus Pos wordt
aflatende ijver van Marcus Pos.
genoemd. De meeste leden kennen hem van de
Zijn pr-activiteiten zijn bekend. Wie hij ook spreekt,
oudheidkamer ‘De NegenTurven’. Als gastheer en
na een paar inleidende zinnen is zijn vraag steevast:
gids.
“Ben je al lid van de HKB?”
Maar bij alle activiteiten die de HKB tentoonspreidt, Al meer dan twintig jaar is Marcus betrokken bij
is de hulp van Marcus aanwezig. Niet altijd op de
de Historische Kring. De duizenden foto’s die in
voorgrond, maar wel bij (niet zichtbare) werkzaam het archief zijn opgeslagen, zitten ook in zijn hoofd.
heden en bezigheden die nodig zijn om een project
Zijn kennis over de Benthuizer gemeenschap is
goed te laten verlopen.
legendarisch. Zijn kennissen trouwens ook. Altijd
De winkel draait zeer voorspoedig onder leiding van
weet hij wel een ‘mannetje’ die iets weet over de
zijn vrouw Margo. Maar ook daar denkt Marcus mee
historie van Benthuizen.
en plukt de Historische Kring de (financiële) vruchten. Tijdens de laatste ledenvergadering werd hij door
voorzitter Jan de Ruiter dan ook benoemd tot erelid
van de HKB. En onder een welverdiend applaus
kreeg hij de oorkonde overhandigd.
Marcus, namens de redactie, leden en lezers: Van
harte gelukgewenst!
Anneke Bregman - de Groot

Voorzitter Jan de Ruiter overhandigt Marcus Pos de oorkonde, die
behoort bij het erelidmaatschap van de HKB.

Verlaten in de polder

Nee, dit is geen romantisch verhaal over een achtergelaten vrouw, maar een kijkje in de geschiedenis
van de sluisjes, de zogenaamde verlaten, in de polders rond Zoeterwoude en Benthuizen. De
Stichting Oud Zoeterwoude heeft in hun uitgave ‘Suetan’ een serie gepubliceerd over de verlaten.
Schrijver is Jan van Gent. De HKB kreeg toestemming om delen uit deze artikelenserie over te
nemen die ook interessant zijn voor onze lezers.
Marjolijn van der Haven - Verweij
Het huidige weidelandschap is ontstaan na de
grote ontginningen van de 11e eeuw, waar het
moerasgebied in een ‘slagenlandschap’ veranderde,
met lange smalle kavels en poldersloten.
6 • BENTHUIZER TURFJES • september 2018

In het begin loosden de poldersloten direct uit
op de weteringen, maar door het inklinken van
de veenlaag was men genoodzaakt om in de
wintermaanden dammen aan te leggen bij de
aansluitingen met de weteringen. In het voorjaar
werden deze dammen weer verwijderd.

Daardoor hoefde de aanwezige watermolen
enkel in de wintermaanden bij hoog water
in de polder dienst te doen. Het gevolg van
bemaling was dat het land (veengrond) nog
sneller ging krimpen en zodoende de polder
nog weer dieper kwam te liggen dan het
buitenwater. De kaden werden hierdoor steeds
belangrijker. De plaatsen van toenmalige
dammen zijn nu nog te herkennen. Daar
maken de polderkaden namelijk een kronkel
landinwaarts en dit steeds ter plaatse van de
poldersloten. Een mooi voorbeeld zien wij aan
de polderkaden van de Groote Westeindsche
Polder langs de Stompwijkse Vaart. Door die bocht
kregen de dammen minder steun aan de landzijde
en zakten ze meer uit in de poldersloten. Dat
de kaden hierdoor onnodig langer werden was
natuurlijk niet zo prettig voor degenen die met het
onderhoud belast waren.
De waterbeheersing van de polders werd
steeds belangrijker, dit onder supervisie van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. De watermolens
werden groter en dus krachtiger om de polders het
hele jaar door op het juiste waterpeil te houden. Om
per schip in en uit de polder te komen, maakte men
gebruik van een verlaat.

Kaartje Wallewetering Verlaat met Elleboog.

