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VAN DE VOORZITTER/INHOUD

De aftrap
Jullie herkennen het vast: het ritme 
hervinden na de vakantieperiode. Voor 
de spelende leden van de vereniging zal 
het fijn zijn om weer te kunnen sporten. 
Voor een aantal teams en elftallen zijn de 
eerste oefenwedstrijden al een feit. Voor 
anderen start alles in de eerste week van 
september.

Het eerste elftal is er op gebrand om pro-
motie af te dwingen naar de eerste klasse. 
Het tweede elftal speelt met recht trots 
in de reserve eerste klasse en de dames 1 
gaat zich ongetwijfeld op de kaart zetten.
Handbal dames 1 gaat een nieuw avon-
tuur aan na de promotie van het afgelo-
pen seizoen. 
Er valt veel te halen bij de selectie-elftal-
len. Ook bij de jeugd en niet alleen bij de 
selectie elftallen maar alle teams/elftallen 
streven erna om het maximale op sprotief 
gebied er uit te halen. Succes allemaal.

Succes
Goede prestaties en af een toe een min-
dere kan echter niet zonder begeleiding. 
In deze blauwwitter is als een rode draad 
te lezen dat er dringend behoefte is aan 
ondersteuning op de velden/trainingen, 
als coördinator van een groep, maar ook 
in de redactie. Ouder/verzorger vind je 
het leuk om de handen uit de mouwen te 
steken meld je dan via secretaris@ksvbwo.
nl aan. Wij kunnen het niet zonder jullie 
als vrijwilliger. Meld je aan dan wordt het 
wederom een mooi seizoen.

Peter Sinnema voorzitter

VAN DE VOORZITTER

Fight for our Pride
Sfeeractie

INHOUD

Rectificatie 
In de Blauwwitter van mei 2016 staat in het artikel van de groenploeg een kruis 
achter de naam van Theo Olbertz, dit zou betekenen dat deze beste man dood is. 
Gelukkig is dit niet het geval. Wij als redactie betreuren deze fout ten zeerste en 
bieden hierbij onze excuses aan voor deze grove fout.
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In de laatste weken van de competitie 
bleek wel weer dat voetbal een spelle-
tje is dat zich lastig laat voorspellen en 
succes en falen dichtbij elkaar liggen. 
Waar wij zelf de laatste competitiewed-
strijd winnend afsloten tegen Turkse 
Kracht, hadden wij een nederlaag nodig 
van STEVO tegen het al gedegradeerde 
DSVD. Als je dan hoort dat het na ne-
gentig minuten nog 1-1 stond en DSVD 
in de laatste minuut nog op de paal 
schoot, besef je dat het allemaal zo mooi 
had kunnen zijn. Maar helaas, na het 
puntverlies in de tweede periode, wisten 
wij dat we een ijzersterke serie moesten 
neerzetten om nog in aanmerking te 
komen voor de titel. Wij zijn er dan ook 
erg trots op dat wij onze rug hebben 
gerecht na de smadelijke nederlaag tegen 
Voorwaarts Twello en al onze laatste 
negen (!) wedstrijden hebben omgezet in 
een overwinning. 

Dit goede gevoel namen we dan ook 
mee de nacompetitie in. Allereerst stond 

er een tweeluik gepland tegen WAVV 
uit Wageningen. De jongens uit Wage-
ningen wisten niet wat ze overkwam 
op Sportpark de Noork. Een ontketend 
BWO besliste eigenlijk het volledige 
tweeluik al in het eerste halfuur van 
de thuiswedstrijd door een snelle 3-0 
voorsprong te pakken. Daaropvolgend 
speelden we het tweeluik tegen TVC uit 
Tubbergen. Waar de uitwedstrijd al een 
titanenduel bleek en in extremis eindigde 
in 1-1, was de thuiswedstrijd echt een 
ware uitputtingsslag. Een 2-0 achterstand 
bij rust werd knap goedgemaakt door de 
sterke invalbeurt van Bas van den Heuvel 
en een excellerende Timo Voss. Als je 
vervolgens in de verlenging ook nog 
weet terug te komen van een 3-2 achter-
stand door wederom een goal van Timo 
Voss, krijg je het gevoel dat het niet meer 
mis kan gaan.. Niets bleek minder waar. 
Juist deze twee jongens, die de wedstrijd 
van hun leven speelden, gingen in de 
fout vanaf elf meter. Grote teleurstelling 
op de Noork en geen promotie naar de 

