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Drie generaties Analbers

Laat ik me beïnvloeden door de recente
resultaten van onze eerste elftal? Natuurlijk niet, onzin. Kijk ik naar het totaal
plaatje dan mogen we trots zijn op wat
er ook dit seizoen weer wordt neergezet. We staan als nieuwkomer in de 2e
klasse op een mooie derde plek.
Het kunnen de resultaten van ons eerste
handbalteam ook niet zijn. Het kampioenschap voor de dames lonkt. Er wordt
een prachtig seizoen voor de dames.
Applaus is op zijn plaats.
Kijk ik naar de ontwikkelingen van
de organisatie binnen BWO dan is de
stroefheid weg. We doen het met ons
allen beter en beter. De nieuwe aanwas
binnen de Technische Commissie en de
plannen voor een nieuwe structuur die
gezamenlijk wordt voorbereid spreken
voor zich.
Het oppimpen van de kantine, na signalen vanuit de leden, geeft de betrokkenheid aan. De handbal tak groeit als
kool. Een derde elftal 45+ is gestart. De
huurders, RTC, de bridgeclubs hebben
hun huurcontract verlengt en geven ons
BWO-ers complimenten over de samenwerking. Een verdienste die grotendeels
is behaald door de inzet van de kantine
vrijwilligers, bedankt hiervoor.
Wij gaan de laatste periode in. Wie weet
wat voor moois het ons sportief gezien
nog brengt. Succes allen
Peter Sinnema

BWO1
Winst en verlies

Dropping

Moederdag Ontbijtservice Handbal

BC BWO
Club Merlijn

Watergat(e) bij BWO

Handbal
Kabouters
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nu een gratis energielabel

bij pluimers wint iedereen

Wie wil er nu niet meer wooncomfort én besparen op de energiekosten?
Pluimers regelt het in vijf stappen en bezorgt u deze winter een comfortabele
woning en lage energierekening. Zo wint u met Pluimers en BWO deze
winter alle thuiswedstrijden.

1

Gratis en vrijblijvend isolatieadvies
Vraag nu een gratis adviesgesprek aan.
Vul de strook onderaan de Pluimers
flyer in; deze zijn te verkrijgen bij BWO.

2

Gratis woningonderzoek

4

Het besparen kan beginnen

e

3
5

Gratis isolatie-advies op maat
Na het onderzoek stelt onze adviseur
een geheel persoonlijk besparingsplan
op en laat u alle besparende maatregelen zien.

Tijdens het gratis adviesgesprek bekijkt
onze adviseur uw woning en onderwerpt
hij deze aan een endoscopisch onderzoek.

Bij akkoord maken wij een afspraak
om uw woning te isoleren. De woning
wordt, binnen een dag, door onze
vakkundige medewerkers geïsoleerd!

Gratis Energielabel Na isolatie ontvangt u een GRATIS Energielabel.
Kijk voor de voorwaarden op www.pluimers.nl/energielabel

Isolatiebedrijf Pluimers B.V. • Wattstraat 11 7461 AB Rijssen • 0548 712399 • www.pluimers.nl
BWO adv september 2015.indd 3
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NIEUWJAARSRECEPTIE

NIEUWJAARSRECEPTIE EN MIXTOERNOOI

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt traditioneel de Vrijwilliger van het jaar benoemd. Jeroen Vink was echter afwezig
en werd daarom 'bij verstek veroordeeld'
tot Vrijwilliger van het jaar 2015, en dat
lijkt ons een terechte keuze.
Peter Sinnema had voor Jeroen een
ingelijste oorkonde, die hij dus niet kon
uitreiken. Later hebben we Jeroen toch
nog op de foto kunnen zetten.
Wel aanwezig in de, tijdens de kerstvakantie gepimpte kantine, waren de
trotse winnaars van het senioren-nieuwjaarstoernooi.

Op een half speelveld werd er door vijf
teams een halve competitie afgewerkt.
Jan Leferink of Reinink floot op de ene
speelhelft de wedstrijden terwijl het
team dat vrij was de scheidsrechter
leverde die de wedstrijd op de andere

Mixtoernooi
Iets wat goed en leuk is, moet je niet
veranderen. Daarom bonden 40 liefhebbers op zondag 3 januari de kicksen
onder om deel te nemen aan het jaarlijks
mixtoernooi, dat voorafgaand aan de
receptie werd gehouden.

speelhelft in goede banen moest
proberen te leiden.
Dat ging zowaar nog niet eens zo slecht!
Al snel bleek dat alle teams gelijkwaardig
waren qua niveau (goed gedaan Martin!) en dat leverde leuke, spannende en
doelpuntrijke wedstrijden op.

Halverwege werd er door de kantine ook
nog gedacht aan de inwendige mens
middels een broodje knakworst. Kantinemedewerkers bedankt daarvoor.
Toen de vuurdampen waren opgetrokken bleef onderstaande eindstand
over:
1.       PSG                 12 punten
2.       Monaco            6 punten
3.       Nantes              6 punten
4.       Bordeaux          6 punten
5.       Marseille           3 punten
De organisatie wilde graag de traditie
om “Frinkie” uit te roepen tot MvP
in stand houden, maar Mark was niet
aanwezig. Na een pittige discussie heeft
de organisatie besloten om Erik Veltkamp dit keer uit te roepen tot MvP.
Erik was overal te vinden: in de aanval,
middenveld en verdediging en ook nog
als reserve. Een echte allrounder dus! Dit
heeft dan ook zijn vruchten afgeworpen.
Wat ook nog meegewogen heeft in de
eindbeoordeling is dat Erik ook ruim na
afloop van het toernooi nog te vinden
was in de kantine …
Wij willen alle mensen - kantine,
scheidsrechter, deelnemers toernooi die deze leuke activiteit mogelijk hebben
gemaakt bedanken voor hun inzet en
hopelijk tot volgend jaar.
De organisatie
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KANTINE TEN DELE GEPIMPT. HOE VERDER?

Snelle aktie.
Na de ledenvergadering vorig jaar is een
'denktank' bezig geweest met de vraag:
Hoe kan de kantine van BWO meer uitstraling krijgen? Wat voor ieder zichtbaar
werd, was dat met gezwinde spoed het
lattenplafond werd verwijderd. Vervolgens werd kort voor de Nieuwjaarsreceptie de kantine 'gesloten wegens
werkzaamheden'.
In zeer korte tijd werden de wanden van
de kantine middels grote foto's voorzien
van een voetbaluitstraling. Schilder

Martin Moes stond in de schijnwerpers
van zijn eigen bouwlampen om deze
klus te klaren. Een werkje dat hij overigens gratis uitvoerde. Samen met Martin
Korf van verf- en behangleverancier Brilux werd baan voor baan gemonteerd.
Een nauwkeurig werkje, maar spannend
om te zien hoe het voetbalverleden
weer voelbaar wordt in de kantine. Wat
kost dat wel niet zo'n behang, zult u
vragen? Bernard Krakers: 'Nou, allereerst
deed Martin het werk dus gratis, leverde
Brilux het materiaal gratis en betaalde de
Businessclub het fotobehang dat door
Graphic Improvements werd geleverd.
De maker van de oude foto is ons onbekend. De voetbalcollage met nieuwere
foto's komt van Peter Feij.'
Wat komt er nog meer?
Er is een styliste bijgehaald die het
bestuur heeft geadviseerd. Het lichtplan
is hierbij het belangrijkste aandachtspunt, Door de styliste is voorgesteld
om de lampen een industrielook te
geven. Idee is vijf metalen hanglampen
(oude industrielampen) boven de bar
te hangen, bevestigd door middel van
kettingen aan een kabelgoot als koof. In
het linker- en rechtergedeelte twee grote

KANTINE EN SPONSORS

ronde lampen in de kleur grijs, met een
doorsnee van 120 cm. Mogelijk nog
aanvulling met blauwe LED-verlichting
aan de bovenkant van de fotowand.
Daarnaast wordt er nog gekeken naar
het realiseren van een foto-collega in het
gedeelte boven de ramen tot aan het
plafond.
En verder?
Er wordt eerst een totaal kostenplaatje
gemaakt, waarbij ook de wensen voor
aanvulling op het meubilair worden
meegenomen. Mogelijk een aantal
praattafels en de wens voor een stammtisch. Dan wordt afgestemd hoe de
totale aanpassingen - inclusief lichtplan
- bekostigd wordt. Het bestuur heeft
aangegeven, dat de aanpassingen van
de kantine niet vanuit de reguliere exploitatie bekostigd mogen worden. De
tijd voordat alles gerealiseerd is kan nog
wel even duren. Dat hangt ervan
af of wij deze wensen kunnen realiseren
via externe financieringen, hierbij
moet je denken aan donaties,
of sponsoring.

