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Jeroen Vink: bekend
gezicht bij BWO

Ambitie
Vorig jaar werd mij direct gevraagd naar
de ambitie op het sportieve vlak, na het
behalen van de tweede klasse bleef dit
achterwege. Is er dan geen ambitie? Zeker
wel. Het behalen van een periode en in
de top vijf meedraaien. Deze ambitie
is volledig waargemaakt. Meer dan dat
zelfs. Net niet rechtstreeks promoveren
naar de 1e klasse. Maar wel na-competitie
voor promotie naar de 1e klasse. Het zou
sportief toch prachtig zijn als we volgend
seizoen in de 1e klasse spelen.
Handbal toppers kampioen
Wat een topprestatie, na 16 jaar is ons
eerste handbalteam kampioen van de
Hoofdklasse A en promoveert naar de 2e
Divisie. Wat hebben deze dames een spirit
laten zien. Zowel in de zaal als daarbuiten
met activiteiten om de handbal onder de
aandacht te brengen. Een prestatie van
uitzonderlijk hoog niveau. Namens het
gehele bestuur gefeliciteerd en dank voor
jullie bijdrage als vrijwilligers.
Vrijwilligers
De groenploeg heeft dit seizoen haar
koperen bestaan gevierd evenals de kaartclub. Mooie activiteiten die alleen kunnen
bestaan dankzij vrijwilligers. Gefeliciteerd.
Nacompetitie
Door de tweede plaats in de competitie
wacht ons nog een aantal spannende
wedstrijden voordat we aan de afrondende werkzaamheden van dit jaar kunnen
beginnen. Succes alvast gewenst en
tevens een goede start van het nieuwe
seizoen.
Peter Sinnema voorzitter
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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.
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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
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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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INTERVIEW

Al twintig
jaar een
bekend gezicht
binnen
BWO

Afgelopen nieuwjaarsborrel werd de
vrijwilliger van het jaar gekozen. Dit
jaar had Jeroen Vink de roemruchtige
eer, maar die schitterde die dag echter
door afwezigheid. Iedereen kent Jeroen
wel vanwege de talloze functies die hij
binnen de club al heeft vervuld of nog
steeds vervult. In het dagelijks leven
werkt Jeroen bij het UWV, daarnaast
heeft Jeroen inmiddels al bijna een
jaar een vriendin die ook de nodige
aandacht nodig heeft. Zo vindt hij
het hartstikke leuk en gezellig om
dagen en weekenden weg te gaan
met de vriendin, ook worden er de
nodige tochten gefietst.
Oorspronkelijk komt Jeroen uit
Dordrecht. Toen hij in de B kwam
te spelen, verhuisde hij echter naar
Hengelo. Daardoor is de in 1981
geboren Jeroen pas lid van BWO
sinds 1996. Inmiddels dus al een lidmaatschap van twintig jaar. In de jeugd
bij BWO heeft hij in de B2 en A2 gevoetbald, daarna mocht hij zijn voetballende
kunsten presenteren in het toenmalige
BWO 9. Zijn vrijwilligerswerk bij BWO
begon toen Johnny Hasselerharm hem
vroeg om trainer/leider van de F14 te
worden. Vele jaren was de bevlogen

trainer rond het veld te vinden en
heeft hij zelfs mij nog van oefenstof
mogen voorzien. Ook heeft hij als
barmedewerker in de kantine gestaan.
Als vlagger begon hij bij het tweede,
waarna hij nu al zo’n acht jaar het eerste
vlagt. Na dit jaar stopt hij er echter mee
en zal hij nog als wedstrijdsecretaris actief blijven. Als wedstrijdsecretaris moet
hij onder andere wedstrijden plannen,
wedstrijden verplaatsen en de communicatie richting de KNVB doen.
Zelf geeft hij aan dat de kampioenschappen met het vlaggenschip toch
wel de hoogtepunten zijn in zijn vrijwilligerscarrière. Als vlagger voelt hij zich
ook echt onderdeel van het team, omdat een scherp oog van jou het verschil
kan betekenen tussen een goal tegen of
buitenspel. Het viel hem op dat er toch
best veel mensen betrokken zijn met
de club van de Noork. Bij de rondtocht
door de wijk na het kampioenschap
kwamen spontaan overal mensen naar
buiten om de selectie en staf op de
platte wagen te feliciteren en vuurwerk
aan te steken. Daarnaast zijn er zelfs bij
de verste uitwedstrijden van het eerste
vaak meer uitsupporters langs de lijn te
vinden, dan van de thuisspelende ploeg.
Toch heeft hij nog wel een punt van
kritiek. Mensen moeten namelijk wel
begrip hebben voor het feit dat het
bij BWO draait om vrijwilligers. Zo kan
BWO beschikken over een flink aantal
vrijwilligers, maar eigenlijk zijn het er
toch nog te weinig om alles te kunnen
doen. Hierdoor komen teveel taken bij
dezelfde mensen neer en daardoor kan
de communicatie stokken. Iets dat hij
dan ook graag ziet veranderen binnen
BWO, omdat het hem en andere vrijwilligers toch wel stoort. Dus steek zelf ook
de handen uit de mouwen, voordat je
over alles en iedereen kritiek hebt.
Niels Bijen

Jeroen
Vink
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April 2004: v.l.n.r. Gerrit Ensink †,
Ben Olde Riekerink, Henk Brilhuis †,
Gerrit Nijland, Johan Rijsman,
Hennie Bouwhuis †, Frans Schothuis.
Andere leden niet op de foto: Bennie
Nijhof, Fons Krakers †, Ton Rogoz,
Hans Oude Egberink, Theo Olbertz †,
Herman Benerink

groenploeg te starten. Ik zei dat ik daar
even over na wou denken. Maar het
daarop volgende jaar ben ik met een
groep van zo'n 10 man begonnen.

Het is dinsdag 26 april 2016
als ik met Gerrit Nijland in
de kantine van BWO zit voor
een interview over de Groenploeg. Buiten is het guur
weer, de krant geeft het weer
van de dag een 1. Sneeuw
jaagt over de velden terwijl
mannen van de Groenploeg/
TD bezig zijn met het monteren van nieuwe zitbanken
voor het hoofdveld.