eerste klasse. Als groep voelde het extra 
zuur, vanwege alle inspanningen die de 
club had gedaan om er een groot feest 
van te maken. De sfeeractie op ‘het 
bordes’ was prachtig met het spandoek 
en de vlaggen, het spandoek van BWO 9 
was legendarisch en de opkomst zorgde 
bij iedereen dan ook voor een waar 
kippenvelmoment. Wij willen dan ook 
iedereen bedanken die zich die dag heeft 
ingezet om er een groot feest van te 
maken op de Noork: het bestuur, de sup-
porters, het barpersoneel en alle overige 
vrijwilligers. We hadden jullie inzet maar 
wat graag beloond.

Voor aankomend seizoen zijn er wel wat 
wijzigingen in de eerste selectie. Joeri 
Geerdink en Sven Weustink zijn allebei 
gestopt met selectievoetbal bij BWO. 
Jongens allebei ontzettend bedankt 
voor jullie inzet, kom volgend jaar nog 
gezellig een paar potjes voetbal kijken en 
wat biertjes drinken in de kantine! Ook 
Jesse Bouwhuis maakt vooralsnog geen 

BWO 1 
update

BWO 1

Welgeteld één puntje kwamen wij aan het eind 

afgelopen seizoen tekort om na een geweldige in-

haalrace een beslissingswedstrijd om het kampioen-

schap tegen STEVO af te dwingen. Zo dichtbij en 

ook zo ver weg. 
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BWO 1

onderdeel uit van de eerste selectie. Jesse 
sluit dit seizoen aan bij BWO 2. Ervaring 
leert dat een seizoen lang is en er altijd 
schorsingen en blessures zijn binnen een 
selectie, dus ik verwacht dat we hem dit 
jaar nog wel zullen zien binnen de lijnen 
bij het vlaggenschip. De omgekeerde 
weg wordt bewandeld door Rodney van 
Houten, de tweelingbroer van razende 
rechtsback Wesley van Houten sluit aan 
bij de eerste selectie. Rodney van harte 
welkom kerel! 

Ook hebben we de eerste oefenwed-
strijden alweer afgewerkt en dit stemt 
(voorzichtig) tevreden. Er is goed te 
merken dat we een ingespeeld collectief 
hebben die door de jarenlange coaching 
van Otto echt voetbalt vanuit een be-
paalde overtuiging. Uiteraard waren deze 
wedstrijden nog niet vlekkeloos, maar de 
overwinningen op respectievelijk WVV 
’34 en Rohda Raalte stemmen tevreden. 

Het mooie aan voetbal is dat je elk 
seizoen weer een nieuwe kans krijgt. Alle 
teams starten weer op nul en de strijd ligt 
volledig open. Wij willen er aankomend 
seizoen alles aan doen om deze kans te 
grijpen! We hebben de lat voor onszelf 
erg hoog gelegd afgelopen jaar, maar lo-
pen daar niet voor weg. Wij willen maar 
één ding en dat is promotie afdwingen 
naar de eerste klasse!

Hoog de Vaan!



HET PLEIN 90 7559 SR HENGELO Volg ons ook op facebook!
IntersportMegastoreHengelo

5%
SPAREN

5% VAN AL UW BESTEDINGEN 
SPAREN VOOR WAARDECHEQUES?
HAAL NU ONZE GRATIS INTERSPORT KLANTENKAART
EN U ONTVANGT 2x PER JAAR EEN WAARDECHEQUE!