SCHILDERSBEDRIJF MARTIN MOES.
Door het werk dat Martin verrichtte
voor de kantine van BWO leek het ons
als redactie van de BlauwWitter een
goed idee om eens een interview met
hem te hebben.
Waarom deed je het behangen bij
BWO gratis?
'BWO is mijn club geworden. Als ik de
sfeer voel van de grote groep vrijwilligers die bij BWO actief is, dan denk
ik, dat wil ik ook doen als ik wat ouder
word'. Voorlopig is Martin nog maar
48 jaar en heeft het (te) druk met zijn
bedrijf. Samen met zijn collega Hennie
Evers, die via het uitzendbureau al jaren
bij hem werkt, doet hij de grote klussen.
Ikea is zo'n klant waar hij regelmatig
aan het werk is. Ikea wisselt nog eens
haar winkelinrichting. Wat zij niet zelf
kunnen, zeg maar de moeilijke klussen,
doet Martin. De benedenverdieping van
de nieuwbouw is Martins werk geweest. Andere grote klanten zijn Jonkman
Coating en v.d. Bent stichting, daarnaast
vele particulieren.
Op 17-jarige leeftijd begon Martin
zijn schildersloopbaan bij Ter Horst in
Delden na zijn opleiding aan de LTS/EST
in Enschede als schildersgezel. Na eerst
zijn ondernemers diploma te hebben
behaald, begon hij in 2003 op 35-jarige
leeftijd zijn eigen bedrijf. Vertrouwen op
jezelf, je vakmanschap en je gezondheid
en voorzichtig in bedrijfsmiddelen

investeren. 'Ik ben vrijwel nooit ziek'.
Zegt Martin, die nu toch verkouden is.
Heb jij nog aan de nieuwbouw van
BWO gewerkt?
Tja, dat liep een beetje raar. Ik had wel
ingeschreven maar er was iemand die
het werk goedkoper kon. Die is nu trouwens failliet! Wel heb ik de hal en trappenpartij van het clubgebouw gedaan.
Wat heb jij met BWO?
'In mijn jeugd speelde ik bij Achiles'12
tot in de A1. Toen mijn dochters bij
BWO gingen voetballen in de E-tjes en
later D, werd ik daar leider/trainer. Momenteel speelt de oudste, Gaulicia, in de
MA1, de tweede Charelle speelt in MC1.
En, oh ja, mijn vrouw Ilse staat 1x in de
maand achter de bar. Zelf voetbal ik inmiddels in een vriendenclub van zo'n 12
man waar we de afgelopen maand weer
mee op wintersport zijn geweest. Met
deze groep gaan we bij BWO in maart
starten in de nieuw opgezette
7x7 competitie. Ik heb er wel zin in.'
Aan enthousiasme ontbreekt het Martin
niet zoals we konden merken.
T.B.

Sloetsweg 9, 7557 HS Hengelo, Telefoon: 06 42040371
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BUSINESS CLUB BWO

Marjana van Belkum (communicatie) richt de schijnwerper van de
BWO business club op:

Thomas en Saskia Goorhuis van
Foodclub Merlijn,
getrouwd 3 kinderen van 18 (Amber), 12 (Isabel) en 9 (Nina)
Foodclub Merlijn
De vraag van klanten heeft in 2014
geleid tot het opzetten van het concept
“Food & Friends”. Elke 6 weken met je
vrienden eten en netwerken tegen een
vaste prijs. Dit succesnummer is inmiddels uitgebreid en gegroeid onder de
naam Foodclub Merlijn.
Thomas
en Saskia glunderen allebei
ZINventief
Communicatie,Training
& Advies
als ze vol enthousiasme
vertellen dat
de gast bij hen kan eten volgens het
“Foodsharing” principe: een selectie
van kleinere gerechtjes, waardoor je van
meerdere lekkere dingen kunt genieten.
Dit alles uiteraard ook tegen een kleine
prijs. Houd je van een groter gerecht?
Hoe het begon
Dan bestel je naar eigen keuze bij de
Saskia en Thomas, allebei geboren en
“Foodclub Plates, Salads en Pasta’s” een
getogen in Hengelo, leerden elkaar
salade, vlees of vis. Met klem benadeerst kennen via bekenden bij BWO
rukken ze dat het een laagdrempelig
om elkaar later opnieuw te ontmoeten
concept is, voor elk wat wils!
tijdens de kerst bij de Appel.
Elke donderdag tot en met zondag is de
Het begin van een jarenlange liefdeskeuken van Foodclub Merlijn open van
relatie en zakelijk partnership!
17.00 tot 22.00 en is iedereen van harte
Wie kent Merlijn nu niet? Al sinds 2004
welkom! Ik voel me prettig hier: mooie
pal in het centrum aan de Langestraat
stoere, houten inrichting gecombineerd
in Hengelo. Begonnen als eetcafé en
met oude fabriekslampen en prachtige
dancing en sinds 2007 ook een uitstekverse bloemen op de tafels! Een kijkje op
ende catering. De manier waarop ze
de kaart doet mij besluiten om meteen
het vertellen, getuigt van lef, mensen
maar een datum te prikken!
die hun nek uit durven te steken! Mijn
waardering, je moet het maar doen.
Hartelijke ontvangst
Ons gesprek begint iets later, 10.45
uur: het grote idool van Thomas, Bruce
Springsteen, komt naar Nederland en
hij moest “nog even” kaarten regelen.
En of het gelukt is! Saskia geeft lachend
aan dat zij zich soms afvraagt wie
belangrijker is. Terwijl Thomas koffie
maakt, loop ik rond in een modern,
restaurant dat ‘s avonds na 24.00 uur
omgetoverd wordt in een club. Zo
rustig als we er nu zitten, zo druk is
het er in de avonden weten beiden mij
enthousiast te vertellen.

Foodclub Merlijn en
BWO Business club
Thomas voetbalde vroeger zelf bij BWO.
Vervolgens maakte hij een uitstapje en
ging wonen en werken in Amsterdam.
Het was Maikel Willemsen die hem
echter snel weer terug wist te halen
naar Hengelo: spelen bij het eerste
van BWO. Zijn voetbalschoenen hing
Thomas vanwege een aanhoudende
rugblessure vrij vlot aan de wilgen. Hij
werd kledingsponsor van het 3e elftal
hetgeen hij tot op de dag van vandaag
nog steeds is. Als bekende horecaondernemers kunnen Thomas en Saskia
zich bij vele business clubs aansluiten in
het kader van netwerken. Beiden geven
echter aan dat het no-nonsense karakter
van onze business club in combinatie
met de hoge betrokkenheid voor hen
reden was om afgelopen jaar lid te
worden. Er voor elkaar zijn, wanneer het
even anders loopt!
Voel je welkom bij Foodclub Merlijn en
probeer dit verfrissende concept ook
eens uit! Thomas en Saskia en hun
team ontvangen jullie heel graag!
Kijk en reserveer op
www.foodclubmerlijn.nl of
bel 06-46041041.

Lid WOrdeN vaN
BWO BusiNess CLuB?
Ga naar bcbwo.nl

Marjana van Belkum
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Thomas Goorhuis

BCBWO.NL

BUSINESS CLUB

BWO@THE SNOW
Zaterdagmorgen 30 januari op het
vroege tijdstip van 6.00 uur stond er
een bus van Brookhuis op de parkeerplaats bij BWO om een groot deel van de
businessclub naar Willingen te brengen.
Wist u dat er ook mannen bestaan die ’s
morgens veel tijd nodig hebben??? Ja,
Thijs en Philip, jullie lijken net ………….
Uiteindelijk om 6.35 uur vertrok de
meute gewapend met hete koffie en lekkere broodjes van Berthils Barbecue en
Catering Service richting Willingen. Een
enerverende reis: alle mannen bleken
enorm uitgeslapen en kletsten er op los
alsof de kroeg al geopend was.
Stevige rukwinden en harde regen
zorgden voor een noodstop: de ruitenwissers deden hun functionele plicht niet
meer. En dan is het handig is dat je bij
de vrijwillige brandweer zit: die nemen
namelijk standaard gereedschapskoffer
mee ( ipv skikleding?) op reis! Raymond,
dankzij jouw nobele handelen kon de
reis snel weer worden hervat!
Bij aankomst was de naam BWO@the
Snow rap veranderd in BWO@the Rain.
Een handjevol mannen waagde hun leven op de ski’s en lieten een paar mooie

capriolen zien. Het grootste gedeelte
ging echter sightseeing Willingen doen:
zij kunnen u alles vertellen over de plaatselijke stamkroeg.
Ach, wat is er nodig voor plezier? Veel
bier, braadworst, friet en een mannenhart is heel gelukkig. Doe daar nog een
stevig diner bij en de innerlijke man is
meer dan tevreden. Op naar de avondactiviteit: café en discotheek Brauhaus!
Behalve goede gesprekken was er met
de danskunsten van een aantal BWO’ers
niets mis! Tot 3.30 uur zijn de dansvloer
en de barkrukken op de proef gesteld!
Maar ja, dan komt heel vroeg in de
morgen de bekende man met de nog
bekender hamer! Voor Maikel was het
onderweg naar het toilet geen hamer
maar een glazen deur! Maikel overleefde
de klap, de deur niet!
Na het stevige ontbijt zonder oponthoud in een keer terug naar Hengelo,
dromend in de bus over het geslaagde
weekend! Het weer kun je niet beïnvloeden, de sfeer wel! En die was perfect.
Ben jij ook een enthousiaste ondernemer
/onderneemster? Word ook lid van BC
BWO (38 leden). Onze volgende activiteit is alweer gepland. Kijk op gauw op
www.bcbwo.nl.