De
Groenploeg
bestaat
121/2 jaar

Een ander groepje repareert
defecte tafels
van het terrasmeubilair. Op
de achtergrond
wordt een groot reclamedoek opgehangen voor een nieuwe sponsor. Gerrit
vindt het prachtig dat deze 60-plussers
zo enthousiast bezig zijn ondanks het
slechte weer. 'Dat is wat ik van af het
begin heb nagestreefd, saamhorigheid
en clubgevoel'.
'Hoe is het eigenlijk begonnen?'
'Het was oud-voorzitter Theo Huitink
die de aanzet gaf voor het starten van
een groenploeg. November 2003,
mijn vrouw was net overleden, toen
Theo mij op een 60+ bijeenkomst
hierover benaderde. Theo zag dat deze
groep ouderen met een BWO-hart
veel konden betekenen voor de club.
Vandaar de 60+ bijeenkomst. Bij een
vorig bestuur was het één en ander in
de versukkeling geraakt. Zo waren er
afspraken dat er een nieuw veld 5 (red.:
nu veld 6) zou komen en dat BWO
in ruil daarvoor groenonderhoud zou
doen. Maar dat was door BWO niet
nagekomen. Theo Huitink als ex-wethouder voelde de frictie met de gemeente goed aan en vroeg mij dus om zo'n

Als je je afspraken na komt als vereniging is er veel meer te bereiken bij de gemeente. Ik wist dat er ergens nog een
'potje geld' was en ik wilde graag een
hek rond veld 5. Men kon er zo op en
dan is er snel vandalisme. Theo Huitink
wist inderdaad een regeling te treffen'. Inmiddels is de groenploeg anno
2016 aangeschoven voor de koffie. Het
voorstel voor een receptie werd als ‘niet
serieus’ verworpen.
Van de eerste club zijn nog foto's. Een
foto van de huidige ploeg op de veranda is een leuke vergelijking. Dus stonden er even later 15 man, kleumend en
wel, klaar voor een 'staatsieportret'.
Gerrit Nijland wist nog een leuke
anekdote uit 2003: 'Ik had voorgesteld
om elke week 2 euro in te leggen in de
pot om aan het eind van het jaar samen
te kunnen feesten. Dat bleek toch wat
veel, daarom zei ik dat we het jaar daarop er 100 % op voor uit zouden gaan
en slechts 1 euro hoefden te betalen.
Overigens had Theo Huitink er ook nog
wel een bijdrage van het bestuur voor
over om dit clubje te bedanken. Ik heb
altijd naar saamhorigheid gestreefd
en dat is er nu ook nog. Mooi om te
zien en ervaren.' Zo sluit Gerrit Nijland
tevreden af.
Ton Baake

VRIJWILLIGERS

OOK KAARTAVOND BWO VIERT JUBILEUM
Naar aanleiding van het 'koperen feest'
van de Groenploeg leverde een zoektocht in de archieven op dat ook de
Kaartavond dit heuglijke feit kan vieren.
De eerste kaartavond vond plaats op
13 oktober 2003.

De spelsoorten waren en zijn nog
steeds: Kruisjassen, Klaverjassen en
Jokeren. In de oude kantine werd elke
1e maandag van de maand fanatiek
gespeeld om aantrekkelijke prijzen,
zoals vleesschotels. Diverse sponsoren
droegen hun steentje bij om de prijzenpot goed gevuld te laten zijn.

Gaandeweg de 12,5 jaar veranderde
deze inbreng, onder invloed van de
krimpende economie, tot slechts één

sponsor. Alleen Emté bleef over evenals
het enthousiasme van de kaarters. Aan
het eind van zo'n kaartjaar worden de
totaalscores opgeteld en dat leverde
per spelsoort steeds 3 prijswinnaars op.
Onveranderd want dat was op 8 mei
dit jaar ook weer het geval.
De winnaars:
Jokeren:
1. Mevr. Platenkamp 3160 pnt.
2. Mevr. Werger 3174 pnt.
3. Hr. ter Halle 3464 pnt.
Klaverjassen:
1. Mevr. Bouwhuis 43587 pnt.
2. Mevr. Oberjé 43104 pnt.
3. Hr. Diele 42924 pnt.
Kruisjassen:
1. Hr. Reuver 38376 pnt.
2. Hr. Nijhof 35462 pnt.
3. Hr. Bloemen 33938 pnt.

De data voor volgend seizoen:
2016
12 september
10 oktober
14 november
19 december Kerstkaarten
2017
9 januari
13 februari
13 maart
10 april Paaskaarten
8 mei
29 mei Eindkaarten

v.l.n.r. mevr. Platenkamp, hr. Reuver en mevr. Bouwhuis.
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BUSINESS CLUB BWO

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

Bertil & Ingrid Leis van Bertils
Catering,
getrouwd en 2 kinderen van 17 (dochter Jonne) en 15 (zoon Juup)
Nuchtere kennismaking
“Wil je langskomen voor een interview?
Als het maar wel een heel gewoon verhaal wordt, hoor!” Dat is de eerste reactie van Bertil als ik hem aan de telefoon
heb. Op de vraag of ik rond 17.00 uur
welkom ben, geeft hij heel nuchter aan:
“Geen enkel probleem, wij zijn dan nog
gewoon aan het werk”. Wat een feest!
Als ik mijn auto de oprit van het bedrijf
opdraai, tref ik “heel gewoon” het hele
gezin dat met elkaar hard aan het werk
is. Ze worden bijgestaan door vrolijke
radioklanken die op de achtergrond de
sfeer optimaal maakt. Bertil, zijn vrouw
Ingrid en ik settelen ons gemoedelijk in
het kantoor naast de keuken vergezeld
van een kop thee.
Ontstaan Bertil’s Catering
De start van het bedrijf? Heel resoluut
geeft Bertil aan dat hij dit zonder
de steun van familie nooit had kunnen doen! Vanuit een geheel andere
achtergrond kreeg Bertil via overbuurman Peter Kleizen in 2009 letterlijk alle
tijd en vooral ruimte om van zijn hobby
zijn werk te maken. Hij schreef zich dat
jaar in bij de Kamer van Koophandel op
de memorabele dag dat de TwinTowers
neerstortten. Vervolgens ging hij, gewapend met 3 barbecues, de geboden
ruimte en hulp van familie, aan de slag
met zijn eerste partij die hij via kennissen gegund kreeg. Bertil en Ingrid
geven allebei vol trots aan dat ze vandaag de dag nog steeds de opdrachten
op die manier verwerven! Het Twentse
‘ons kent ons’ blijkt maar weer eens een
prima werkend marketingconcept!
Het bedrijf zit momenteel in een
groeifase: sinds een half jaar heeft Bertil
een prachtige plek bemachtigd aan de
Reimersdennenweg 13a. Hij laat mij bij
8

de rondleiding zelfs zien dat hij de volgende groeifase ook op deze locatie zou
kunnen realiseren. Ook de doelgroep is
in ontwikkeling: daar waar eerst alleen
de particulier hem wist te vinden voor
de thuis reguliere BBQ, komt er nu ook
volop vraag vanuit bedrijven voor meer
dan alleen een BBQ. Tot slot vertrouwt
hij mij
ook het geheim toe dat de
ZINventief
Communicatie,Training
& Advies
nieuwe website
bijna klaar is. Dan kan
ik vanuit mijn tuinstoel Bertils online
regelen en betalen! Mooie ontwikkelingen hoor!
Wat kun je regelen bij Bertil’s Catering?
Bertil geeft aan dat je hem kunt mailen,
bellen, kortom op alle mogelijke manieren kunt bereiken voor een complete
catering. Tussen de 10 en 17 euro p.p.
is een tuinfeest of bedrijfsfeest heerlijk
geregeld!
Met klem benadrukt hij dat behalve de
BBQ ook tapas, warme en koude buffetten, stamppotbuffetten en de Megaspies tot de mogelijkheden behoren.
Via de vleesleverancier heeft hij zelfs
exclusiviteit bewerkstelligd met betrekking tot hun topproduct de Megaspies
in twente. Als ik de voorbeelden zie,
loopt mij, rondom etenstijd, het water
al in de mond!