WWW.INTERSPORTTWINSPORT.NLBekijk onze collectie ook online via:

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

VAKMANSCHAP IS 
MEESTERSCHAP

47036 Grolsch standaardadv A4 liggend Magazine.indd   1 07-06-16   14:07
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BWO 2 

Sfeeractie: Fight 
for our Pride
Na de geslaagde actie tegen Achilles ’12 in november, wilden 
we het seizoen nog eens knallend afsluiten. De nodige pyro 
en stof werd besteld, om weer eens wat moois op poten te 
zetten. Wekenlang werd er gefotoshopt en gediscussieerd 
om het mooist mogelijke ontwerp te krijgen. In de wedstrijd 
tegen STEVO werden twee prachtige foto’s geschoten, die we 
gebruikt hebben voor de volgende actie. Het doek zal qua op-
pervlakte twee keer zo groot worden als de vorige en beslaat 
10m x 4,5m.

Zondag 24 april werd de stof genaaid, waarna op maandag in 
de hal van de Noorkermennekes werd ingetekend. Binnen één 
avond was ook dit klaar en werd de woensdag en donderdag 
gepland voor het schilderen. De hal was qua oppervlakte een 
veel betere locatie dan de carport. Het gehele doek kon wor-
den uitgelegd en vanaf een uurtje of 10 gingen de kwasten 
met verf over het doek onder het genot van de muzikale be-
geleiding van de piraat Brekdeer FM. Gedurende de ochtend 
kwamen nog verschillende teamgenoten ons assisteren, om 
zodoende uiteindelijk met zeven man aan het doek te werken. 
Tegen de verwachting in ging het schilderen gigantisch snel 
en tegen drie uur was bijna alles al af. Alleen hetgeen wat in 
de kleur van de huid moet worden geschilderd, zal donderdag 
worden gedaan. Dit omdat deze kleur eerst nog gekocht 
moest worden. Er waren vooraf de nodige twijfels of het qua 
moeilijkheid wel te schilderen was, maar uiteindelijk kon wor-
den vastgesteld dat het er weer goed uit zag.

Een dag later werd de huid geschilderd, waarna het wachten 
begon tot een geschikte wedstrijd. Stiekem werd gehoopt op 
een beslissingswedstrijd tegen STEVO, maar helaas wisten die 
uiteindelijk één punt voorsprong te behouden, zodoende werd 
zondag 5 juni dik omcirkeld in de agenda. Omdat de planning 
dit jaar bizar goed was, hielden we – te veel – tijd over. Hier-
door werd besloten om nog een simpel doekje te maken met 
de tekst ‘Gezamenlijk strijden voor promotie’ en die werd elke 
wedstrijd van de nacompetitie opgehangen. Daarnaast werd 
nog een zwaaivlag gemaakt van 3 bij 3.

Op 5 juni werd er tegen 12 verzameld bij BWO om alles in 
orde te maken. Na veel geklauter in de netten en ladder, 
was dit klusje ook geklaard. Er kwam ons ter sprake dat bij 
opkomst Tsunami gedraaid zou worden in plaats van ons 
prachtige clublied, dus na veel gesteggel heeft de dj gelukkig 
zelf besloten ‘Hoog de Vaan’ te draaien, en terecht!

Om 2 uur klonk – gelukkig - het prachtige clublied uit de 
speakers, waarna eerst alle rookpotten werden afgestoken, 
om te vervolgen met wat knallers. Het spandoek zou door 
touwen zo naar beneden rollen, wat natuurlijk weer mislukte. 
Hierdoor ging er één in de netten om het doek te helpen 
de weg naar beneden te vinden. Een werkelijk afgeladen 

Sportpark de Noork met een nog betere support kon hierna 
genieten van een waar voetbalgevecht. Houdini en Hans Klok 
zouden trots wezen op hoe BWO zich terugknokte van een 
2-0 achterstand en in de verlenging van een 3-2 achterstand 
om uiteindelijk het onderspit te delven met die vervelende 
penalty’s. Ondanks dat de teleurstelling nog steeds de boven-
toon voert, zijn we toch ook wel ontzettend trots op onze 
club, op alles wat onze mooie club van de Noork liefheeft.