Nieuwe sponsoren in
het afgelopen seizoen:
• Jumbo Leferink
(Hasseler Es)
• Excellence AG Engineering
(begin van het seizoen shirtsponsor geworden van de E1 en D3, 		
gaat nu ook de gevel van het
complex voorzien van zijn borden)
• Brookhuis
(sponsoring en onze partner voor
busreizen)
• GI Business Promotors
(De ballenvanger voor de kantine
komt onderaan vol met hun
borden)
• Valkenaar Wonen
(Bord in de zuil)
• Dark Mark
(Vanderlinde&Nijhof dranken 		
bordsponsor)
• Technisch Advies Buro Hemmes 		
(bordsponsor sinds begin seizoen)
• Olisa Solutions
(Shirtsponsor MD1 sinds begin 		
seizoen)
• Munsterhuis
Shirtsponsor D1 sinds begin
seizoen)
• SNS Bank
(contractverlenging shirtsponsor
		
dames 1 Handbal)
• Kraakthelder band
(dames 2 handbal shirts)
• Hoogbergen advocaten
(dames 2 handbal trainingspakken)
• "Mijn kast op maat"
• Dierenwinkel Aria
(handbal dames 3 shirtsponsor)
• VIOS
shirtsponsor A2 en MA1
• Centric,
A2 sponsor trainingspakken
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INTERVIEW

Drie generaties Analbers
Een hoogtepunt tijdens de algemene
ledenvergadering blijft het uitdelen van speldjes aan
leden die zoveel jaar lid van BWO zijn. De bewondering van iedereen in de zaal werd dan ook gewekt toen
de naam Gerrit Analbers werd opgelezen.
Gerrit werd gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap!
Vroeger woonde Gerrit naast BWO en
kwam zodoende elke dag bij BWO om er
te spelen. Hij had nog langer lid kunnen zijn, maar door de oorlog was het
toentertijd te duur. Op zijn elfde werd
hij dan eindelijk lid en drie jaar later had
hij het al tot het eerste geschopt. De
kenmerkende familiaire sfeer bij BWO is
met het vergaan van de tijd zeker niet
verloren gegaan, volgens hem. Toch zijn
er natuurlijk ook wel een paar dingen
veranderd. Zo moesten oude wagons
de kleedkamers voorstellen en werd een
emmer met opgepompt water gebruikt
als douche. Ook werd er gevoetbald
met een donkerbruine leren bal die bij
slecht weer volliep met water. Bij het
koppen kon je dan de pech hebben dat
er de hele dag een veter op je voorhoofd
gedrukt stond.
Naast de voetbalcarrière, die bijna 50
jaar besloeg, is hij ook jarenlang actief
lid geweest binnen de groenploeg en
is daar nu nog soms te vinden. Gerrit
geniet al een flink aantal jaren van zijn
pensioen en fietst samen met zijn vrouw
bijna elke dag zo’n 20 à 40 kilometer.
Ook klussen en met de tuin bezig zijn
behoren tot de bezigheden. Daarna-
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ast wordt er natuurlijk nog af en toe
gekeken naar de prestaties van de
kleinkinderen.
De clubkeuze van Erik stond al vast met
een voetballende vader en vriendjes die
bij BWO speelden. In de jeugd werden
alle selectieteams doorlopen, waarna
de stap naar de eerste selectie werd
gemaakt. Helaas raakte hij hier al snel
langdurig geblesseerd, waardoor een
carrière in het eerste er niet in zat. Toch
heeft hij nog jarenlang in verschillende
teams gespeeld, waarna hij stopte met
voetballen vanwege versleten knieën.
Tegenwoordig zit hij in het bestuur als
Manager Algemene Zaken en in het
dagelijks leven werkt hij op de Universiteit Twente. In zijn vrije tijd kan hij
zich vermaken door gezellige dingen te
doen met zijn vrouw en kinderen.
Mark is van kleins af aan al lid van
BWO. Hij heeft alle selectie elftallen in
de jeugd doorlopen en speelt nu al een
aantal jaar in het tweede. Hij is student
aan de Hanzehogeschool te Groningen
en studeert daar Sport, Gezondheid en
Management. Op de zaterdag werkt
hij bij de Sligro in Enschede. Ondanks

INTERVIEW

de penibele financiële situatie van FC
Twente blijft hij natuurlijk gewoon supporter en is hij ook wel te porren voor
wat biertjes met vrienden.
Daphne vertegenwoordigt binnen de
familie al een geruime tijd de handbalkant en speelt daar in het eerste.
Helaas zit voor haar het seizoen er al op,
omdat haar voorste kruisband volledig is afgescheurd en nu wacht op de
operatie. Zelf is ze nog wel elk weekend
te vinden bij de wedstrijden van haar
team. Daphne werkt bij Eqib in Hengelo
als recruiter en arbeids- en organisatiepsycholoog. De vrije tijd wordt onder
andere besteed aan gezelligheid met

vriendinnen, series kijken en concerten
bezoeken.
Gedurende het gesprek werd mij wel
duidelijk dat BWO niet zomaar een
clubje is voor de familie. Er is toch wel
iets meer, clubliefde zou je het wel
kunnen noemen. Zo liep ik bij binnenkomst langs een prikbord waar de tekst
van het clublied op stond. Ondanks
dat Sylvia – vrouw van Erik en moeder
van Mark en Daphne – in een grijs
verleden het handbaltricot van BWO
nog heeft verdedigd, gaat het volgens
haar wel eens te vaak over BWO. Zo
was Erik zelfs op eerste kerstdag nog op
Sportpark de Noork te vinden om een
paar lampjes te repareren. Er is af en

toe ook ruimte voor een geintje. Zo
is een ander deel van de familie actief
bij Wilhelminaschool en waar het kan
wordt, op basis van de clubkeuze,
de ander een hak gezet. Vooral in
de Sinterklaasgedichten wordt hier
gewillig gebruik van gemaakt. Nadat
het officiële gesprek af was gelopen,
is er nog een tijdlang gebabbeld over
onder andere BWO. Met zekerheid
durf ik wel te zeggen dat dit een echte
BWO-familie is.
Niels Bijen
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Leden van BWO ontvangen 10% korting

Altijd de meest actuele collectie
mode sieraden en horloges!

Nieuwstraat 15 Hengelo | 074-2912315 | www.juwelierknoef.nl

BWO1

Even bijpraten over BWO1

Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel
eens fijnere momenten gehad om een
column te mogen schrijven over de
verrichtingen van BWO 1. Nu ik dit
schrijf is de smadelijke nederlaag tegen
Voorwaarts Twello met 7-1 net vier
dagen geleden en voelen we als team
nog steeds de vernedering die past bij
zo’n grote uitslag. Het contrast met de
klinkende overwinning met 4-0 van de
week ervoor tegen PH uit Almelo had
niet groter kunnen zijn. Een verzwakt
team door meerdere (langdurige) blessures, een totale off-day en een slappe
tweede helft hebben gezorgd voor de
grootste nederlaag van BWO 1 sinds
jaren en dit had natuurlijk nooit mogen
gebeuren. Om het plat te zeggen zijn
we keihard op onze bek gegaan en daar
lopen we niet voor weg. Aan ons om de
komende wedstrijden de draad weer op
te pakken en te laten zien dat wij goed
om kunnen gaan met tegenslagen.
Afgezien van deze domper kenden we
die dag een nog veel grotere tegenslag
met de blessure van Remco Huiskes. Iedereen die regelmatig komt kijken naar
de wedstrijden van BWO 1 kan zien dat
Remco al tijden goed bezig is en een
echte aanjager is op het middenveld.
Ontzettend zuur dat we zo’n belangrijke speler moeten missen de rest van

het seizoen met een dubbele kuitbeenbreuk en een scheur in zijn enkelband.
Momenteel zit Remco in het gips, maar
de schrijver kan je verzekeren dat je uiteindelijk alleen maar fitter terugkomt en
wenst je veel beterschap! Gelukkig staan
er bij BWO 1 altijd kundige vervangers
klaar om het stokje over te nemen en
we hebben dan ook nog steeds veel
vertrouwen in een goede afloop van
het seizoen. Een lichtpuntje van die
dag was dan ook dat er bij terugkomst
in de kantine nog steeds mensen klaar
stonden om ons op te vangen en om
een biertje met ons te drinken. In goede
en slechte tijden heet dat dan geloof
ik! Nu we twee jaar achter elkaar zijn
gepromoveerd kunnen we wel merken
dat er in de tweede klasse soms toch
andere zaken van je worden gevraagd
dan in de derde en vierde klasse. Niets
tekent natuurlijk meer de progressie die
je als club hebt gemaakt, dan de grote
teleurstelling die je voelt als voorlopig
alleen de tweede plaats nog haalbaar
lijkt (!). Een ander prachtig voorbeeld
van deze progressie was de schitterende
wedstrijd van BWO 1 tegen PH thuis,
op een werkelijk kolkend sportpark de
Noork. De teamgeest, het voetbal en de
drive die BWO die dag op de mat legde
waren uiteindelijk de doorslag voor een