Relatie Bertil’s Catering en BWO
Bertil en Ingrid kijken elkaar aan:
dochter Jonne heeft heel kort gevoetbald! Dan glimlachen allebei: “Verder
hebben we eigenlijk niet direct iets met
voetbal……..”
Jos Bouwhuis, hoofdsponsor van
BWO en lid van het bestuur van BWO
Business Club, had echter niet veel
overtuigingskracht nodig om ervoor te
zorgen dat BWO Business Club er weer
een lid bij kreeg. Informele zakelijke
relaties, ongedwongen sfeer, leden van
diverse pluimage.
Nog vrije tijd?
Naast al dat harde werken is er gelukkig
ook nog tijd om letterlijk een kijkje in
de keuken te nemen. Wat dan nu hun
hobby is? Heerlijk met hun tweetjes in
de Jeep rijden en op de bonnefooi kriskras door Nederland touren. Ik hoop,
Ingrid en Bertil, dat er in de nabije
toekomst steeds meer ‘Jeepmomenten’
mogen komen, het ga jullie goed!
Wil je ook een bestelling voor de populaire Megaspies, BBQ, Tapas of een buffet plaatsen? Het kan zowel zakelijk als
privé! Bel 06-11 38 23 25 of mail naar
info@bertilscatering.nl Kijk voor een
heerlijke indruk ook op www.bertils.nl

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

BCBWO.NL

BUSINESS CLUB

BWO Business
Club netwerkt in
hoog tempo!
Donderdag 21 april 2016. Vele mannenharten gingen dit keer sneller
kloppen! Nee, niet vanwege de
aanwezigheid van alleen maar mooie
vrouwen, maar van de benzineluchten
en uitlaatgassen.
Wat hebben we dan gedaan op die bewuste donderdag? Een bezoek gebracht
aan de Kartbaan Oldenzaal.
Er werd vanaf 18.00 uur gereden in
2 shifts. De eerste shift van 8 minuten
was om het parcours te verkennen.
Aan de kant werd er druk gespeculeerd
en gerekend. Er waren er die op 0,01
seconde zelfs de finale moesten missen;
je was er bijna bij Bjorn!
Tijdens de bloedstollende finale transformeerden alle zakenmannen zich tot
stoere tienerjongens die er alles aan
deden om elkaar af te snijden, in de
grindbak te duwen, te laten spinnen….
Het duurde tot de laatste minuut voordat de winnaars zichtbaar werden.
Als eerste eindigde Cliff Wilms, gevolgd
door Bas Vaanholt en 3e was Martijn
Moekotte.
Wil je dit en alle andere activiteiten ook
mee maken? Word dan nu lid!

BWO komt in beweging
voor SamenLoop
voor hoop Hengelo!
Bezige bij Anne-Marie Hilgerink (moeder van Dion uit de D1 en vrouw
van Rogiér uit het 4e) heeft een druk
sociaal leven en is altijd in de weer.
Ze hoefde echter geen seconde na
te denken toen zij eind 2015 werd
gevraagd om de wandelestafette “SamenLoop voor Hoop” voor de eerste
keer in Hengelo mee te helpen organiseren. Het is een initiatief van KWF
Kankerbestrijding met als doelstelling
binnen 24 uur zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor onderzoek naar
kanker. Het raakt ons allemaal! Wie
heeft er nu niet in zijn of haar nabije
omgeving te maken gehad met deze
ziekte? Reden genoeg om geld in te
zamelen voor meer onderzoek naar
kanker. Red samen meer levens!

zich niet hoeft te vervelen; kindervermaak, optredens van lokale artiesten
en diverse eet- en drinkgelegenheden.
Kortom, de optimale basis voor een
warme, levendige sfeer is er zeker al.

Vorm een team en schrijf je in!
Bij Anne-Marie blijft het niet alleen bij
de organisatie van het evenement.
Binnen mum van tijd heeft ze via een
groepsapp vrienden, bekenden en
familie gemobiliseerd. Et voilà: team
Golden Girls is een feit!
Wees creatief en doe mee als leiders,
team, supporters of groenploeg; mogelijkheden genoeg! Middels dit artikel, inclusief leuke groepsfoto met daarop een groot
aantal BWO’ers roepen zij
alle BWO’ers op!
Deze wandelestafette
start op zaterdag 2 juli om
13.00 uur in het FBK-stadion
en duurt tot zondag 3 juli 13.00
uur. Elk team laat gedurende dit
etmaal minimaal 1 teamlid lopen als
symbool voor de voortdurende strijd
tegen kanker. Voor de jeugd is er
een speciale kinderloop, waarbij de
kinderen 24 minuten lopen!

Steun “Samenloop voor Hoop”
Jij draagt KWF Kankerbestrijding toch
ook een warm hart toe? Zo kun je
de Samenloop voor Hoop Hengelo
steunen: word sponsor, meld je aan
als vrijwilliger, vorm een team of
sponsor de Golden Girls via het kopen
van een kaarsenzak à € 5,00 of het
doneren van een bedrag. Alle informatie is te vinden op www. samenloopvoorhoop.nl/hengelo.
En vergeet niet te surfen naar
de facebookpagina.
De schrijver van dit artikel
is ook al aangestoken door
Anne-Marie, nu de rest van
BWO nog! Tot ziens op 2 en/of 3
juli in het FBK-stadion,SamenLoop voor
Hoop Hengelo. Anne-Marie Hilgerink en
team Golden Girls

Officiële programma
2 juli 13.00 uur Opening eerste ronde
door (ex)kankerpatiënten;
2 juli 23.00 uur Kaarsenceremonie:
duizenden kaarsenzakken voorzien
van teksten en/of tekeningen staan
langs het parcours: symbool voor
hoop, leven en herinneringen;
3 juli 13.00 uur Slotceremonie:
feestelijke ereronde door alle deelnemers waarna de cheque met de totale
opbrengst aan KWF Kankerbestrijding
zal worden overgedragen.