Als blijk van waardering heeft Otto Krabbe – hoofdtrainer 
BWO 1 – namens BWO 1 ons een paar weken later voorzien 
van een training met daarna een tactische analyse. Hierbij 
heeft hij uitgelegd hoe hij graag zou zien hoe het vlaggen-
schip speelt, maar daarnaast was er ook gelegenheid voor 
een kritische noot en vragen over de speelwijze van ons eigen 
team. Daarnaast waren er nog 10 gratis kannen met bier, die 
er meer dan prima ingingen. Het zou zomaar kunnen zijn dat 
we komend seizoen weer iedereen middels een sfeeractie zul-
len verrassen, want deze training werd binnen het team zeer 
zeker geapprecieerd. 

Niels Bijen, BWO 9
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Ontvangst in vakantiemodus 
Drukke agenda’s, veel afspraken maar 
de vakantieperiode brengt uitkomst! 
Dan loop je vlak voor tienen langs een 
lege wachtruimte, maar maak je wel 
een gezellig praatje met een nieuwe 
medewerkster achter de balie die je dan 
ook weer kent. Een paar minuten later 
zwaait de deur van de behandelkamer 
open en komt Thijs in vakantie outfit 
hartelijk op mij af gelopen. “Maandag 
begint alles weer, even alvast wat voor-
bereidingen treffen”. 

Hoe het begon
Thijs is een geboren en getogen Hen-
geloër. Na zijn opleiding fysiotherapie 
aan Saxion University of Applied Sci-
ences in Enschede werkt hij een korte 
periode bij een commercieel bedrijf in 
Hengelo.
In 2006 krijgt hij een prachtige kans 
om zijn eigen passie voor het menselijk 
lichaam en hoe het beweegt uit te 
dragen in zijn eigen praktijk.
In samenwerking met sportschool 

Esrein, die ruimte biedt, start hij in 
zijn eentje zijn eigen praktijk. Wat hij 
dan anders doet? Heel simpel: fysieke 
klachten niet alleen behandelen maar 
daarnaast ruimte en een programma 
bieden om het lichaam ook (weer) te 
trainen: “Return to play!”

De ontwikkeling richting Fysio Centrum 
Kamminga
Serieus en gedreven als hij is, zo pakt 
hij de ontwikkeling van zijn praktijk ook 
op. In 2010 de eerste verhuizing. 

De jaren daarna 
nog een paar keer: 
steeds wat meer 
behandelruimtes en 
een grotere training-
sruimte. Zijn vrouw 
Else is inmiddels als 
kinderfysiotherapeut 
voor de jeugd ook 
mede partner van het 
Fysio centrum. Trots 
vertelt hij vervolgens 
dat hij behalve aan de 
Wemenstraat, waar 
we het interview 
hebben, ook in Groot 

Driene en in Delden zit. Als alles goed 
gaat, zit Fysio Centrum Kamminga lo-
catie Delden in januari 2017 zelfs in het 
gloednieuwe Gezondheidscentrum dat 
momenteel in aanbouw is. En of je daar 
trots op mag zijn! 
Dat Thijs niet van half werk houdt, 
blijkt uit de nieuwe website die net 
online is. De belangrijkste speerpunten 
meteen in beeld: fysiotherapie, kinder-
fysiotherapie, fysioSport en sportfysio-
therapie.

Fysio Centrum Kamminga en BWO 
Business club
Sportfysiotherapeut Robert Dull, ver-
bonden aan Fysio Centrum Kamminga, 
is al een aantal jaren verbonden aan 
het eerste elftal van BWO. Daarnaast 
worden er inloopspreekuren gehouden 
voor blessurebehandelingen. Vanuit het 
bestuur werd hij gepolst voor de busi-
ness club. Aangezien Thijs ook graag 
wat terug wilde doen voor BWO, werd 
hij meteen bestuurslid van de business 
club in oprichting. Hij is lovend over 
het feit dat de business club zo snel zo 
veel leden heeft kunnen werven en dat 
de club organisatorisch al grotendeels 
staat. “Een ongedwongen club waar 
behalve voetbal ook gespard kan wor-
den over het ontzorgen van onderne-
mers”. Zoals hij zelf zegt zit zijn taak 
als medekartrekker er op en blijft hij als 
lid graag verbonden aan de business 
club. Thijs succes met het door ontwik-
kelen van jullie DNA! 