klinkende overwinning die veel BWO’ers
lange tijd zal bijblijven. Uiteindelijk willen we door hard trainen ervoor zorgen
dat dit de nieuwe standaard wordt en
wij hebben er als team alle vertrouwen
in dat dit gaat lukken.
Een ander nieuw fenomeen rond BWO
1 zijn de busreizen die we de tweede
seizoenshelft mogen maken voor de
‘verre’ uitwedstrijden die we dit jaar
spelen in de regio Deventer. Ik schrijf
met opzet mogen, omdat wij erg dankbaar zijn voor de wijze waarop BWO dit
heeft geregeld in samenwerking met
Brookhuis. Ook Jan Péca is helemaal in
zijn element in de bus, gezien de catering die hij elke keer op zich neemt voor
de terugweg. Vaak met drie punten
en soms met puntverlies, maar altijd
met genoeg te drinken en te eten.
Ontzettend bedankt Jan! Er komen nog
een paar mooie affiches in voor BWO
1, met de derby’s tegen ATC en Achilles
’12 als hoogtepunten. Persoonlijk verheug ik me ontzettend op deze wedstrijden, omdat ik weet op hoeveel steun
wij kunnen rekenen met BWO. Er is nog
genoeg te winnen voor ons en daar
kunnen wij alle steun bij gebruiken! Alle
supporters en vrijwilligers bedankt, we
pakken de draad weer op.
HOOG DE VAAN!
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Intersport Megastore Hengelo, Het Plein 90, 7559 SR Hengelo . www.desportwinkel.nl
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur, za. 09.00 - 20.00 uur

400 jaar karakter
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
03-01-14 11:25

DILEMMA'S

De dilemma's van...Harald Pegge
Harald Pegge heeft alles dat een centrale verdediger in huis moet
hebben: een stoere kop, een imposant lichaam en een keihard
schot. De dertiger speelde voorheen in verschillende selectieteams van BWO, maar bouwt inmiddels af bij het derde elftal.
In deze editie komen we meer te weten over de aanstaande
bruidegom..
Zelf voetballen of voetbal kijken
Allebei. Ik ben een enorme voetbalfan, in het bijzonder van de
Premier League. Mijn favoriete club is Liverpool FC. Vanaf het
moment dat zij in 2005 de Champions League wonnen – na een
bizarre wedstrijd – raakte ik op slag verliefd. Ook hét lied van Liverpool, You’ll Never Walk Alone, maakt altijd veel indruk op mij.
Zelf voetbal ik al heel erg lang bij BWO en stiekem vind ik dat nog
leuker. Ik speel momenteel in het derde elftal met een hoop vrienden. Zondagochtend voetballen op een schitterend complex; dat
is prachtig!
Een korte combinatie of een lange crossbal
Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik graag een lange
crossbal speel. Korte combinaties zijn mooi om te zien, maar
stiekem vind ik het prachtig om mijn wreef flink onder de bal te
zetten en deze een enorme peer naar voren te geven. Echter had
ik dit in het verleden wel wat meer moeten afwisselen.
Vrijgezel of bezet
Ik ben nog verloofd. In april dit jaar ga ik trouwen met Loes.
Inmiddels hebben wij al 10 jaar een relatie. Een beetje bijzonder
is het wel, maar ik heb Loes voor het eerst bij mij thuis ontmoet.
Dat was op mijn verjaardag, waar ze met een vriendin van mij
langskwam.

kantine.
Voetballen in het eerste of het derde
Van mijn 19e tot mijn 24e jaar speelde ik in het eerste.  Het
kampioenschap in de 4e klasse was mijn absolute hoogtepunt. Wij hadden een geweldige selectie. Echter heb ik ook jaren
meegemaakt dat wij moesten strijden tegen degradatie. Na een
aantal jaren in het tweede te hebben gespeeld, maak ik momenteel mijn minuten in het derde.
Op de vraag of ik liever in het eerste of het derde voetbal, hoef
ik niet al te na te denken. Als Otto mij nodig heeft dan zal ik er
staan. Ik zal het alleen eerst moeten overleggen met mijn speler/
leider/trainer Michiel van der Meer.
Werken voor een baas of zelf ondernemen
Sinds kort werk ik als accountmanager voor uitzendbureau DIT
Techniek. DIT Techniek bemiddelt vakkrachten in zowel de elektrotechniek als de installatietechniek. Omdat er veel doorgroeimogelijkheden zijn bij DIT, zie ik mij hier nog jaren werken. Mijn
droom is echter wel om ooit iets voor mijzelf te beginnen.
Thuis op de bank of in de kroeg aan de bar
Doordeweeks vind ik het erg leuk om met mijn vriendin te
chillen en in het weekend vind ik het gezellig om met vrienden
een biertje te drinken.
AAN WIE GEEF JIJ DE PEN DOOR?
Ik geef de pen door aan een van onze kantinehelden; Fons Nijhof.
M.G.

Uit eten of zelf koken
Ik ben niet iemand die heel vaak uiteten gaat. Doe mij maar gewoon Hollandse pot. Gekookte aardappels, groente en een mooi
stuk vlees; daar maak je mij het gelukkigst mee. Zo heel af en toe
is het wel leuk om een hapje buiten de deur te eten.
Bier of wijn
Bij een feestje vind ik het lekker om een biertje te drinken, terwijl
ik bij een etentje graag een goed glas rode wijn drink. Verder
vind ik het heerlijk om in de zomer een fruitig biertje, als Radler of
Rosébier, te drinken.
Stedentrip of kamperen
Stedentrip. Praag, Boedapest, Berlijn, Londen en Liverpool zijn de
steden waar ik ben geweest. Er staat nog een behoorlijk aantal
steden op mijn verlanglijstje. Kamperen is niks voor mij. Met een
toiletrol over de camping lijkt me helemaal niets. Aan de andere
kant lijkt het me wel geweldig om een keer rond te reizen met
een camper, bijvoorbeeld naar Canada of Amerika.
Oude of nieuwe kantine
De nieuwe kantine. Daar was BWO wel aan toe. Het doet me ook
goed dat de mensen buiten de club zo positief zijn over onze
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WIJZIGINGEN OVERSCHRIJVINGSPROCEDURES
verwijderd en volgt goedkeuring van de
overschrijving.

Spelers die zich willen overschrijven naar
een andere vereniging, hoeven alleen
nog maar naar de nieuwe vereniging
toe te gaan om zich aan te melden.

Een blokkade kan ook verband houden
met het niveau van de speler (categorieA). Buiten de normale overschrijvingsperiode moet in dat geval aan de bond
per e-mail worden aangegeven waarom
deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie
verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe
vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is dan de tijdelijke spelerspas.

De nieuwe vereniging meldt de speler
aan in Sportlink.
Als de betreffende speler heeft voldaan
aan de financiële verplichtingen en
reeds is afgemeld bij de oude vereniging, wordt de overschrijving direct
goedgekeurd.
Indien de speler nog lid is van de oude
vereniging, zal de oude vereniging
digitaal akkoord moeten geven voor
overschrijving.

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een
speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren.
De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer vooraf in te vullen en af te
laten tekenen door beide verenigingen.
Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) is ingevoerd
in het gehele amateurvoetbal, dus zowel

Als de oude vereniging niet akkoord is,
omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet
aan zijn financiële verplichtingen heeft
voldaan, dan kan de vereniging dat via
een blokkade in het systeem vastleggen.
Als het lid alsnog aan de verplichtingen
heeft voldaan, kan de blokkade worden

Watergat(e) bij BWO

Zaterdag 20 februari was een vader met
zijn jongste zoontje aan het kijken bij
zijn oudste zoontje die bij de welpen
voetbalt. Toen er hoge nood ontstond,
rende de vader met het kind naar de
WC. Onderweg stapte hij in een gat in
de tegels en kwam ten val. Broek en
zijn knie kapot. Het zoontje kwam met
het z'n gezicht op de grond, had zijn
kin kapot, wang geschaafd, voorhoofd
geschaafd en zijn lip werd vier keer zo
dik. Een pijnlijk incident, maar hoe kon
dit gebeuren?

veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier
meer te worden ingevuld.
Belangrijkste wijzigingen (puntsgewijs):
- geen overschrijvingsformulier meer om
in te vullen door oude/nieuwe
vereniging
- aanmeldingsformulier van nieuwe
vereniging is voldoende
- oude spelerspas hoeft niet ingeleverd
te worden bij de nieuwe vereniging
- indien oude vereniging accoord is,
geldt de bevestigingsbrief als tijdelijke
spelerspas
- minder werk voor de ledenadministratie en snellere afhandeling van de
overschrijving
De belangrijkste voorwaarde is dat de
speler voldaan heeft aan de financiële
verplichting aan de oude vereniging
Ledenadministratie ksv BWO

Watergat(e) bij BWO
Uiteindelijk heeft het vier dagen
geduurd voordat het probleem onder
controle was. Inmiddels waren er al
diverse pompen en graafmachines
ingezet.