Het Burmaatse Verlaat gaf eeuwenlang toegang
tot de Barre- en Oostbroekpolder, zodat de boeren
daar bij hun land konden komen. Zij konden
door de beperkte ruimte in de sluiskolk, slechts
met kleinere melkschouwtjes, mestvletjes en
hooipramen gebruikmaken van het verlaat. Vooral
in hooitijd was het een drukte van belang om
het hooi voor de regen binnen te krijgen in de
hooibergen op de boerenerven. Cors van Leeuwen,
woonachtig op Weipoortseweg 69, had hooiland
in de Oostbroekpolder en wanneer hij ging varen
met een volgeladen hooipraam, dan was hij één uur
later bij zijn boerderij. Op de boerderij stond dan het
middageten klaar voor de arriverende boer met zijn
Wat is een verlaat?
knecht. Eind jaren zestig van de vorige eeuw was
Een verlaat is een schutsluisje dat vooral in de 17e
de staat van het verlaat zo slecht dat het met een
eeuw op veel plaatsen in Rijnland was te vinden.
dam in de Weipoortse Vliet werd afgesloten. Vanaf
De eerste verlaten werden reeds in de 14e eeuw in
1970 tot de sloop in 1979, zijn er allerlei pogingen
geschriften vermeld, maar toen waren er nog geen
gedaan om het enige verlaat van het Rijnlandse type
sluisdeuren, maar omhoog bewegende schotten.
te bewaren. Dit had vooral met financiën te maken;
We kunnen het best iets over de bouw ervan vertellen was de begroting in 1970 nog ƒ 99.500,- in 1972
aan de hand van het Burmaatse Verlaat, omdat het
was dat al verhoogd naar ƒ 171.000,- en dit met een
bouwsel uitvoerig is beschreven in een rapport van eigen bijdrage van de gemeente Zoeterwoude van
de Monumentenraad bij de laatste poging in 1976 om bijna ƒ 50.000,-. In de begroting was toen gerekend
het verlaat te behouden en te restaureren.
op 46 m3 eikenhout à ƒ 240,- per m3, wat in een
Het Burmaatse Verlaat was samen met de verlaten
later stadium zeker meer zou zijn geworden. In
van de Groote Westeindsche Polder, duidelijk
de loop der jaren ging de toestand van het verlaat
bedoeld voor het boerenbedrijf, bijvoorbeeld voor
steeds meer achteruit en steeg de begrotingsprijs
het bemesten van het land en voor de hooibouw.
in 1977 tot ƒ 555.000,-. Dat werd de bottleneck voor
Heel anders was dat gesteld met het Elleboogse - en de Provincie Zuid-Holland, die 30% aan de kosten
Benthuizer Verlaat op de grens van Zoetermeer en
zou bijdragen. De precaire financiële positie van die
Benthuizen. Die verlaten werden gebruikt door de
tijd liet een dergelijke uitgave niet toe. De Kroon
beroepsvaart.
besliste dat een sloopvergunning gerechtvaardigd
was, ook om de volgende redenen: “dat in zomer
Burmaatse verlaat
het verlaat door volle bosschage van de weg bijna
Dit verlaat werd op 12 augustus 1677 volgens
geheel aan het zicht was onttrokken, en dat het
een vergunning van het Hoogheemraadschap
verlaat op particulier terrein lag en de bewoners niet
van Rijnland op deze plaats gebouwd, daar het
stonden te juichen over eventuele werkzaamheden
oorspronkelijke verlaat op enige afstand van de
bij de vernieuwing van het verlaat.” Zo kwam er
Weipoortse Vliet in de Burmadewatering lag. Dit
een einde aan het Burmaatse Verlaat en werd de
blijkt uit het onderzoek uit 1973 van J.A. van den
sluiskolk volgestort als de nieuwe waterkering
Hoek, archivaris van Rijnland.
tussen de Weipoortse Vliet en Burmadewatering.
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De sluiswachter van het
Elleboogse Verlaat was de
molenaar van de bovenmolen,
die gelijk op het aan de andere
zijde van het water gelegen
Benthuizer Verlaat lette.
Rond 1924 voeren door het
verlaat nog zo’n 500 schepen
maar in 1933 vroegen nog
maar elf Zoetermeerse
schippers een jaarvergunning
aan om met hun motorschuit
van en naar Zoetermeer te
mogen varen. Daarbij ook de
beurtschipper Jaap van Beek,
die tweemaal per week naar
De bovenmolen van de driegang. Links het Benthuizer Verlaat en rechts op de achtergrond het Amsterdam voer. Zo’n tocht
Elleboogse Verlaat.
nam toen zo’n zeven tot acht
Elleboogse - en Benthuizer Verlaat
uur in beslag. Via het Ellboogse Verlaat kwam hij
Op de grens met Zoetermeer lagen het Elleboogse - op huidige Noord Aa, om vervolgens door te varen
en Benthuizer Verlaat, die vooral bedoeld waren
over de Weipoortse Vliet naar het water van de
voor de beroepsvaart. Vooral de beurtschippers
Oude Rijn en vandaar verder naar de hoofdstad.
waren gebaat bij deze verlaten, daar zij een regel
De vrachtwagen verdrong steeds meer het kleine
matige dienst hadden op Leiden en Den Haag.
scheepvaartvervoer. Hoewel één vrachtwagen
En natuurlijk de vrachtschippers die zand en
minder vracht kon vervoeren, was deze toch veel
landbouwproducten, zoals aardappelen en bieten
flexibeler voor het afleveren van vracht op de plaats
vervoerden. Tot 1822 was de molendriegang van de van bestemming.
Palensteinsche polder, die naast de sluizen stond,
Zoeterwouds grondgebied. Van de ene op de andere In 1957 kwam er een brandbrief van het
dag werd het van het gemeenteadres Noord Aa via hoogheemraadschap, met het bevel het verlaat
de Leidsche Wallen, Zoetermeers grondgebied.
onmiddellijk af te sluiten met een dam in verband
met de slechte staat. En dat resulteerde erin dat het
Elleboogse Verlaat
verlaat werd volgestort en afgebroken. Sluiswachter
De naam van het Elleboogse Verlaat is niet
Jaap Spijker werd ontslagen, maar mocht wel de
moeilijk te verklaren, daar het verlaat was gelegen
achtergebleven sluisdeuren verder slopen voor
bij de bovenmolen van de driegang van de
eigen gebruik.
Palensteinschepolder op de plaats waar de
Het Elleboogse Verlaat met de afgeknotte bovenmolen, waar de familie
Leidse Wallenwatering in de Elleboogse
Spijker woonde.
Watering uitmondt. Elleboog zou kunnen
duiden op de knik of bocht in de watering
waar het Elleboogse Verlaat was gebouwd.
Dit verlaat is rond 1620 gebouwd. De
sluiskolk had een lengte van 16,60 meter,
dus duidelijk geschikt voor grotere schepen,
zoals de bekende Westlander die veel werd
gebruikt door de vrachtschippers.
In 1759 werd het Elleboogse Verlaat voor
een bedrag van ƒ 2.100,- vernieuwd door de
timmerman Jan van Baren uit Bodegraven.
In 1780 werd door het hoogheemraadschap
van Rijnland een keur op de doorvaart van
de verlaten vastgesteld. Vanaf dat moment
hadden speciaal daarvoor aangestelde
sluiswachters de zorg voor het openen en
sluiten van de sluisdeuren.
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Benthuizer Verlaat