Fysieke klachten?
Heb jij tot slot fysieke klachten? Bel, 
mail of loop bij een van de locaties naar 
binnen! Thijs en zijn prachtige team 
proberen jouw zorgvraag te begrijpen 
en te zorgen voor de meest passende 
therapie. 
Kijk voor de vele mogelijkheden op 
www.fysiocentrumkamminga.nl of bel 
085-7732188.

Marjana van Belkum (communicatie) zet in de schijnwerper:

Thijs Kamminga van Fysio 
Centrum Kamminga, 

getrouwd en 2 kinderen 
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DAMES 1

Jullie zien het goed, er komt dit seizoen 
weer één nieuw Dames 1 team bij de voet-
bal. Dit team bestaat uit 17 leuke en gezel-

lige Dames, die ook nog eens een leuk 
potje kunnen voetballen. Een team dat sa-

men is gevoegd van de oude A1-meisjes en 
goede aanvulling van buitenaf. We gaan er 
met zijn allen een geweldig en leuk seizoen 

van maken. Eén team, één taak. 

Aanvoerder van de nieuwe Dames 1 
(Puck de Haan):
Ik weet nog als de dag van gisteren dat 
ik als pupil van de week een ochtend 
met het toenmalige Dames 1 mocht 
meelopen. Ik voetbalde toen nog maar 
net in de E11 en was heel zenuwachtig. 
Al die oude vrouwen zouden wel den-
ken: wat een guppy. En dan nu 5 jaar 
later, zit je zelf in het nieuwe Dames 1 
van BWO. Het mag dan wel een jonger 
team zijn dan eerst, maar ik denk wel 
dat we kans maken het ver te schop-
pen, letterlijk en figuurlijk. Ik heb erg 
veel zin in het komende seizoen. Met 
een paar nieuwe spelers erbij zijn we 
een heel fijn team geworden, dat echt 
weet hoe je samenspeelt. Onze geliefde 
coaches gaan gelukkig ook met ons 
mee en zullen weer een heel seizoen 
achter ons staan, zonder hun waren 
we niet ver gekomen. De competitie 
is al bekend, het belooft een heel leuk 
voetbalseizoen te worden met nieuwe 
tegenstanders waar we nog niet tegen 
gevoetbald hebben als A-team. Ik ben 
een trotse aanvoerder van het nieuwe 
Dames 1 van BWO en ik heb erg veel 
zin in de komende tijd met al mijn top-
pers.

Coaches (Marcel Tenniglo, Raymond 
Groot Rouwen en Stephan Verbraaken):
Wij als de coaches en trainers van de 
Dames 1 zijn erg trots op dit team. Wij 
vinden dat de Dames zich erg goed 
hebben ingezet het vorig seizoen met 
ook als behaalde doel gedeeltelijk 1ste 
plaats. Wij zijn vereert om dit team te 
mogen trainen en met hun de volgende 
grote stap te gaan zetten - Dames 1. 
Na ongeveer 5 jaar geen Dames 1 te 
hebben gehad bij BWO, vinden wij dat 
ze nu ook trots kunnen gaan worden 
op de nieuwe spelers van het nieuwe 
Dames 1. Wij zijn erg benieuwd naar 
het niveau waar we in zullen komen, 

Nieuw Dames 1;  
Eén team, één taak.

omdat dit een erg jong en hecht team 
is. Maar wij gaan er met volle moed in, 
want de Dames zijn nog lang niet klaar 
met leren ze zijn erg leergierig en willen 
veel van ons leren. We hopen dat we 
met deze fitte jonge Dames een nog 
grote toekomst kunnen opbouwen voor 
BWO.