Rest me de namen te noemen van de
mannen die het gat wisten te dichten:
G. Wermers en J. ter Heggeler van de
gelijknamige firma's uit Hengevelde.
T.B.

Wat was er nou aan de hand?
Bij werkzaamheden in de afgelopen
jaren is er vermoedelijk een afvoerpijp
geraakt die langzaam water verloor. Dit
werd aan de oppervlakte pas opgemerkt
toen een tegel verzakte en helaas leidde
tot het vallen van vader en zoon.
Helaas. Beterschap gewenst.

Nou was die verzakking al eerder geconstateerd en gerepareerd door de groenploeg. Na deze onheilstijding dus nog
maar eens kijken wat daar aan de hand
was. Bij een eerste inspectie werd er nat
zand geconstateerd onder een tegel. Bij
het uitgraven om de oorzaak te kunnen
vinden, liep de kuil vol water. Werd de
kuil groter gemaakt, dan kwam er meer
water. Hoe meer er werd gegraven hoe
meer water er verscheen. Een slecht
teken. Lekkage?
Dus werd Vitens gebeld. Ook de gemeente ging er zich mee bemoeien.
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Jeugd
activiteiten
BWO E5 onder leiding
van Eric Braamhaar op
AUNI toernooi 2015
Zondag 27 december vond de 31ste
editie plaats van het Auni Multicultureel
zaalvoetbaltoernooi in de sporthallen
van Veldwijk en de Hasseler Es.
Dit toernooi wordt sinds 1985 in
Hengelo georganiseerd door Avni
Kandemir met zijn familie en team van
vele vrijwilligers. Het landelijk bekende
toernooi met een deelnemersveld
bestaande uit onder andere voetballers
uit de hoofdklasse en zelfs de eredivisie
is ieder jaar weer een waar sportspektakel. Het toernooi heeft een grote
maatschappelijke waarde en bevordert
de vriendschap tussen verschillende
culturen.
Voorafgaand aan de kwartfinales wordt
er ieder jaar een voorwedstrijd georganiseerd waarbij pupillen van een
voetbalclub uit Hengelo een wedstrijd
mogen voetballen. Dit jaar was BWO
uitgenodigd door de organisatie en
onze E5 was bereid om de uitdaging
aan te gaan. Team Emre All Stars was
de tegenstander een team bestaande
uit E pupillen van Tubantia en Barbaros.
De wedstrijden in de poulefase werden
door de senioren afgewerkt en daarna
de loting uitgevoerd door Mike te
Wierik - speler van Heracles Almelo - en
de consul van het Turkse consulaat.
Na de loting was het tijd om te starten
met de wedstrijd. De tribunes waren
goed gevuld en vanaf de zijlijn werden
de spelers door de wedstrijdspeaker het
veld opgeroepen onder luid applaus
van het publiek. Iedere speler was
natuurlijk klaar voor de wedstrijd en
werd bij naam genoemd: Chris, Stef,
Sam, Mart, Collin, Tim, Gijs en Thijs.
De leiders Jeroen en Edwin hadden de
tactiek uitgewerkt en de wedstrijd kon
beginnen.
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De organisatie had besloten om deze
wedstrijd door een ervaren scheidsrechter te laten leiden. Arbiter Eric Braamhaar was bereid gevonden om de wedstrijd in goede banen te leiden. Voor de
jongens van de E5 een unieke ervaring;
een scheidsrechter die wedstrijden in de
Champions League fluit, mag nu jouw
wedstrijd leiden.
De tegenstander was schijnbaar erg
onder de indruk, want al vrij snel kwam
BWO op voorsprong. Een uittrap van
onze keeper werd door de tegenstander
verkeerd beoordeeld en de bal vloog
in het net. Helaas wisten we de voorsprong niet vast te houden en scoorde
de tegenstander vrijwel direct de 1-1.
Onze jongens besloten voor de volle
winst te gaan en gingen daarom vol in
de aanval. De All Stars maakten dankbaar gebruik van de ruimte die achterin
was ontstaan en scoorden nog 2 keer,
eindstand 3-1.

De wedstrijd werd besloten met een
prijsuitreiking, waarbij er een medaille
was voor iedere speler en daarnaast
een beker voor het team die door de
organisator werd uitgereikt. Ook kregen
de spelers een sporttas met allerlei leuke
dingen beschikbaar gesteld door de
sponsoren van het toernooi. Na een
ereronde langs het publiek gingen we
tevreden de kleedkamer in.

BWO Zaalvoetbal
toernooi 2016
Afgelopen 3 januari was het weer zover.
Het jaarlijks terugkerende Nieuwjaars

Zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van
BWO in de sporthal Hasseler Es.
Voor mij was dit het tweede jaar om dit
leuke evenement te organiseren voor
de E-groep. Ik kan vanuit mijzelf zeggen
dat het zeer geslaagd was. Dat ook de
ouders het konden waarderen, was
door iedereen te lezen op het Twittergedeelte van de BWO-site.
Ik wil op deze manier graag Laure de
Vries, Jens Binnendijk en Daan Roerink
bedanken voor het fluiten. Ook wil
ik Toon Ramaker bedanken voor het
bezetten van de bar, waardoor alles
eigenlijk probleemloos verlopen is.
Met sportieve groet,
Micha Ramaker

Micha Ramaker

Winnaar E7-E12 Team PSV

Dropping BWO
Na een jaartje afwezigheid wegens
heel slecht weer, was het weer tijd voor
de jaarlijkse dropping van BWO. Op
vrijdag 29 januari gingen ongeveer 230
kinderen en begeleiders op pad. Een
(disco)bus bracht iedereen naar het
startpunt en vanaf daar begon - gewapend met zaklamp en route – het
geploeter in de modder en het donker.

JEUGD

Onderweg werden opdrachten gedaan
en vragen beantwoord. Na ongeveer 4
kilometer lopen langs bos- en veldwe
gen kwamen de velden van BWO in het
zicht. Eenmaal op deze velden aangekomen moesten nog twee balspellen
worden gespeeld. Na afloop stond er
voor iedereen een warme traktatie te
wachten in de gezellige omgeving van
de BWO kantine.
De hartelijke dank gaat uit naar iedereen die zich heeft willen inzetten voor
de dropping en we kijken dan alweer
uit naar de dropping van volgend jaar!
Jordy Olde Kalter

Een middag om nooit
te vergeten
Het was met zonnestralen op de rug
een perfecte middag om langs de lijn te
staan. Het eerste van BWO trad zondag
4 oktober aan tegen Voorwaarts Twello.
Stan Nijland (8), spelend in F3, mocht
die middag als pupil van de week met
de spelers uit BWO 1 het hoofdveld van
BWO op.
Eerst wachtte hem een warm ontvangst
in de kleedkamer. Daar mocht Stan ‘de
pupil van de maand kleding’ aandoen.
Vervolgens werd hij wat bijgepraat en
mocht hij met de mannen uit het eerste
meedoen met de warming-up. Wat een

BWO jeugdkamp
2016

belevenis! Met deze Noorker sterspelers
warmlopen en meetrainen.
Daarna liep Stan samen met beide
teams en de scheidsrechter het veld op
richting middenstip. Hij mocht iedereen
een hand geven en proberen een goal
te maken. Vervolgens nam hij plaats in
de dug-out. Jawel, tussen de spelers uit
het eerste en de trainer. Als F-je tussen
spelers uit het eerste dat is absoluut een
geweldige ervaring. Het was een spannende wedstrijd. De thuisploeg ging
met 1-0 de rust in. Na rust waren her en
der kansen en uiteindelijk versloeg BWO
Voorwaarts Twello met 1-0 (Kemerink)
De spelers uit het eerste konden met
een tevreden gevoel de kleedkamer in.
Stan mocht nog even met zijn papa en
opa Harry (die vroeger zelf in het eerste
speelde) in de bestuurskamer zitten. Een
prachtige middag om nooit te vergeten
werd afgesloten met ranja en patat.
Miranda Njland