Moedig de deelnemers aan!
Niet in staat een team te vormen?
Geen probleem. Alle deelnemende
teams zullen d.m.v. een eigen kraam
nog meer prestaties leveren indien
het zwart van de mensen staat langs
de lijn. Bovendien heeft de organisatie er voor gezorgd dat het publiek
9

INTERVIEW

Albert Engelman, al jaren
verbonden aan de club van de Noork
Voor de Blauw Witter zijn we altijd op zoek naar
mooie verhalen. Naar mensen die vol passie en trots over
hun tijd bij BWO kunnen vertellen. En bij wie kunnen
we dan beter zijn als bij Albert Engelman. De 85-jarige
oud-trainer van BWO vertelt over zijn tijd als coach, zijn
kampioenschap en over zijn favoriete speler uit het
huidige eerste elftal.
Martijn Geerdink

10

“Toen ik werd gevraagd om mee te
werken aan een mooi interview heb ik
gelijk mijn plakboeken erbij gehaald”.
En daar is inderdaad geen woord
aan gelogen. Twee dikke boeken vol
nostalgie worden op de keukentafel
neergelegd en meneer Engelman begint
vol glorie te vertellen. “Op mijn vijftiende debuteerde ik al in het eerste
elftal van VDZ uit Arnhem. Ik was een
ouderwetse midvoor”, aldus de geboren
Arnhemmer. “In 1959 verhuisde ik naar
Enschede en wilde ik in eerste instantie
bij Sportclub Enschede spelen. Echter
was mijn toenmalige baas een échte
PW’er en dus besloot ik als speler/trainer
bij PW aan de slag te gaan”.
Na zijn spelerscarrière heeft Engelman als
trainer een mooie rijtje clubs achter zijn
naam staan. Zo begon hij als assistent
trainer bij Enschedese Boys en kwam hij
in de jaren ’70 als trainer naar BWO.
“In het begin moesten de mensen aan
mij wennen. Ik was erg van de discipline
en daar hadden veel spelers moeite mee.
De oudere spelers gingen daardoor zelfs
lager voetballen en ik moest bouwen aan
een jong team. Uiteindelijk kon ik alleen
Gerrit Scheuten overhalen om bij het

eerste elftal te blijven”.
In zijn tweede jaar als trainer van BWO
werd Engelman kampioen.
“Dat lag niet zozeer aan mij hoor.
We hadden echt een geweldig team
met spelers als Theo Kropman, Eddy
Techelaar, Erik Hippert en een piepjonge
Paul Oberjé”.
Als het kampioenschap ter sprake komt,
wordt de één naar de andere anekdote
op tafel gegooid. “We hadden nog
geen wedstrijd verloren toen onze leider
Joop Bouwhuis op zaterdagavond een
feestje gaf. Ik was daar natuurlijk fel
op tegen, maar uiteindelijk ben ik ook
meegegaan. Ik heb de jongens om
12 uur naar huis gestuurd”. Ook 40 jaar
later kan Engelman zich er nog enigszins over opwinden. “Die desbetreffende
zondag speelden we in Oldenzaal.
Na vijf minuten vroeg de eerste speler
al om een wissel. Er volgden er meer,
maar ik had me voorgenomen om
iedereen te laten staan. Uiteindelijk verloren we met 5-0. Dat kan toch niet?”.
Toch werd het eerste van BWO dat
seizoen kampioen. “Ik weet nog dat we
in Losser tegen TAR speelden.
We stonden 1-0 achter en ik bracht

INTERVIEW

Nico Poelman er in. Nico was een harde
werker en had één geweldig wapen: hij
kon ontzettend ver ingooien. Daar is
uiteindelijk ook de gelijkmaker uit gekomen” (BWO had die wedstrijd genoeg
aan een gelijkspel, red.)
Na vier jaar BWO is Engelman nog
trainer geweest van Hector en LSV, toen
hij op 60-jarige leeftijd besloot te stoppen. “Ik heb vervolgens nog samen met
mijn twee zoons, John en Mark, in een
veteranenelftal bij BWO gespeeld. We
zijn toen zelfs nog kampioen geworden.
Dat is als vader toch geweldig om mee
te maken?”, glundert hij.
Samen met zijn vrouw geniet meneer
Engelman van het leven. Als het mooi
weer is, komt hij graag kijken bij het
eerste elftal. “Wat een geweldig team is
dat, hè? Job is mijn favoriet.

Hij heeft zo’n geweldige trap! En die
trainer heeft er wel kijk op. Knap wat hij
de afgelopen jaren gepresteerd heeft”.
Toch mist Engelman een échte kuiten

bijter, een type Gerrit Scheuten.
“Ik mis soms de ‘erop of geen vreten’mentaliteit, zoals we dat in Arnhem
zeggen”.
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Leden van BWO ontvangen 10% korting

Altijd de meest actuele collectie
mode sieraden en horloges!
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EVENEMENTEN - PARTY BENODIGDHEDEN - TAP & TENT VERHUUR

van tap tot tent
ook hapjes en barbecues
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MOEDERDAGSERVICE HANDBAL

Enveloppen gedrukt en verspreid? 		
Check.
Posters opgehangen?
Check.
Reclame gemaakt op Facebook enz?
Check.
Inleverboxen staan klaar?
Check.
Laat die bestellingen maar komen
dachten wij van de handbal. Maar
helaas 1,5 week voor het einde van de
bestelperiode nog maar ongeveer 70
ontbijtjes in de inleverboxen. Oh, wat
was dit een tegenvaller. We hielden
uiteraard de stemming erin en hebben nog flink wat reclame proberen
te maken op Facebook, via WhatsApp
en zelfs heeft Lisette Veltkamp staan ‘flyeren’ in het clubhuis, topper!
Gelukkig was dit alles niet zonder resultaat! De teller stond uiteindelijk op 195
ontbijtjes! Hoppa, weer een geslaagde
actie.. Tenminste het klaarmaken en

195 feestelijke
ontbijtjes bezorgd
voor de moederdag
ontbijtactie

onder handen genomen en uiteindelijk
195 flesjes gevuld. Hoppa. Check.
Alle houdbare dingen lagen al bij BWO
netjes klaar, de verse dingen werden
op zaterdag met ‘groottransport’ in de
caddy vervoerd naar BWO.
Zondagochtend 6.00 uur begon het
echte feestje.
Eieren koken? Check…Oh nee, niet alle
eieren waren zulke bikkels, flink wat kapotte. Paar spoedtelefoontjes gepleegd
en uiteindelijk zijn alle ontbijtjes netjes
vergezeld van een heerlijk eitje. Check.
Ondertussen lopende band werk met
heel wat handjes: Cathy, Marion,
Annemijn, Lisette, Rachel, Helen, Gijs en
Tanja. Toppers zijn jullie!
Om 8.00 uur stonden de 195 ontbijtjes
netjes klaar met lintje erom en een
bloempje van Thijert erbij. Erg bedankt,
dit stond super leuk. Check.
De handbaldames en ook flink wat
kerels van BWO 1 (bedankt mannen!!!
Top!) stonden klaar om ze te gaan
bezorgen. Onverwachts hadden we wat
meer bezorgers dan ingepland, dus dat
was erg fijn en zo was bijna iedereen
uiterlijk rond 9.30 uur klaar. Check!
195 heerlijke ontbijtjes bezorgd, flink
wat positieve reacties ontvangen en
voor BWO een leuk zakcentje verdiend!
Volgend jaar weer!