Dit verlaat werd in 1772 in gebruik
genomen, nadat in 1760 de Noordplas was
drooggevallen en er een betere verbinding
moest komen tussen Benthuizen en de
omliggende dorpen en steden. Dit verlaat
was door de breedte van 2,90 en de lengte
van 19,20 meter uitermate geschikt voor de
vrachtschippers. De bekende beurtschipper
Van Aalst voer regelmatig met zijn
Westlander vanuit Benthuizen door het
verlaat en de Weipoortse Vliet naar Leiden.
In 1930 was het tarief voor het passeren
van dit verlaat vastgesteld op 10 cent
voor schepen tot 5 ton op 20 cent voor
grotere schepen. Dubbel schutgeld werd
er gerekend van 21.00 tot 04.00 uur in de
zomer. In de winter was de nachtperiode
van 20.00 tot 06.00 uur. In dezelfde tijd
tekenden de Benthuizerse schippers Van
De boerderij van Spijker, de afgeknotte molen en het Elleboogse Verlaat. Dit
Aalst en Voorwinden bezwaar aan bij de
verlaat en het Benthuizer Verlaat zijn rond 1964/1965 gesloopt.
gemeente Zoetermeer tegen de regel dat zij
15 cent per doorvaart moesten betalen, tegenover
Zo kwam er een einde aan de verlaten in het
7½ cent voor inwoners van Zoetermeer. Het
hoogheemraadschap Rijnland, maar gelukkig zijn
bezwaar werd gehonoreerd. Zij betaalden daarna
er twee gerestaureerde verlaten te vinden in het
hetzelfde schutgeld als de schippers uit Zoetermeer. hoogheemraadschap van Schieland, namelijk het
Boterdorpse Verlaat bij de Bergse Plas in Rotterdam
Gelijktijdig met de sluiting van het Elleboogse
en het Bleiswijkse Verlaat langs de Rotte. Hier kan
Verlaat werd ook het Benthuizer Verlaat gesloten,
men genieten van een eeuwenoude houtconstructie
waarbij met de Gebroeders C. en J. Voorwinden een die geheel past in het polderlandschap en die
schadevergoeding werd afgesproken van ƒ 8.000,-,
eeuwenlang broodnodig was voor het vervoer van
wat in termijnen van ƒ 400,- in twintig jaar werd
allerlei producten.
uitbetaald.
Jan van Gent
1957, de laatste boot vaart uit het Elleboogse Verlaat, gadegeslagen door onder
anderen de sluiswachter Jaap Spijker (geheel rechts).
Bronnen:

H
 outen Verlaten / J. van den Berge ing. / Zuid
Holland 11de Jaargang nr. 3 1965.
Suetan 2 + 3, 1970 + 1971 / Kees Paardekooper
/ De geschiedenis van de Groote
Westeindsche Polder.
Van de hel naar de hemel / P.J.A. Juffermans /
15 mei 1960.
Archief van het hoogheemraadschap
van Rijnland.
Erfgoed Leiden / collectie kranten.
Inventarisonderzoek mevr. J.M. Scheele / 1984.

