
B.\r .c:.. �28 viert 
robijnen jubileum 
BIXGELRADE. 12 sept, - De tweede 
klasscr, afd<'ling- Limburg. voelbalclub · 
B, V .C.'28 uit Bingelrade ,·iert dit week• , 
•inde feest ter gelegenheid \'an het 40·
jarig jubileum. Het :ia! omlijst worden :
met bijzondere voetbalwedstrijd1;>n. Spe- 1
Iers uit Bingelrade, die jaren geleden :
hun voetbalschoenen aan de kapstok 1
hingen. zullen weer op de groene gras

mat verschijnen. \'ier elftallen van de
jubilerende vereniging zullen onderling
str�jd aanbinden. Twee teams worden
samengesteld uit spelers, die ten tijde i 
van het 30·jarig jubileum in 1958 in : 
het jubileumelftal voetbalden. De wed- ; 
strijden vinden :iondagmiddag va.nat 14 ' 
uur plaats. 

i 
Student,m zijn d,e grondleggers van BVC ; 
'28. In een weila,n<l van de heer Frijns · 
te .Tabeek werd de club opgericht. De 
eer,\e \'oorzl-tter was de heer L. Lau
men, terwijl de heer J. Renckens in 
1928 tot secretaris werd gekozen. De 
Bingelradonarc-n voetbalden toen onder, 
de naam vY. Victoria. Het eerste sei- \ 
zoen startte ,·. ,·. Victoria in de derde 1 
afdeiin,g van de Limburgse, voetbalbond•
,.alwaar met een bescheiden plaats ge
noegen moest ·worden genomen", zo ! 
vertellen de ,malen. 
Een jaa!' la tel' werd de vereniging. 
reeds uitgebre'd met een tweede elftal. 
terwijl het lste elftal promoveerde naar 
de 2e afdeJ,in.g, Met de promotie ging 
een verandiertng van naam gepaard: 
B.V.C. '28. D:e verandering gLng ge
paard met een glorietijd voor de verenl
g1iin,g. Het kampioenschap in de 2e af
d-eling werd behaald. Na enkele jaren
met wisseler.•d succes in de bte klasse ;
gespeeld te hebben. behaalde B.V.C.'28 i
weer het kampioenschap en promoveer- •
de naar de overgangklasse. ,.Hierin ;
werd het eerste jaar geen daverend 1

1 succes behaald", ald,us de gesehied
schrijvîn,g, ,.want de eerste helft va,n :
de competitie was reeds beëindigd en :
B.V.C. had nog geen enkel punt weten :
te bemachtigen". Degradatie kon maar i 
nauwelijks ontkomen worden.
ln 1966 wist B.V.C."2{! nog eenmaa.l kam-. 
pi,oen te worden in de 2e klasse afde- :_ 
Hng Limburg. Het spelen in de lste af- : 
deling heeft slechts twee jaar geduurd. 
Than, is B.V.C.'28 genoodzaakt voetbal-· 
ee1· �n de :;c kl�;:s.se 1e b�ha:e:1. 
l\lomente:cl h::l\. de Bü1gel:·;::,,·o.d�e YC',:er�� .. 
ging 53 leden, wa�rvan 33 actief in de 
voetbalspo1ot zijn. Het bestuur bestaat 
uit voorzitter G. Gof!in. secretaris H. 
Geurts. penndngmeeser T. Engelen, le
den: H. Cleven, J. Smeets. J. Acker
mans, Th. Cremers, H. Vroemen, W. 
Rademacher. 

Het jubifoumfeest wordt 14 september 
om 19 uur ingezet met een feestelijk 
onllhaal door áe harmon•ie St.-Cecilia. 
Om 19.30 uur volgt begroeting der op
richters en huldiging van de robijnen 
jubil-aris; .r. Smeets. sr. Om 20 uu,· be
gin,\ een receptie, die tot 21.30 uur zal 
duren. Zondag is er om 10 uur een mis. 
Om 14 uur de wedsbrijd: 2e êlftal B.V.C. 
, 2e elfta-1 B.V.C. uit 1958; om 1530 uur: 
lste eltta<l B.V.C - lste elftal BV.C. 
uit 195'8. In de a•von-du1·en vindt i>en 
feest plaats voor &e leden van de ver
enigiin,g 