bezorgen moest natuurlijk nog ‘even’
gebeuren.
De inmiddels bijna professionele jus
d’orange persers Nancy, Heidi en
Kirsten hebben heel wat sinasappeltjes
15
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DILEMMA'S

De dilemma's van...Fons Nijhof
BWO kent oneindig veel clubhelden. De één
treedt erg op de voorgrond, terwijl de ander
liever in de luwte blijft. Tot die laatste categorie
behoort Fons Nijhof. We hebben de kantineheld
een aantal dilemma’s voorgelegd. Zo leren we
Fons wat beter kennen.
De oude of nieuwe kantine
Als ik eerlijk ben, denk ik nog wel eens met weemoed terug aan
de oude kantine. Dat was altijd zo gemoedelijk en gezellig. Maar
de nieuwe kantine went snel en ook daar is niets mis mee. We
gaan op deze manier met onze tijd mee en bij een club als BWO
blijft de sfeer altijd behouden. We zijn klaar voor de toekomst met
onze kantine.

André Hazes of The Beatles
Ik houd van Nederlandstalige muziek. Maar als ik tussen deze
twee moet kiezen, ga ik voor The Beatles. Dat vind ik goede muziek. Ook Neil Diamond is een artiest waar ik graag naar luister.
Mijn favoriete artiest is echter Jannes. Heerlijk, die vrolijke muziek!
FC Twente of Heracles Almelo
Ach, dat maakt me niet zoveel uit. Ze komen uit Twente dus ik
gun ze allebei het beste. Vroeger ging ik regelmatig naar een
wedstrijd van FC Twente. Dat was nog in het Diekman met spelers als Kick van der Vall en Dick van Dijk.
Serie of film
Geen van beide. Ik kijk wel tv, maar voornamelijk sport. Voetbal,
tennis, zwemmen; ik mis niks! Die nieuwe sportzender, Ziggo
Sports, vind ik dan ook helemaal geweldig. Verder volg ik het
nieuws en De Wereld Draait Door op televisie.

Achter of aan de bar
Jullie zien me vaak achter de bar, maar ik drink ook graag een
biertje aan de bar. Op maandag leg ik graag een kaartje in de
kantine. We spelen kruisjassen met zo’n 12 BWO’ers. Erg gezellig
met een klein biertje erbij!

Louis van Gaal of Guus Hiddink
Dan ga ik toch voor Guus Hiddink. Louis van Gaal is een goede
trainer, maar een enorme blaaskaak. Daar hou ik niet van. Geef
mij maar de nuchterheid van Guus Hiddink. Komt hier ook uit de
buurt.

Een sigaar of flesje bier
Als ik naar buiten ga, neem ik altijd een lekker sigaartje. Heerlijk
toch. Ik rook echte Havana’s. Als ik echt moest kiezen, ga ik toch
voor een flesje bier. Zo op z’n tijd is dat erg lekker.

Ik geef pen door aan:
Diny Snijders.

Voetbal kijken of zelf voetballen
Ik heb zelf nog een hele tijd gevoetbald bij BWO. Van het 12e tot
het 3e, ik heb alle lage elftallen wel gehad. Ik was geen supertalent, maar wel een harde werker. Nu kijk ik liever de wedstrijden
van BWO, want ik ben namelijk al 70.
Een bal gehakt of een patatje mayo
Doe mij maar een lekker gehaktballetje. Wisten jullie trouwens dat
we andere balletjes hebben dan een paar maand terug. De eerste
reacties zijn positief en daar zijn we als kantinepersoneel blij om.
Ze worden nu geleverd door Morsink. Wat er precies anders aan
is? De smaak, en er zit een uitje in.
Op vakantie gaan of thuisblijven
Laat mij maar lekker thuis, hoor. We kunnen ook niet weg, want
we hebben al heel lang een hond. Als ik thuis ben vind ik het wel
lekker om even in de tuin bezig te zijn. En er gaat natuurlijk ook
veel tijd zitten om alles bij BWO te onderhouden. Dat doe ik met
plezier, hoor!

Martijn Geerdink
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Handbal Dames1 kampioen!

Kampioen.
Na 16 jaar
eindelijk weer
kampioen.
Als ik denk aan een
kampioenschap denk ik
aan intense vreugde, trots,
teamspirit, overwinnaars
en uiteindelijk de beste zijn
van iedereen.
Want dat ben je dan als
team. Één team, waarin
iedereen werd ingezet op
haar eigen unieke kracht.
We pasten onze tactiek niet
aan op de tegenstander; we
gingen altijd uit van ons
eigen spel.
Of dat de doorslaggevende
factor is geweest voor het
kampioenschap durf ik niet
te zeggen, maar feit is:
we zijn dé kampioen van
Hoofdklasse A!

Als ik terug denk aan dit handbalseizoen, dan denk ik aan verschillende onderwerpen. Één van die
onderwerpen is muziek. In de kleedkamer, voorafgaande aan alle wedstrijden,
werden we klaargestoomd voor de desbetreffende wedstrijd door middel van
muziek. Onze eigen DJ, Ester Bilanovic,
zorgde altijd dat er opzwepende muziek
beschikbaar was. Door de kleine boxen,
aangesloten op haar telefoon, dreunde
het lied ‘Colors’ van Headhunterz
standaard voor elke wedstrijd door onze
kleedkamer. ‘You will see colors’ werd er
repeterend gezongen, hoewel er voor
ons op dat moment maar twee echt
telde: blauw en wit.