Foto’s:

 rchief hoogheemraadschap van Rijnland /
A
Oud Zoeterwoude / Leo Witteman en Jan van
Gent / Van Bemmelen.

Met dank aan de Stichting Oud Zoeterwoude,
Suetan en Jan van Gent.
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Herinneringen aan de molens
bij het Benthuizer Verlaat
Na het lezen van het mooie, interessante verhaal over het Benthuizer Verlaat kwam de redactie in
gesprek met Jac. Verheul. Hij kon zich de bewoners en gebruikers nog goed herinneren en wij willen
u zijn prachtige verhalen niet onthouden.
beneden. Als je op het bruggetje stond, zag je het
water van het verlaat daar onderdoor gaan.
De ogen van Koos beginnen te glimmen als hij begint Met een fiets vier treden omhoog klimmen viel
te vertellen over zijn belevenissen en bezoeken bij
natuurlijk niet mee! Verheul: “Zo’n gootje wat je bijv.
de familie die toen achter het verlaat in een van
bij de trappen naar de fietsenstalling van een station
de molens woonde. Jaap Spijker woonde met zijn
hebt, waren ze vergeten aan te brengen. Dus dat was
gezin op de eerste molen en was de sluiswachter.
duwen en trekken aan de fiets om bovenop te komen
Een klein eindje verderop stond nog een molen die
en terwijl je daar mee bezig was moest je wel opletten
dienst had gedaan om het water weg te malen. (In de dat de boodschappen niet uit de mand vielen.”
tijd waarover Koos vertelt, de jaren 1954/55, was de
molen alleen in gebruik als woning.)
Daar op die achterste molen woonde Jan van den
Bosch. Jan was de zoon van Bernard van den Bosch
en Jans Verheul. Jan was werkzaam bij V.d. Meer, het
grondwerkbedrijf. Op maandagmorgen vroeg ging
Van den Bosch eerst langs het huis van kruidenier Jan
Verheul om daar het boodschappenboekje, dat zijn
vrouw had ingevuld, door de brievenbus te stoppen.
En ook toen was het al één en al service: “voor zeven
uur gebracht dan diezelfde morgen nog bezorgd”.
Maar dat ging niet vanzelf. Vader Jan Verheul zette
zo snel mogelijk de boodschappen klaar en zoon
Koos ging met zijn vriend Gerard Glasbergen die
boodschappen nog voor schooltijd brengen!
Marjolijn van der Haven - Verweij

Op de fiets

Meestal gingen ze op de fiets. Beide jongens hadden
hun fiets tot een soort transportfiets omgebouwd.
Op de bagagedrager hadden zij een plank
gemonteerd en daarop kon een mand vastgemaakt
worden. Daar Jan van den Bosch een behoorlijk
groot gezin had, waren de manden meestal allebei
helemaal vol gepakt. Zodra dat in orde was gingen
Koos en Gerard op weg. De Slootweg was goed
begaanbaar met de fiets, maar na de bocht, waar
de weg verder Gelderswoude in gaat en zij dus
rechtdoor moesten om bij de molen te komen, ging
het beslist niet vanzelf. Het eerste stuk was de
weg tot de molen van de familie Spijker. Die weg
was nog goed begaanbaar. Maar dan! Voor hen het
verlaat! Daar moesten ze wel overheen omdat de
familie Van den Bosch nu eenmaal aan de andere
kant woonde. De enige weg ernaar toe was een smal
bruggetje, wat over de sluisdeuren van het verlaat
was gebouwd. Om daar overheen te gaan moesten
ze eerst vier treden beklimmen om op de brug te
komen en aan de andere kant weer vier treden naar
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Het smalle bruggetje over het Benthuizer Verlaat: vier treden op en
vier treden af (met de fiets).

Tegelpad

Nu ik dit schrijf is het overal even droog, maar de
meeste dagen in onze omgeving zijn vrij vochtig…
met als gevolg glibberige treden. Verheul: “Maar je
bent jong en sterk, je overwint het obstakel, maar
vraag niet hoe. Elke keer was het een ware operatie
om eroverheen te komen. Eenmaal aan de andere
kant aanbeland ging het pad over in tegels, die bij
erg drasssige grond het wegzakken enigszins tegen
hield. Bij dat tegelpad liepen ook de koeien die niet
altijd naast dat pad poepten…. Dus ook bij droog
weer goed uitkijken om niet weg te glibberen.