Op 18 en 19 juni 2016 organiseren
wij weer het BWO jeugdkamp voor de
voetballende en handballende E- en
F-jeugd. Vorig jaar hebben we een
sportief en gezellig kamp beleefd in het
zonovergoten Uelsen. Voor het BWO
jeugdkamp 2016 denken we ook dit
jaar weer een geweldige locatie te hebben gevonden, waar we ons uit kunnen
leven met spelletjes en sporten van
vorig jaar. Ook is er natuurlijk ruimte
voor nieuwe en andere activiteiten.
Wij zijn dan ook alweer druk bezig met
de organisatie en de invulling van het
komende kamp.
We hopen er net zo’n gaaf kamp van te
maken als vorig jaar, maar daar hebben
we jullie wel voor nodig! Dus zet het
BWO jeugdkamp alvast op de kalender.
De uitnodigingen voor het kamp zullen
in de week van 18 april via de leiders
van de teams worden verdeeld. Heb je
eind april nog niets ontvangen, neem
dan even contact met ons op.
Wij zijn te bereiken via ons mailadres:
jeugdkamp@ksvbwo.nl
Met vriendelijke groet,
René Guillonard, Berry Donker, Claudia
van Dijken, Jordy Olde Kalter en
Natascha Schipper
Organisatie BWO jeugdkamp 2016
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ZAAGMANS

Gewoon weer een dolle boel,
net als vroeger...
Het is weer eens goed mis in huize Zaagmans. De dag na
een voetbaltoernooi is het ook nu weer één en al misère. Het
is werkelijk te gênant voor woorden als ik mezelf, hangend
aan de trapleuning en omlaag strompelend, nog eens goed
in ogenschouw neem. Na 2 uur in bad te hebben gelegen
weet ik het zeker; Het is klaar, over, voorbij en vooral heel erg
duidelijk dat Zaagmans niets, maar dan ook niets meer heeft
te zoeken binnen de krijtlijnen. Je moet wel een enorme plaat
voor je kop hebben, als je jezelf nu nog als actief voetballer
blijft zien. Het Vergane Glory Elftal uit de Noork nam ook
dit jaar deel aan het Vergane Glory Toernooi van Wilhelminaschool. Nou, ze weten er weer van hoor daar in de Nijverheid! Die strijd hebben wij met gepaste trots gewonnen. Geen
enkel team in Hengelo is meer Vergane Glory dan die bonte
verzameling 40+ uit de Noork. Dat wij op deze overigens
prachtige avond voorbij werden gelopen door een spitsje van
19 jaar, zegt trouwens wel iets over de houdbaarheidsdatum
van de spelers bij enkele van onze tegenstanders.
Binnen ons team is er plaats voor markante figuren. We
hebben bijvoorbeeld een back, een bruikbare back zou Johan
Derksen dan zeggen, die in het dagelijks leven als succesvolle
ondernemer en schapenboer de kost verdient. Onze linksback
probeert nog steeds gelijke tred te houden met enkele tieners
door op witte voetbalschoenen met roze strepen het veld te
betreden. Hij had ze zien liggen in de aanbieding en nam
ze zonder te passen mee. Na een kwartiertje schutteren en
falen kwam onze schapenfokker tot dezelfde conclusie als zijn
teamgenoten. Een vader van 47 op witte voetbalschoenen,
dat is nog erger dan onze Noorker technisch directeur die
zonder te knipperen met zijn ogen ja zegt tegen een baan als
hoofdtrainer bij ATC.
In de wondere voetbalwereld is dat dus blijkbaar allemaal mogelijk. Stel je voor dat bijvoorbeeld Tedje van Leeuwen (technisch directeur van FC Twente) tegelijkertijd ook hoofdtrainer
is van voormalig Calimero Heracles. Voelt u hem? Nou ik wel
hoor! Binnen de blauwwitte bestuurlijke burelen doen we
daar niet zo moeilijk over. Tuurlijk geen enkel probleem, moet
kunnen, lekker op het fietsje, kritische vragen graag schriftelijk

in drievoud indienen bij de afdeling Blauwwitte doofpot.
Zaagmans is trouwens ook wat nieuwsgierig naar de mogelijke gedaante wisseling van onze kantine. Binnen een paar
jaar na de opening moet het interieur alweer op de schop. De
sfeer in de kantine moet beter. Kan het nog gezelliger? Nou
dat is niet zo moeilijk hoor; flesjes bier weer invoeren tegen
normale prijzen. Kappen met de belachelijke muntverkoop op
speciale dagen. Muziekje op de achtergrond. Lekkere Perzische tapijtjes op de tafels, net als vroeger, met de geur van
verschraald bier en het wordt gewoon weer een dolle boel.
Groeten Zaagmans,
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Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
Oude postweg 182
7557 DJ Hengelo
074 - 29 117 10
www.dierenwinkelxl.nl
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HANDBAL

Nieuws van de handbal
Het seizoen loopt bijna ten einde, maar we willen nog niet
op de zaken vooruit lopen; op welke positie elk team zal gaan
eindigen. Voor Dames 1 wordt het een spannende laatste paar
wedstrijden... ze staan op moment van schrijven bovenaan in
de Hoofdklasse. Wat we wel weten is dat eind seizoen onze
secretaris Maaike Prijs-Geerdink gaat stoppen als secretaris. Na
4 jaar als bestuurslid wil ze het iets rustiger aandoen bij BWO.
Maaike, uiteraard heel erg bedankt voor je inzet de afgelopen
jaren, we wensen je alle geluk en hopen je nog wel gewoon
bij BWO te blijven zien, in en naast het veld! Omdat Maaike
stopt zoeken we een enthousiaste vervangster voor haar. Het
gaat voornamelijk om administratieve hulp, nieuwe leden
aanmelden, wijzigingen doorvoeren in Sportlink en wijzigingen doorgeven aan het NHV enz. We vergaderen één keer per
maand.
Omdat we de afgelopen jaren steeds meer nieuwe jeugdtoppers hebben mogen verwelkomen, zijn we van mening dat
een jeugd coördinator onmisbaar is. Deze vacature is gelukkig
al ingevuld door dames 1 speelster & jeugdtrainster Marlou
Krakers! Daar zijn we super blij mee en we heten haar dan ook
van harte welkom binnen ons bestuur!
In deze Blauwwitter staat ook weer een hele pagina over het
Moederdag Ontbijt. Voor de 3e keer organiseren flink wat
handballeden deze geweldige actie. Vergeten jullie niet om
allemaal een ontbijtje te bestellen voor iemand? De opbrengst
komt helemaal ten goede aan BWO, dus bestellen maar straks!
Groetjes het handbalbestuur

11.00 uur
Wie heeft de shirts
11.01 uur
Euhm......
11.01 uur
Ikke maar doe niet mee. Kan iemand ze
		ophalen?
11.01 uur
Wordt geregeld!
11.15 uur
Moeten we geen reserveshirts aan?????
11.16 uur
Regel wel wat met mijn vader, komt goed.
11.35 uur
Ik sta hier bij BWO maar er is niemand......
11.35 uur
Badmuts, we gaan rechtstreeks!!
11.36 uur
Oke, kom er aan.
In de kantine in Weerselo drinken we koffie en slenteren om
11.45 uur maar eens naar de kleedkamer. Stipt 12.00 uur
staan we in het veld. Warmlopen is voor mietjes.
Na een wedstrijd waar we super geknokt hebben, maar helaas
verloren, lopen we enigszins teleurgesteld weer naar de kleedkamer. In de kleedkamer is het altijd gezellig. Bult lawaai en
geouwehoer, heerlijk!
Als iedereen weer fris en fruitig ruikt, nog even, of langer, wat
drinken in de kantine en dan weer naar huis. Uitkijkend naar
de volgende wedstrijd.
15.00 uur
En hoe ging het vandaag?
15.01 uur
Helaas verloren, maar was leuke wedstrijd.
15.16 uur
Wie heeft de shirts????
15.17 uur
Ik!
15.17 uur
Gelukkig...... zit mijn sportbh er in, ben hem
		kwijt?
15.17 uur
Zal even kijken......
15.18 uur
Ja gevonden! Zal hem voor je wassen.

Handbal hoofdtrainer
Daan Jolink vertrekt na dit
seizoen bij BWO

En dit kan nog uren doorgaan. Er gaat geen dag voorbij of de
app van ds4 staat rood gloeiend.
En elke wedstrijd die we spelen, staat groot op onze borsten
de naam van onze super sponsor Peter Velthuis!

Aan het einde van dit seizoen komt na 2 jaar een einde aan de
samenwerking met Daan Jolink. De hoofdtrainer van handbaldames 1 & 2 heeft aangegeven dat voor hem de uitdaging
er niet meer is. Uiteraard respecteren wij zijn keuze en we zijn
druk bezig geweest met het vinden van een andere geschikte
trainer voor de handbaldames. Op dit moment zijn we mondeling akkoord met een zeer ervaren en kundige trainer, daar
zijn we uiteraard erg blij mee. Hierover in de volgende Blauw
Witter meer.

De kabouters van BWO

Een zondag uit het leven
van dames 4 handbal
10.40 uur
10.41 uur
12.00 uur

Hoe laat moeten we vertrekken?
We gaan rechtstreeks,
spelen Weerselo, 11.30 aanwezig

Groetjes!