Uiteraard denken we ook terug
aan de wedstrijden. We hebben
veel ups, maar ook een paar downs
gehad. Zo hebben we de meeste
punten laten liggen in januari. Wat
ik zo knap vond aan dit seizoen, is
dat we ons niet lieten meeslepen
in een neerwaartse spiraal maar
ons terug knokten. We hebben
uiteindelijk maar 4 wedstrijden
verloren dit seizoen en ook nog
maar met een verschil van 1 of 2
doelpunten. Als ik kijk naar de ups,
dan denk ik aan een paar mooie
wedstrijden. De uitwedstrijd tegen
Hacol bijvoorbeeld of de eerste
wedstrijd tegen DSVD. Ik denk dat
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dat één van onze beste wedstrijden ooit
was. Wat waren we gemotiveerd en wat
waren we trots op het resultaat! Hoewel
we mooie wedstrijden soms afwisselden
met mindere wedstrijden, presteerden
we stabiel. Er was altijd vechtlust, we
konden vanaf elke positie scoren en we
hadden Marieke Schopman als onze rots
in het doel. We speelden als één team
en kregen daarvoor het kampioenschap
als beloning. Een heerlijk gevoel!
Als je kampioen bent, dan hoort daar
natuurlijk ook een groot feest bij. Ons
officiële kampioensfeest stond gepland voor 11 april, omdat we er vanuit
gingen dat we dan officieel kampioen
zouden zijn. We hadden er niet helemaal rekening mee gehouden dat
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het echter al een week ervoor beslist
zou worden. Onze directe concurrent
Hacol verloor van Zenderen, waardoor
wij ineens al kampioen waren. Hoewel
we nog een beetje brak waren van de
avond ervoor, toen we samen de stad
in gingen en met z’n allen in het huis
van mijn ouders hadden overnacht,
besloten we natuurlijk om het te vieren.
We hebben lang in de zon bij BWO
gezeten en zijn later nog met z’n allen
vertrokken naar de stad. Het weekend
daarop stond volledig in het teken van
de handbal. Zaterdagavond hebben we
onze eigen mannen zien handballen
in een wedstrijd tegen ons. Dit leverde
veel hilarische momenten maar vooral
ook een fanatieke wedstrijd op, waarbij
er niet werd geschroomd om soms een
gewaagde overtreding te maken. De
mannen leken er geen problemen mee
te hebben dat handbal een contactsport
is. Een geslaagde avond als voorbode

op de dag erna. Zondag vertrokken we
naar BWO in onze kampioenspolo’s om
eerst BWO 1 voetbal aan te moedigen.
Vanaf het terras bekeken we de wedstrijd en genoten we van een frisse radler in
de zon. Na de wedstrijd werden we in
de kantine ‘gehuldigd’. Vanaf een lange
tafel konden we genieten van mooie
woorden namens o.a. het bestuur van
BWO, van de handbal en de business
club. We kregen veel felicitaties en
cadeaus, echt te gek! Na het buffet en
een paar danspassen van hoogwaardige
kwaliteit, vertrokken we, vergezeld door
een aantal jongens van BWO1, naar
Peca. Hier werd het feest voortgezet
met een paar gouwe ouwe hits. Het was
zondagavond, dus kon maar één ding
betekenen: het feest eindigde in Bruins,
midden in het gezelschap van dronken
tieners en jagende vrijgezellen. De DJ
zong ons toe met 'kampioenen' waar wij
uiteraard luidkeels op mee zongen en

HANDBAL

sprongen. Het was een mooie afsluiting van een prachtige dag. We hebben
enorm genoten! We zijn kampioen,
maar hebben ons ook echt kampioen
gevoeld. We willen daarom graag het
bestuur van BWO handbal en voetbal
bedanken voor deze mooi georganiseerde dag. Echt een dag om nooit te
vergeten. Op naar de 2e Divisie!
Hoog de vaan!
Namens BWO Handbal Dames 1,
Daphne Analbers
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ZAAGMANS

"Het moet niet
gekker worden"
Wat ik nou toch weer meemaakte onlangs. Ik lig lekker op de
bank gaat mijn mobieltje; “Hé Zaagmans, hier met Barney!”
“Barney wie?”, vraag ik. “Je kent me toch wel, ik ben Barney
die postbode uit Den Haag die zo goed met pijltjes kan gooien en na afloop van zo’n potje altijd heel intens blij gaat doen
en daarbij een heleboel onzin uitkraamt.” Oh ja die Barney!
“Topvent. Man leuk dat je me belt. Wat is er Haagse vriend?”
“Nou ik wil me graag aanmelden voor het Oktoberfeest Dart
Toernooi van 2017. Ik lees namelijk net in de krant dat jullie
volgend jaar een Oktoberfeest gaan organiseren en volgens
die voorzitter van jullie wordt daar altijd een darttoernooi aan
gekoppeld om dat illegale zuipen een beetje te maskeren. Wie
heeft er vorig jaar trouwens gewonnen?”
“Pfff, eh ja, nou en dus”, aldus ik. Ik lijk de hakkelaar wel,
jezus man geen idee waar die Hagenees het over heeft. Dart
toernooi? Heb ik nou teveel Oktoberfestweizen gedronken
of heeft die voorzitter van ons een dartbord in het kassahokje opgehangen waar het plebs en gepeupel uit de Noork
helemaal geen weet van had. Afijn lekker je vrienden van de
gemeente over schoenen zeiken zal best een heleboel goodwill gaan brengen in de komende jaren…..

Kijk daar scoor je nou bonuspunten mee als Superfan.
We zullen hem nooit vergeten, onze grote vriend.

Nou het kan nog wel gekker hoor; In ons Vergane Glory elftal
hebben we onlangs een heus kampioenschap gevierd. Dat
zooitje treurwilgen, waar niemand nog een cent voor geeft?
In de 4e klasse blijkt dat wij - of beter gezegd zij, want Zaagmans heeft slechts 30 minuten meegedaan - met een puntje
of 12 voorsprong de titel hebben gepakt. Hoe droevig is dat,
wetende dat ik al had verteld hoe errug Het Vergane Glory
team in verval is geraakt. Onze Grootste Fan alias Superfan,
die onlangs nog 85 jaar werd, mocht het nog meemaken en
stond op zijn allerallerlaatste benen toch maar mooi op onze
kampioensfoto. Toen zijn zoon een keer met een ander team
mee moest doen en naar veld 3 liep, kwam ie Superfan tegen.
“Ik moet niet op veld 1 hoor Pa maar op veld 3”, aldus zoon.
Legendarisch antwoordde Superfan als volgt: “Ik kom ook
niet voor dat gepruts van oe maar voor het 4e!”.

Of Otto en zijn mannen het gaan redden weet ik niet. Het zou
me niets verbazen als er na een spannende nacompetitie nog
wat te vieren valt. Superlatieven schieten vaak te kort voor dit
mooie voetbalsprookje.
Mooi verhaal dat onze Otto nog meer papieren in het trainersvak wil halen - naast zijn lagere schooldiploma en drie
danslessen een mooie aanvulling - en dan stage gaat lopen
in Wierden. Vervolgens wordt die voortijdig weggestuurde
begeleider zijn assistent in De Noork. U kunt zich wel voorstellen dat dit diploma inmiddels wel in de binnenzak van onze
Meistermacher is beland.