Ook moest er nog een klaphek (om de koeien tegen
te houden) worden genomen.” Hadden ze met veel
inspanning die obstakels overwonnen, dan was het
laatste stuk pad naar de molen van de familie van
den Bosch goed begaanbaar (nog wel goed opletten
voor wat ‘restafval’ van de koeien).

De hond

Daarna was menig keer het volgende dilemma te
overwinnen: namelijk de waakhond van de familie.
Verheul: “Hij doet niets hoor…, maar intussen liep
hij wel luid blaffend en grommend om ons heen
totdat iemand van de familie koest! riep naar het
dier en dan was het fietsen stallen, de manden los
schroeven en de boodschappen binnen brengen. De
lege flessen namen wij mee terug.”

Weer of geen weer

Bij mooi zomers weer is het net het verslag van een
fietsuitstapje. Die brug over het verlaat was dan wel
lastig, maar och, elke week klom je daarover heen
en dus lukte dat wel. Als het regende was het een
ander verhaal. De suiker en alle kruidenierswaren
werden in papieren zakken verpakt en mochten
natuurlijk niet nat regenen. Firma Verheul beschikte
toen al over een behoorlijk grote bestelbus en als het
dan slecht weer was, werden de manden, jongens
en fietsen in de auto geladen. Tot bij de molen van
Spijker werden Koos en Gerard gebracht en daar
werd alles uitgeladen. Op het laatste, -maar ook
het moeilijkste!- stuk werden de boodschappen
dan door de jongens vervoerd naar de molen van
de familie Van den Bosch. Koos weet niet meer
precies hoe die boodschappen beschermd werden
tegen het nat worden, maar dat ze amper konden
fietsen herinnert hij zich des te beter. Verheul:
“Alles was even glibberig en dan nog over ‘het
verlaatbruggetje’ klimmen. Daar was kracht voor
nodig en het motto was: vooral doorzetten.”
Wanneer het gesneeuwd had of erg glad was dan
ging de slee mee en gingen ze te voet, met de
manden op de slee, de boodschappen brengen. Dit
allemaal voordat de school om negen uur begon!

Van der Knijff had de bieten bij de boeren
opgekocht. Hij voerde a.h.w. de campagne en
Voorwinden zorgde voor het vervoer.

Bieten

Eerst werden de bieten gewogen op de weegbrug bij
de boerderij van Paul (bij de Hoek, nu Heerewegh)
en dan werden ze in de schuiten geladen. Op de
vraag hoe dat ging vertelt Verheul het volgende:
“Net zoals ze van het land waren gekomen. Eén
voor één werden ze gerooid, één voor één op een
kar geladen en dan weer één voor één de boot in. De
mannen die dat werk deden waren daar ontzettend
handig in.”
Het rooien van de bieten deden ze met een speciale
‘opsteker’ (in de oudheidkamer bij het oude
gereedschap te zien). De kop (het blad) werd dan
door een ander met een hakmes eraf gehakt. De
bieten werden verkocht, het blad werd verzameld
om te gebruiken als veevoer.
Voor dat laden en lossen gaf Van der Knijff één cent
per ton minder aan de boeren. Die ene cent extra
kreeg Voorwinden voor zijn inspanningen.

Vervoer

Omdat er enorm veel bieten naar Halfweg moesten
bond schipper Voorwinden zijn boten aan elkaar om
in één keer zoveel mogelijk mee te nemen
In konvooi voer Voorwinden dan met één motor
boot die 15 ton meenam en één die 12 ton lading
kon hebben. De boot van 12 ton had zo’n krachtige
motor dat er nog een extra schuit (met een inhoud
van 10 ton) mee werd getrokken. Bij het verlaat
echter kon er maar één boot tegelijk doorheen.
Met een motor stuur je als ervaren schipper de
boot er met het nodige manouveren wel doorheen.
De 10-tonner zonder motor moest er echter met
mankracht door worden getrokken. Het is nu niet
meer voor te stellen hoe sterk die mannen geweest
moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen. (Daarom
de arbo opgericht? mvdh)
De schippers waren natuurlijk behoorlijk lang
onderweg en de nodige boterhammen zullen wel
aan boord geweest zijn. De thee werd aan boord
Beurtschipper Voorwinden
gezet. Verheul: “Er was denk ik een petroleumstel
Aan deze persoonlijke belevenissen wil Verheul
in een hoekje en water om thee te zetten was om je
de volgende informatie toevoegen. Hij heeft van
heen volop aanwezig.”
Kees Voorwinden, een voormalig beurtschipper,
Het was een hard bestaan want deze boten hadden
vernomen hoeveel ton er wel in één keer werd
geen kajuit waar de schipper droog en uit de wind
meegenomen door de schepen die toen door de
kon staan. Toch is deze scheepvaart zondermeer
Vaart vanaf Benthuizen richting Leiden voeren.
goed voor de economie van Benthuizen geweest.
Het hele jaar door werden allerlei vrachten vervoerd. De tijd van varen van Benthuizen naar Halfweg is
In de herfst had Voorwinden het vooral druk met
voorbij door het sterk verbeterde wegennet.
bieten varen naar Halfweg, alwaar een fabriek stond Nu rijden de grote vrachtauto’s over de
die van de bieten o.a. suiker vervaardigde.
Omleidingsweg, pardon de Bentwoudlaan.
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BSC ’68 vijftig jaar