Ze zijn inmiddels alweer begonnen met het tweede deel van
het seizoen van de kabouters. Het aantal kinderen stijgt enorm
de laatste tijd en dus worden de teams steeds groter. Tanja
Heerbaart en Nicole Hasselerharm zijn er dan ook elke
woensdagmiddag 16.00-17.00 uur druk mee om deze trainingen leuk te verzorgen voor kinderen 4-6 jaar. Je ziet dat de
kinderen er veel lol in hebben door spelenderwijs vaardigheden te oefenen op hun eigen niveau. Tussendoor is er dan ook
vaak nog even tijd voor een drinkpauze.
Om hun vaardigheden toe te passen word 1x in de 3 weken
een toernooi gehouden in Hengevelde. Hier zie je de teams
elke keer weer groeien, ook onze kabouters van BWO. Elke
keer zo leuk om te zien. Ook is er dan veel support bij van
ouders/opa’s &oma’s etc. Ze doen het dan ook steeds beter,
maar het belangrijkste is dat ze plezier hebben in het spel!
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YOUR STYLE

k a p s a l o n

Bandoengstraat 60
7556 TG Hengelo ov
074 243 39 60

BOUWMATERIALEN, OOK VOOR PARTICULIEREN

Samen de
vereniging
supporten

waardoor de
hele club
wint.

Rabobank Centraal Twente ondersteunt
lokaal de breedtesport
Van de vrijwilligers achter de bar, de mensen van
de wedstrijdcommissie tot de materiaalmannen op
het veld. Allemaal dragen we ons steentje bij,
zodat jouw club op ieder vlak een topclub is.

rabobank.nl/centraaltwente
Een aandeel in elkaar

Kuipersdijk 50 • 7552 BJ Hengelo
T. 074 - 256 05 60 • I. www.raabkarcher.nl

HANDBAL

Handbaldames
3 trekken hun
T-shirts uit!
Nadat alle damesteams ons voor zijn
gegaan, is dames 3 nu ook voorzien
van een mooi tenue. Wij hebben onze
oude T-shirts uitgetrokken en nieuwe
gekregen! De shirts zijn gesponsord
door ‘ARIA Dierenspeciaalzaak’ en
‘MijnKastOpMaat.nl’ (onderdeel van
Multimate).
Ons team bestaat uit een aantal ervaren
handbalsters en nieuwkomers van alle
leeftijden.

Een gevarieerd gezelschap zullen we
maar zeggen. Zelfs moeder en dochter
spelen samen.
Ondanks de goede opgerichte trainersroulatie, is het ons nog niet gelukt de
koppositie te behalen.
We zijn er dan ook bang voor dat de
platte wagen er voor ons dit seizoen
nog niet in zit. Maar met onze nieuwe
outfit hopen we de tegenstanders zo te
imponeren dat we voor aanvang van de
wedstrijd al met 1-0 voorstaan. En wie
weet, zit er dan volgend seizoen wel een
kampioenschap voor ons in. Bedankt
voor het vertrouwen sponsoren!
Anke Bouwhuis

Zo speelt onze dochter Jolien Wiggers
(6 jaar) sinds dit seizoen mee en vind
het nog steeds super leuk. Vooral
de over de toernooitjes is ze laaiend
enthousiast. Wij hopen dan ook dat ze
nog lang en veel plezier in handbal zal
hebben bij BWO!!!
Ouders van Jolien Wiggers
Kabouters BWO jeugd.

7 Patty Schenker, 4 Marijke Trommelen, 1 Marion de Vries, 9 Anke Bouwhuis,
5 Gitte Post 3 Naomi Kemerink, 2 Marike Dwars, 8 Ellen Kemerink

> BLAUW-wITTER
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Vakantieverhuur en Bed and Breakfast
www.sunseasleep.nl
Info@sunseasleep.nl
Jet Mulder en Marco Ensing
Cas Abou 81 Curaçao
Voor uw vakantie in huiselijke sfeer!

RIKKERT AFBOUWGROEP B.V.
VONDERWEG 27
7468 DC ENTER
TEL: 0547 - 386100
FAX: 0547 - 381976

AL UW AFBOUWDISCIPLINES IN ÉÉN HAND!
- STUC- EN SPUITWERK

D E R I K K E R T A F B O U W G R O E P B. V. B E S TA AT U I T

- B I N N E N WA N D E N

E E N Z E V E N TA L W E R K MA ATS C H A P P I J E N , M E T

- A F W E R K V LO E R E N

V E S T I G I N G E N I N E N T E R , K L A Z I E N AV E E N ,

- M E TS E LW E R K

N I J V E R DA L , A L M E LO, G R O N I N G E N &

- LIJMWERK

E N S C H E D E, WA A R B I J C A . 2 0 0 W E R K N E M E R S

- P RO J E C TS TO F F E R I N G

W E R K Z A AM Z I J N .

W W W . R I K K E R T A F B O U W G R O E P. N L

Autorijschool
Betrouwbaar & Voordelig

Web: autorijschooldester.nl
Mail: info@autorijschooldester.nl
Tel: 06 21 81 60 78

TC/SENIOREN

Nieuwe gezichten en een
vernieuwd beleid bij de TC
De TC is uitgebreid met nieuwe coördinatoren. Graag willen
wij Roger Baumann (F- en E-coördinator) en Albert Lahdo (Dcoördinator) van harte welkom heten in de TC.
Roger en Albert zijn momenteel al druk bezig binnen hun
eigen leeftijdsgroepen om kennis te maken met leiders/trainers en jeugdbestuur.
In de ledenvergadering van november hadden we aangekondigd het beleid en de visie van de TC nog duidelijker te
maken.
Ronny Lugtenberg, Arjan Derksen en ondergetekende hebben
hierover de afgelopen maanden met elkaar van gedachten
gewisseld. Vanaf 1 maart zal daar het eerste resultaat van
zichtbaar worden.
Op de website staat vermeld hoe we de komende periode
(vanaf 1 maart) de selectieprocedure willen organiseren,
waarbij de huidige selectietrainers spelers mee kunnen laten
trainen, zodat zij in overleg met de coördinatoren tot een
goede teamindeling kunnen komen voor het seizoen 20162017. Uitgangspunt daarbij is dat elk kind op zijn/haar eigen
niveau lekker kan voetballen.
Momenteel zijn wij als TC druk bezig om de verschillende
trainersfuncties voor het nieuwe seizoen in te vullen, daarover
later meer.
Straks breekt het voorjaar weer aan. Een spannende periode
waarin altijd de prijzen worden verdeeld. Wat zit er voor de
BWO teams in de pot? Kampioen? Periodetitel?
Veel succes en plezier alvast toege-wenst.
Geert Veldhuis
Voorzitter TC BWO

BWO en 'Gelukstreffers'
BWO is onlangs door de Staatsloterij i.s.m. Bruna benaderd
om deel te nemen aan het spel ‘Gelukstreffers’. Naast de
Staatsloterij speelt ook de KNVB een grote rol in dit spel. Wij
denken dat het voor seniorenteams interessant kan zijn om
deel te nemen aan dit spel. Wij kunnen ons goed voorstellen
dat de gedachte leeft dat er loten e.d. gekocht of verkocht
dienen te worden, omdat de Staatsloterij erbij betrokken is.
Dit is echter nu niet het geval. Het bestuur van BWO heeft van
de organisatie uitleg gekregen hoe e.e.a. werkt en wij hebben
met z'n allen geen addertjes onder het gras kunnen vinden!
Verder is de deelname GRATIS.
Hieronder een korte uitleg van het spel:
Ben je 18+ en amateurvoetballer of fan, speel dan gratis mee
met het doelpuntenspel van Staatsloterij Gelukstreffers. Elk
doelpunt van je team levert een Gelukstrefferslot op. Zo maak
je kans op unieke Oranje prijzen voor je team. Zo is de hoofdprijs een training van Ronald de Boer voor jouw team (inclusief de bijbehorende strandwandeling!), een overnachting in
een Oranje hotel en een bezoek aan een wedstrijd van Oranje
in de Amsterdam Arena.
Zo doe je mee
Meld je op www.gelukstreffers.nl gratis aan als lid van jouw
KNVB amateurteam. Speel je niet in een team? Meld je dan
aan als fan. Je maakt dan geen kans op prijzen, maar je steunt
wel het team.
Elk doelpunt dat je team scoort, levert het team een gratis
Gelukstrefferslot op.
Zorg dat zoveel mogelijk teamgenoten en fans zich voor je
team aanmelden: daarmee verdien je nog meer gratis Gelukstreffersloten.  Hoe meer teamleden en fans zich voor jouw
team aanmelden, hoe meer loten je hebt en hoe groter de
kans dus wordt dat je in de prijzen valt!
Je speelt mee met maximaal vier trekkingen en maakt kans op
unieke Oranje prijzen voor je team. Na elke trekking begint
elk team opnieuw met 0 doelpunten en 0 Gelukstreffersloten.
Mocht je interesse hebben om met je team deel te nemen
meld je dan dus gratis aan via www.gelukstreffers.nl. Als je
dan ook nog een zorgt voor "fans" dan vergroot dat de winstkans en houd je misschien ook nog wat over aan het spel.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je
contact opnemen met de seniorencommissie
(bwosenioren@gmail.com)
Met vriendelijke groet,
Seniorencommissie BWO

> BLAUW-wITTER
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INFORMATIE

INFORMATIE
Hoofdbestuur
Voorzitter P. Sinnema, Stockholmstraat 64, 7559 JS Hgl.
Secretaris M. ter Elst, G. Bomansstraat 70, 7552 NT Hgl.
Penningmeester B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl.
Kantine zaken kantinecommissie@bwo.nl
Algemene Zaken H.A. Analbers, Oude Postweg 109, 7557 DC Hgl.
Afg. Jeugd A. Derksen Madridstraat 4, 7559 CT Hgl
Afg. Senioren G. ter Maat, Arubastraat 12, 7556 TN Hgl.
Afg. Handbal T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl.
Afg. Sponsorcom. T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.