Een prestatie die Zaagmans veel beter kan waarderen is het
kampioenschap van de Dames 1 bij de handbal. Dameshandbal dat is me wel een dingetje hoor in Nederland. In
tegenstelling tot onze voetballers doen zij dat gewoon op
Europees en Olympisch topniveau. Gewoon bikkeltje hard
trainen voor een paar rotcenten en een Volkswagen Polo
van de staat om de Olympische Spelen te halen. Waanzinnig
knap en verassend. Dat de beste speelster een relatie heeft
met Rafael “sinds 2010 geen knikker meer geraakt” Van der
Vaart is dan ineens heel belangrijk nieuws. Er moet nog een
heleboel gebeuren voordat die verwende mannetjes zelf in
de gaten hebben dat passie, drive en talent veel belangrijker
zijn dan een zaakwaarnemer. Maar goed ónze Dames zijn dus
kampioen en de eeuwige roem zal op hen neerdalen. Hoog
de Kleuren wit en blauw, het zal niet gaan dat blauw-wit
verliezen zal. Allemaal van die Noorker achternamen in die
ploeg dus dat is ook gewoon weer genetisch bepaald succes.
Heerlijk, heerlijk Dames!!!!

Het moet allemaal niet gekker worden!
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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Kampioenen bij de voetbaljeugd!
BWO MA1 Kampioen!
BWO MA1 begon de eerste helft van het seizoen in de
1e klasse meiden A- junioren. Er kwamen wat meiden
van de MB1 naar de MA1 en het team moest natuurlijk
aan elkaar wennen. We kwamen 3 keer per week bij
elkaar om te trainen en wedstrijden te spelen. Het bleek
voor het team een te hoog niveau. Wij wilden graag
naar de 2e klasse om plezier te houden in het voetbal.
Tot onze eigen verbazing werd er goed gevoetbald.
Vanaf onze achterhoede werd de bal rond getikt naar
voren en zo kwamen er zeker wat doelpunten uit. Na
1 nederlaag en 1 gelijkspel konden wij tot het einde
van het seizoen de 1e plaats behouden in de 2e klasse
meiden A-junioren. Ja…. Wij werden kampioen!!!!! Wij
blijven niet in de MA1 voetballen, wij worden na 5 jaar
weer het eerste dames elftal. Onze eerste wedstrijd
wordt dan ook gespeeld op de zondagochtend.

men waarom dan ook niet HHC. Ook deze wedstrijd
mochten we thuis spelen. We wonnen met 3-0.
Wat waren we trots we hadden de finale gehaald.
Toen we te horen kregen dat we moesten spelen tegen
VDZ MD1 werd er een grote bus geregeld door een
opa van een van de meiden. Een wedstrijd op neutraal
terrein in Aalten. Wel waren we zenuwachtig en konden
niet best slapen want om 6:00 uur opstaan en om 7:00
uur vertrekken bij BWO.
Om half 10 start wedstrijd. We begonnen dan ook gelijk
druk te zetten. Dit pakte zeker goed want uit binnen
6 minuten was het al 1-0 voor BWO. Vlak voor de rust
maakten wij de 2-0. De tweede helft ging VDZ meer
druk uitoefenen maar wij maakten de 3-0. Kort daarop
werd het 3-1 en vlak voor tijd maakten wij de 4-1. We
waren helemaal door het dolle heen. De KNVB beker
hadden we dan ook binnen dat was zeker top.
BWO MD1 seizoen 2015/2016 was het eerste meiden
team dat de KNVB beker mee nam naar BWO.
Meiden gefeliciteerd namens ons allemaal.

F6 Kampioen 2x achter elkaar

bovenste rij; Naomi Kemerink, Evi Hagels, Emma Paus, Rianne ter Bekke,
Gaulicia Moes, Sanne Krakers, Veronique Kuipers, Merel Haafkes.
Onderste rij; Bo Bouwhuis, Kyra Groot Rouwen, Puck de Haan, Sharon
Tenniglo, Marlot Wilms, Kim de Graaf, Annemiek Geerdink.

MD1 winnaar KNVB Beker
Tijdens de poule wedstrijden moesten we 3 wedstrijden
spelen die we alle drie wonnen en wel met 7-0, 15-0 en
16-0. Ook de 2 ronden daarna werden gewonnen:

uitslagen 3-0 en 16-0. Heel mooi! Op naar de ¼ finale
dus. Deze speelden we tegen NEO en wonnen we thuis
met 4-1. Dit betekende dat we door waren na de ½
finale. Daarin moesten we tegen HHC MD1D.
Oei dachten we, een tegenstander met iets oudere
meiden. Maar ja, nu we toch zover waren geko-

Quinthy Dorand, Stan Posthuma, Gijs Snuverink, Cedric Guilonard, Cedric
van de Worp, Jesper van Schoonhoven, Jaimin Habes, Jaimy Vijn, Julian
Brughuis en Job Sanders.

De eerste competitiehelft leverde al direct een prachtig
kampioenschap op. Vol goede moed en met zelfvertrouwen begon BWO F6 aan een tweede seizoenshelft.
Tweede week van mei opnieuw een feest.
Met recht een succesteam. Mede dankzij leider Juliette
Fiselier, trainers Joey en Heert, alle ouders, de supporters en de koffiepot werd dit seizoen voor BWO F6 een
successeizoen.
Trainer Heert van de Worp: “We hebben dit bereikt door
met elkaar samen te spelen als team. Iedereen kent z'n
positie in het veld. Zo kunnen we beter spelen.”
Van de elf gespeelde wedstrijden in de tweede competitiehelft won F6 er tien, één wedstrijd gelijkspel. Het
team haalde 31 punten. 72 Doelpunten voor en 14
doelpunten tegen. In de eerste competitiehelft was dat
31 punten, 91 voor en 10 doelpunten tegen.
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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
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Nieuw in het voetbal!
Naast de gele en de rode kaart kent
het voetbal sinds dit seizoen ook
een blauwe kaart. Deze kleur zit niet
bij de scheidsrechters in de borstzak,
maar kan door voetbalteams worden uitgedeeld aan hun tegenstander, als zij hen willen complimenteren
voor hun sportiviteit. Deze kaart
kan worden uitgedeeld als er weinig
overtredingen gemaakt zijn, de bal
werd uitgeschopt bij een blessure of
omdat er een positieve sfeer op het
veld hing. Een mooi initiatief, dat
nu eens een positief geluid van de
amateurvelden doet komen.
BWO E12 heeft een blauwe kaart
gekregen. Gefeliciteerd jongens.

Volgend jaar geen
voetbal voor uw zoon
of dochter??
Zonder de inzet van de vele vrijwilligers zou dit een feit zijn. Gelukkig
zetten veel mensen zich in voor de
club en zal dit niet gebeuren.