Hoewel de voetbalkoorts in Nederland dit jaar grotendeels voorbijgaat, is de rust bij onze Benthuizer
voetbalclub ver te zoeken. Dit najaar bestaat BSC ’68 vijftig jaar. Reden voor de redactie van de
Turfjes om eens terug te kijken naar (vooral) de beginjaren van de voetbalclub in Benthuizen.
Anneke Bregman - de Groot

Marcus Pos, een echte voetballiefhebber
en zijn broer Piet werden daarom lid
van de voetbalclub in Hazerswoude. “Er
was niks in Benthuizen, want om een
beetje te voetballen heb je natuurlijk wel
een goed veld nodig en zelfs dat was
er niet. Maar altijd naar Hazerswoude
gaan om te voetballen was niet
eenvoudig, dus regelmatig werd het
plan geopperd toch zelf te zorgen voor
een eigen voetbalvereniging.”

Herinneringen ophalen
doe je met voetballers
van het eerste uur.
Dus kwamen we samen
in de oudheidkamer
met Ben Korving,
Marcus Pos en Aad
Taal. Marcus is de
nestor in dit gezelschap
en weet veel over de
voetbaltijd vóór BSC.
De oprichting
Ben Korving kwam
Medio 1968 ontstond het idee om een
in 1967 in Benthuizen
Benthuizer voetbalclub op te richten.
wonen, voetbalde in
De heren D. van Soest, D. Havenaar,
De jeugd in Benthuizen moest veel geduld hebben P. Kreft en C. vd Meer zochten enkele
het eerste elftal, werd
voor er een voetbalveld kwam. In 1958 gingen zij
later penningmeester
mensen om een voorlopig bestuur te
zelfs demonstreren.
en maakt nu nog
vormen. Dit werden de heren F.J. Vis,
Uit de ‘Leidse Courant’.
deel uit van de
Nic. H. Eldering, H. Vink en de heer
onderhoudsploeg.
Simhoffer. Dit waren de mensen van het eerste uur.
Aad Taal woont sinds 1976 in ons dorp en begon
Hoewel de gemeente niet onwelwillend stond
aan een lang leven als vrijwilliger bij BSC, Aan de
tegenover een eigen voetbalclub, betekende het niet
slag gegaan als medewerker in de bardienst en
dat alles meteen geregeld was. Toen begon pas het
vanaf 1990 meer dan twintig jaar als voorzitter van echte werk voor het bestuur!
de Benthuizer Sport
Eerste training voor de jeugd in de zaal van het oude verenigingsgebouw. Kent u ze nog?
Club, zoals de BSC ’68
voluit heet.
Als je vijftig jaar
geleden iets aan sport
wilde doen, was de
gymnastiekvereniging
NAS de aangewezen
gelegenheid. Dan moest
je wel van atletiek
houden natuurlijk,
want dat was het
hoofdbestanddeel
van de gym.
Voetballers kwamen
er bekaaid af. Wilde
je bij een vereniging
voetballen moest je
naar Hazerswoude.
En anders voetbalde
je maar een beetje op
straat of op een van
de weilanden rond het
dorp.
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Op 16 oktober 1968 werd de
oprichtingsvergadering gehouden.
Er waren genoeg belangstellenden
om een club op te richten en een
huishoudelijk reglement op te
stellen.
Enthousiaste voetballers, die
al bij andere clubs een balletje
trapten, beloofden aan het bestuur
over te stappen zodra BSC in de
competitie zou gaan spelen.
In de eerste opgestelde ledenlijsten
komen bekende namen
tevoorschijn: Van Beveren, Boevé
, De Cler sr. en Schellingerhout.
Sommige senioren waren de zestig
al gepasseerd, maar gezien hun
inschrijving toch nog enthousiaste
voetballers.
Albert Vermeulen en Koos van Velzen graven een sleuf waarin de elektriciteitskabel voor
Bij de junioren komen namen als
de veldverlichting gelegd gaat worden.
John Kreft, Jan van Noort, Harry
van Soest, Alex Spruitenburg, Leen Bregman en
Het ledental lag op 20 oktober 1968 op 26 spelende
Wim Pos voor.