074 2773764
074 2429377
074 2437464
06 13440544
074 2504949
074 2773745
06 13488624
06 19408001
06 83244024

Administratie
Algemeen/Contributie T. de Haan, A. Noordewierstraat 11, 7558 JD Hgl.
E-mail: ledenadministratie@ksvbwo.nl
Jeugdcommissie voetbal
Voorzitter A. Derksen Madridstraat 4, 7559 CT Hgl
074 2773745
Secretaris R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl
074 2775601
Pen.m/Mat.beh. B. Bakkers, F. Carelsenstraat 68, 7558 WC Hgl.
074 2775475
Wedstrijdcoördinator J. Vink, Oelerweg 181, 7558 SB Hgl.
06 13013428
Coörd. A/B B. Vacant
Coörd. C A. Swabedissen, Cruys Voorberghstraat 69, 7558 WT Hgl.
06 4642 2623
Coörd. D R. Ruschen, Wim Sonneveldstraat 28, 7558 LV Hgl
0610027473
Coörd. E M. Ramaker, Th. Versteeghstraat 21, 7558 HW Hgl. micharamaker@home.nl
Coörd. F B. van den Heuvel, basvandenheuvel999@gmail.com
06 46711874
Coörd. We A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com
06 10786584
Coörd. Me. R. Peezenkamp, ronnypeezenkamp@home.nl
06 15621886
Notuliste R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.
074 2775601
Handbalcommissie
Voorzitter T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl.
06 19408001
Secretaris M. Geerdink, Bankastraat 8, 7556 AS Hgl.
06 13272627 (na 18.00 uur)
Penningmeester E. Tijhuis, Veluwestraat 114, 7559 LH Hgl.
06 11739331
Wedstrijdzaken L. Veltkamp, Deurningerstraat 127, 7557 HD Hgl.
06 42257434
Activiteiten/PR T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl.
06 19408001
Trainers Handbal
1e & 2e team: D. Jolink
3e & 4e team: vacant

E-jeugd: E.Tijhuis & G. de la Parra
F. jeugd: J. Leusink
H. Jeugd: T. Heerbaart

Sponsorcommissie
E-mail sponsor@ksvbwo.nl
Voorzitter T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.
Secretaris A. Boers, Paganinistraat 85, 7557 EP Hgl.
Penningmeester L. Veltkamp, Castorweg 48, 7556 ME Hgl.
Werving A. Bollerman, Sloetsweg 146, 7555HT Hgl.
Werving T. Baake, J.L. Pisuissestraat 16, 7558 LS Hgl.
Werving D. Grooters, Tuinlaan 7, 7623 PB Borne
Werving R. Jannink, M.A. de Ruyterstraat 54, 7556 CZ Hgl.
Technische Commissie voetbal
Voorzitter G. Veldhuis, P. van Kempenstraat 61, 7558 HC Hgl.
Coörd. Sel/Sen B. Veldhuis, Barbeelstraat 7, 7559 HD Hgl.
Coörd. A/B Vacant
Coörd. C/D A. Swabedissen
Coörd. E/F Vacant
Coörd. We A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com
Keepercoörd. Vacant
Scheidsrechterscommissie
R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl 		
F. Beune, Louis Bouwmeesterstraat 16, 7558 TM Hgl.

06 83244024
06 10243905
06 11157451
074 2423530
074 2774444
06 12069049
06 38133722
06 40754691
074 2781052

0610786584

074 2775601
06 27393350

Business Club BWO
Voorzitter Raymond Jannink, raymond@janninkhofste.nl
Secretaris Bjorn Markerink, bjorn.markerink@excellence.ag
Penningmeester Peter Veldhuis, info@veldhuisab.nl
Bestuurslid Thijs Kamminga, thijs@fysiocentrumkamminga.nl
Bestuurslid Jos Bouwhuis, jos.bouwhuis@multimate.nl
Bestuurslid Marjana van Belkum, zinventief@kpnmail.nl
Contributie Voetbal
Jeugd
6 t/m 17 jaar: € 16 p/mnd € 192,00 p/jr.
Senioren
Veldvoetbal: € 21 p/mnd € 252,00 p/jr.
Contributie Handbal
Jeugd
4 t/m 7: € 13 p/mnd € 56,00 p/jr.
8 t/m 10 jaar: € 15,50 p/mnd € 186,00 p/jr.
11 t/m 17 jaar: € 17 p/mnd € 204,00 p/jr.
Senioren
€ 24,50 p/mnd € 294,00 p/jr.
Steunende leden met stemrecht:
€ 9,50 p/mnd € 114,00 p/jr.
Sympathisanten
Vrij bedrag.
Algemene gegevens
Email: ledenadministratie@ksvbwo.nl
Rekeningnummer contributie: Rabobank NL33RABO0397530390
Andere zaken: Rabobank NL35RABO0590688006

Gezinskorting
Alleen voor thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar (peildatum 1 juli). 1e en 2e gezinslid
volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.
Afmeldingen en mutaties
Afmeldingen als lid, adreswijzigingen en wijzigingen in bankgegevens uitsluitend
schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie. Mondeling doorgegeven afmeldingen
of mutaties aan leider en/of trainer zullen niet in behandeling worden genomen.
Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat
vermeld in de statuten van ksvBWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Jeugdsportfonds
Voor ouders met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om via het jeugdsportfonds
een bijdrage in de contributie te krijgen.
Contactpersoon BWO: Rita Leverink, email: jleverink@live.nl, tel:074-2775601
Info: www.jeugdsportfonds.nl

Ere leden:
B. Ensink, J. Tinsel, M. ten Hag, J. Nijhof,
T. Nijkamp, J. Gellevij, J. Hasselerharm,
T.J. Krakers, F. Nijhof
COLOFON

Seniorencommissie voetbal
Voorzitter G. ter Maat, Arubastraat 12, 7556 TN Hgl.
Secretaris M. Nijhof, R. de Vriesstraat 57, 7558 SC Hgl.
Medische verzorging
Rachel Oberjé
Fysio Centrum Kamminga, www.fysiocentrumkamminga.nl
E-mail: info@fysiocentrumkamminga.nl
Trainers Senioren
1e elftal: O. Krabbe
2e elftal: D. Esman
Keeperstrainer: R. Elfrink

Trainers Junioren
A1: R. Herder
B1: R. Tijhuis
C1: W.van Houten

Trainers Pupillen
D1: J. Derksen
D2: G. Kruis
E1: R. Beune
E2: H. de Zwart en R. Koopman
E3: M. Groothuis
E4: D. Slooijer
F1: R. Huiskes
F2: B. Siccama

Jeugdkeeperstrainers
H. de Graaf

06 38133722
06 12973372
06 21596412
06 24701849
06 53270745
06 51468407

Redactie
Ton Baake, Annelies Bollerman,

06 13488624
06 44606302

Martijn Geerdink, Niels Bijen
redactie@ksvbwo.nl

074 8512232

Ontwerp en opmaak dit nummer:
Ton Baake: ton@baake-reclame.nl

C2: M. Groothuis

Clubgebouw

Foto’s: Ton Baake, Martijn Geerdink,

Sportpark 'De Noork'

Niels Bijen en anderen

Oldenzaalsestraat 518

Foto voorzijde: Peter Feij

7558 PW Hengelo

Druk: GI Business Promotors

(074) 291 16 59

Advertenties: sponsor@ksvbwo.nl

www.ksvbwo.nl

Verspreiding: Fons Nijhof

Eindredactie dagelijks bestuur.

één-tweetje?

Wij maken doeltreffend communiceren
graag zo eenvoudig mogelijk

Met ons goed ingespeelde & enthousiaste team zijn wij de
beste speler die u zich kan wensen voor al uw reclame uitingen.
huisstijlontwikkeling + handelsdrukwerk + reclamedrukwerk + kleding + media belettering
+ promotieartikelen + lichtreclame + beursmateriaal + voorraadbeheer + relatiegeschenken
(074) 255 08 60
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