Dus: Neem je verantwoordelijkheid
en help mee!
Wanneer: vanaf mei 2016

Om volgend jaar alles goed te laten
verlopen zijn we wel dringend op
zoek naar vrijwilligers voor de coördinatie van de A-,B-teams, C-teams,
E-teams.
Zonder een vrijwilliger op deze
plaats gaat het zeer lastig worden
om alles goed te laten verlopen
door de overige bestuursleden.
We doen dus een beroep op u als
ouders om u aan te melden als
coördinator voor een van de
groepen. De werkzaamheden van
een coördinator bestaan uit de
indeling van de teams voor het
nieuwe seizoen en dient als
spreekbuis voor de verschillende
teams tijdens het seizoen. Lijkt je dit
leuk neem dan contact op met Arjan
Derksen

Contact: arjan.derksen@gmail.com

voorzitter jeugd Arjan Derksen

Waarom:
• Om als vrijwilliger mee te helpen
bij het geven van trainingen.
• Om als vrijwilligers coördinerende
werkzaamheden te doen voor de
jeugdgroepen A/B, C en D.
Zonder coördinatoren ligt de organisatie ‘lam’. Er zal zo geen indeling
van de teams zijn, geen training en
de communicatie zal beperkt zijn.

> 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

Nieuws van de TC
Bij het sluiten van de kopij voor de Blauwwitter is het 1e met
één punt achterstand tweede geworden achter kampioen
Stevo. De 2e plaats, na de promotie van vorig jaar is in ieder
geval een fantastisch resultaat voor spelers en begeleiding.
Na de laatste competitiewedstrijd wachten dan ook nog enkele spannende nacompetitiewedstrijden voor promotie naar
de 1e klasse, een uniek resultaat in de geschiedenis van onze
club.
Ook het 2e elftal heeft, via het behalen van een periodetitel,
recht op het spelen van nacompetitiewedstrijden voor promotie naar de reserve 1e klasse. Ook dit is een super prestatie van
spelers en begeleiding na de promotie van vorig jaar.
In de juniorenselecties zijn de A1 en C1 helaas gedegradeerd
en heeft de B1 zich prima kunnen handhaven. De D1 is helaas
net geen kampioen geworden, waardoor ze niet kunnen promoveren naar de 1e klasse, we gaan nog een verzoek bij de
KNVB indienen om dit alsnog mogelijk te maken.
Bij de meiden hebben we een werkgroep opgestart die gaat
kijken in hoeverre we kunnen gaan samenwerken met de
meiden van ATC’65. Voor BWO zitten Annemiek Beune en
Ronny Peezenkamp in deze werkgroep.
Wij zijn momenteel, in overleg met de jeugdcommissie, druk
met het indelen van de nieuwe (selectie)teams. Voor de
overige teams zullen we eind mei de nieuwe indeling via de
site bekend maken.

Albert Lahdo, nieuw TC-lid en D-coördinator
Ik ben Albert Lahdo en ben 37 jaar oud, waarvan bijna 30 jaar
verbonden aan voetbal. In de E begonnen bij BWO en voetbal
nog steeds in het 4e. Van E1 tot en met het 1e, ik heb het
allemaal meegemaakt. Hierdoor ken ik heel veel mensen bij de
club en juist die kennis kan ik nu
goed gebruiken als TC coördinator D. Sedert februari 2016
ben ik begonnen met deze klus.
Samen met de TC,
trainers en leiders probeer ik de
D selectie op een hoger plan te
krijgen waarbij de normen en
waarden van BWO voorop staan.
Ook de samenwerking met de
JC (jeugdcoördinator) hoop ik
verder uit te breiden. Het begin
is gemaakt en ik moet zeggen

dat dit lekker loopt. Je merkt door deze samenwerking dat we
trainers en spelers (ouders) beter kunnen bedienen.

Mijn naam is Roger Baumann E en F coörd.
Mijn naam is Roger Baumann en heb begin dit jaar de taken
van TC opgepakt betreffende de E- en F-groep. Dit is een hele
grote uitdaging, omdat in deze periode de indeling voor het
volgend seizoen voor de deur staat. Door veel wedstrijden
en trainingen te bekijken van zowel selectie- als niet-selectieteams en uiteraard met de hulp van de coördinatoren jeugd
commissie, trainers en ouders, heb ik toch een heel helder
beeld gekregen van wat voor kwaliteiten er op de velden
rondlopen bij BWO. Ik hoop dan ook dat we in het nieuwe
seizoen deze prettige samenwerking onderling met elkaar kunnen
voortzetten en zo het plezier en
de kwaliteiten van de spelers
kunnen waarborgen.
Op de zaterdagochtend ben ik
meestal wel aanwezig bij BWO,
dus als er vragen of ideeën zijn
over de E- en F-groep schiet me
er dan maar rustig over aan.
Ideen of vragen over de andere
groepen kan natuurlijk ook, die
zal ik dan doorspelen naar mijn
andere TC-collega’s, mocht ik hier
geen antwoord op hebben.Verder kunt u mij altijd bereiken
via de mail: R-baumann@kpnmail.nl of mobiel: 06-53459353.

Spelregelbewijs 2016-2017
n het seizoen 2015-2016 hebben wij voor het eerst te
maken gehad met de invoering van het spelregelbewijs
voor alle spelers geboren in het jaar 1998. Dit seizoen
zijn alle spelers geboren in het jaar 1999 door de KNVB
aangeschreven dat zij met ingang van het seizoen
2016-2017 ook in het bezit moeten zijn van het Spelregelbewijs. Spelers zonder spelregelbewijs zijn conform
de KNVB-regels niet speelgerechtigd!
De jeugdcommissie heeft geconstateerd dat nog niet
alle spelers met het geboortejaar 1999 in het bezit zijn
van het spelregelbewijs. De jeugdcommissie heeft het
volgende besloten:
Bij de voorlopige teamindeling van het seizoen
2016/2017 zullen alle namen van spelers die nog niet
in het bezit van een geldig spelregelbewijs zijn, worden
voorzien van de code ‘GS’. Dit betekent Geen Spelregelbewijs. Mocht je alsnog in de zomerstop je spelregelbewijs halen, dan is er niets aan de hand. Ben je na de
zomerstop nog niet in het bezit van het spelregelbewijs
zullen wij de spelerspas niet aan je leider gaan uitreiken
tot het moment dat je het spelregelbewijs hebt gehaald. Tot die tijd kun en mag je dan ook niet voor een
team uitkomen
Mocht je problemen hebben met inloggen verzoeken
wij je even een mailtje te sturen naar
bwowedstrijdcoordinator@gmail.com
> 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, Scherphoflanden 18, 7542 CM Enschede
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, Scherphoflanden 18, 7542 CM Enschede
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: Ton Baake

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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