seniorenleden en 39 juniorenleden en de contributie
was in die dagen voor senioren ƒ 3,50 per maand.
Moeizaam
Junioren tot en met 14 jaar betaalden ƒ 1,75. VijftienHet bestuur had soms pittige vergaderingen voor
tot achttienjarigen betaalden ƒ 2,25 per maand.
de boeg. In de notulen wordt vermeld dat de
communicatie tussen het bestuur en de KNVB
De eerste stappen
Leiden niet altijd voorspoedig verliep. Uitgebreid
In de periode voordat er een echt voetbalveld lag,
werd besproken hoe dit in het vervolg zou worden
had de heer Rensink een stuk grasland achter de
voorkomen.
molen beschikbaar gesteld om op te trainen. Pos:
De lijnen met de gemeenteraad waren in het dorp
“Mijn broer Piet trainde de voetballers. Dat viel nog
kort. Dat had voordelen, een bestuurslid dat ook
niet mee. Het was geen mooi strak voetbalveld en
gemeenteraadslid was, kon makkelijk iets regelen.
de meeste jongens hadden ook nog nooit getraind.”
Het nadeel was dat de (enthousiaste) burgemeester Gelukkig was er zicht op een echt speelveld. De
soms wel over inhoudelijke zaken mee wilde
gemeenteraad besloot tot het oprichten van een
beslissen.
dorpshuis met gymzaal. Daarnaast kwam
De kleur van het voetbaltenue
dan een voetbalveld en een oefenveld.
zorgde voor veel
Maar de velden zouden pas in 1970
hoofdbrekens bij het bestuur.
gereed zijn. Om toch alvast aan
De burgemeester en zijn
wedstrijden mee te kunnen doen,
secretaris vonden dat het
werd gevraagd aan de Leidse Bond
tenue de kleuren moesten
of de Benthuizense voetballers de
hebben van de vlag van
thuiswedstrijden bij andere clubs
Benthuizen, groen, wit
mochten spelen. Die vonden dat
Kosten tenue in 1968
en blauw. Een groen shirt
geen goed idee. Op de valreep werd
en een witte broek was voor
toen een aanvraag bij de Haagse HVB
Shirt ƒ 7, 15
de bestuursleden geen probleem,
gedaan en zo kon BSC ’68 in 1969 meedoen
Broek ƒ 3,25
maar blauwe kousen vonden ze
aan de competitie.
geen gezicht. Pos: “We waren
In mei 1970 werd het dorpshuis ‘De Tas’
Kousen ƒ 4,95
tenslotte geen ‘Hazerswoudse
opgeleverd en mocht het veld bespeeld
blauwkousen’ ”. Maar de stem van
worden. Er werden op 27 mei 1970
de burgervader (en waarschijnlijk
openingswedstrijden gespeeld tegen
de gemeentelijke subsidie) gaf de
buitenlandse clubs en het sportpark ‘Ons
doorslag.
Erf’ werd toen officieel in gebruik genomen.
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Het kampioenselftal van 1971.

Beginjaren

Op de vraag of er ook wel wedstrijden gewonnen
werden begint Pos te lachen. “De eerste tijd
wonnen we geen één wedstrijd, maar gelukkig
hadden we Wim de Graaf in onze ploeg en hij bleef
altijd optimistisch. Als we weer eens treurig in de
kleedkamer zaten na een verloren wedstrijd zei Wim
altijd: Kop op jongens, we kunnen niet altijd winnen!”
Ben Korving vertelt dat alle leden zeer
betrokken waren bij hun ‘kluppie’. “We
hadden nog geen verlichting om de
voetbalvelden. Via via kregen we
lantaarnpalen van de Hoogovens. We
moesten alleen voor vervoer zorgen. En
dat werd dan weer kosteloos geregeld
door de firma De Ruiter. Ook de aanleg
werd door de leden zelf gedaan. Ik weet
nog goed dat ook voorzitter Van Soest stond
te graven.”
De kledingeisen waren nog niet erg strikt. Pos: “Ik
droeg gewoon de kousen van de ‘Hazerswoudse
Boys’. We waren zuinig in die tijd”, glimlacht hij.
Korving: “Alleen het eerste speelde in het officiële
tenue.”
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Trainers

Zaterdags waren de wedstrijden. Door de week
werd er getraind. Bekende trainersnamen waren
Piet Pos en Appie den Hertog en de heer Jung.
Enige jaren later kwam Vicente Conojos Bonot de
trainingen verzorgen. Korving: “Vicente was een
Spaanse gastarbeider. Hij woonde en werkte in
Zoetermeer. Samen met zijn broer, die deed dienst
als (onbetaalde) hulptrainer, leidde hij het
eerste elftal op.”
Vicente was een goede trainer. Voorzitter
Van Soest maakte zich wel zorgen:
“Zou een Spaanse trainer niet te hoog
gegrepen zijn voor Benthuizen?”
Veel Nederlands sprak trainer Bonot
niet. Volgens Korving was dat geen
probleem: “Hij legde met behulp
van dubbeltjes en kwartjes de te volgen
tactiek uit. En dat begrepen alle spelers wel.
Hij leerde ons ook allerlei gemene trucjes. Die
had Vicente geleerd van zijn broer die bij Real
Madrid had gevoetbald,” herinnert Korving zich.
Een gevleugelde uitspraak van Bonot was: “Niet
pieckelen” (niet pingelen).

was toch wel Bram
Bogaard. Die man heeft
zoveel gedaan voor de
vereniging. Hij kwam als
eerste en ging als laatste
weg. Hij zorgde voor
de kantine, het veld,
eigenlijk voor alles waar
iemand nodig was. Tot
aan zijn overlijden was
hij bij de club te vinden.”
Een andere markante
vrijwilliger was de heer
Fred Retel. Vele jaren is
hij voorzitter geweest.
Taal: “Fred Retel was
ook van onschatbare
waarde voor het
verenigingsblad. Dat
werd in die tijd nog
gestencild. Wat was
hij blij toen we na de
brand een moderne
kopieprinter hadden
aangeschaft, dat scheelde
hem zoveel tijd!”

Voorzitter Dirk van Soest en
supervrijwilliger Bram Boogaard
in een verhitte discussie.
Rechts: sinds 2013 wordt er
gespeeld op het ‘Nieuwe Erf’.

Jammer genoeg zijn ze
deze trainer uit het oog
verloren. Oud-voorzitter
Aad Taal: “We weten dat
hij terug is gegaan naar
Spanje en volgens de
laatste berichten zou hij
nu schaapherder zijn in
de Pyreneeën.”
Trainer Beukema was ook
berucht bij de voetballers.
Korving: “Vooral om de
trainingen! Beukema was
een fanatiek atleet en gaf
dus veel looptrainingen
aan de voetballers. Daar
had ik niet altijd zin in,
dus ik dook nog wel eens
in de bosjes om een paar
rondjes over te slaan.
Berucht waren ook zijn
strandtrainingen.”

Vrijwilligers

Een club kan niet zonder
vrijwilligers. Ook BSC
niet. Taal: “De bekendste
vrijwilliger binnen BSC

Vrouwen

Clublied BSC ’68
Groen Witte kleuren,
Ons kan niks gebeuren
BSC staat altijd bovenaan,
BSC is nimmer te verslaan!

Onder het
voorzitterschap van
Retel kwam er ook een
vrouwenelftal. Hij deed
er eerst lacherig over,
maar constateerde in
het clubblad dat BSC
volwassen werd. En tot
zijn verbazing was er
bij de dames soms meer
publiek dan bij het eerste
elftal.

Hoogtepunten en
dieptepunten

Dieptepunt in de
geschiedenis van de
club was het overlijden
van de getalenteerde
voetballer Jaap Bregman.
Korving: “We waren
allemaal verslagen
toen we hoorden van
het ongeluk. Echter,
dan zie je ook de grote
betrokkenheid van de
leden.”
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Hoogtepunten waren kampioenschappen van de
teams. Evenals de verhuizing naar het nieuwe
sportcomplex. Toen alle verhuizingsperikelen achter
de rug waren vond voorzitter Taal het welletjes:
“Mijn grootste uitdaging tijdens mijn voorzitterschap
was gerealiseerd. Ik kon met een gerust hart de
voorzittershamer overdragen aan mijn opvolger
Harry Meijer.”
Tijdens de opening van het nieuwe sportcomplex
werd Taal (tot zijn grote verrassing) benoemd tot lid
in de orde van Oranje Nassau.

Deze

De oud-voetballers zijn het met elkaar eens: “BSC ’68
is niet alleen een fijne club om te voetballen, maar ook
een gemeenschap voor het hele dorp, die zorgt voor
saamhorigheid en het omzien naar elkaar.”
Rechts: het sportcomplex
aan de Bentwoudlaan,
het Nieuwe Erf.
BSC’68 Kampioen
4e klasse A West III
2000-2001.
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