Foto inzet:
Bovenste rij: Gaulicia Moes, Stephan 
Verbraaken, Raymond Groot Rou-
wen, Rianne ter Bekke, Evi hagels, 
Marcel Tenniglo  
Middelste rij: Kim de Graaf, Sharon 
Tenniglo, Sanne Krakers, Marice oude 
Groen, Laure de Vries, Puck de Haan, 
Bo Bouwhuis  
Onderste rij: Marlot Wilms, Vero-
nique Kuipers, Kyra Groot Rouwen, 
Merel Haafkes, Milou Lansink, Naomi 
Kemerink, Emma Paus
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JEUGD

BWO jeugdkamp 
2016

 
Wist u dat?
- we op 18 en 19 weer op BWO jeugd-
 kamp zijn geweest?
- we dit jaar met maar liefst 110 kin-
 deren op pad gingen? 
- er ook 38 meiden bij waren dit jaar? 
- we zelfs een hele handbalmeiden-tent  
 hadden? 
- we wel baalden dat niet iedereen mee  
 kon dit kamp?
- we dit jaar naar Camping de Zandstuve  
 in Hardenberg zijn geweest?
- het glamping-tenten waren met eigen  
 keuken, douche en toilet?
- er zelfs een vaatwasser in zat?
- we ook dit jaar weer een topbezetting   
 hadden qua leiding?

 hadden?
- deze maximaal gebruikt is?
- Famke ’s morgens ziek leek te zijn en af  
 werd gemeld?
- we heel blij waren dat ze er uiteindelijk  
 toch bij kon zijn?
- Lea’s moeder stiekem snoepjes in haar  
 tas had gestopt?
- ze deze in moest leveren bij de leiding? 
- ze deze wel terug heeft gekregen aan  
 het einde van het kamp omdat het  
 haar moeders schuld was ;-) ?
- ze volgend jaar zeker geen snoep meer  
 meebrengt? 
- we als introspel een leiders-bingo heb- 
 ben gespeeld?
- de leiders hierbij een stukje van zichzelf  
 lieten zien?
- dit leidde tot hilarische vragen aan de  
 leiders?
- Niels toch een stuk ouder werd geschat 
 en trotse ouder van 3 voetballende  
 zoons?!?
- meerdere leiders hun angsten hebben  
 blootgegeven in dit spel?
- de gewonnen waterpistooltjes gelijk in  
 gebruik werden genomen?
- de jeugdleiders weer een leuk spelletje-
 scircuit hebben bedacht?
- ze onder andere hebben gevoetbald  
 met een skippybal?
- ook het Schotse balspel werd   
 gespeeld?
- natuurlijk het waterhockey ook niet  
 mocht ontbreken?
- de regen wel telkens voor wat onder-
 brekingen zorgde?
- dit de pret niet mocht drukken?
- het in de meiden-tent 9 erg gezellig  
 was?
- Miranda spelletjes mee had genomen?
- de meiden in tent 9 erg goed zijn in  
 Uno?
- leidster Laure ook in tent 9 lag?
- zij zorgde voor een leuk muziekje?
- zij ook wel een beetje maf was?
- Liz ons aan het einde van de middag  
 ook kwam vergezellen?
- de dames van tent 9 het samen met  
 elkaar helemaal top hebben gehad?|
- ondanks het weer, zelfs het buikschui- 
 ven gewoon door is gegaan?
- de baan er dit jaar geweldig bij lag en  
 goed bezeept werd?

- hierbij ook de grote jongens weer klein  
 worden?
- er ook veel  meiden mee schoven op  
 de blauwe baan?
- het wel heel vervelend is als je zeep in  
 je ogen krijgt? 
- er gelukkig emmers water klaar ston-
 den om het uit te spoelen?
- de jongens uit tent 3 dachten dat hun  
 badkamer schoongemaakt moest wor-
 den met dikke klodders groene zeep?
- deze ijverigheid hen niet in dank werd 
 afgenomen?
- Jesper als een ware superman (mat  
 cape) over het kamp snelde?
- Twan in wel 4 verschillende outfits is  
 gezien tijdens het kamp?
- Luuk de leiding goed heeft geholpen  
 met het uitdelen van snoepgoed?
- Luuk en Daan volgend jaar als leider  
 mee willen?
- ze de ‘leiders-shirts’ al in hun bezit  
 hebben?
- we zeker gaan kijken hoe ze ons vol-
 gend jaar kunnen helpen?
- we echter ook willen dat ze volgend  
 jaar gewoon weer een geweldig kamp  
 zullen beleven als kind?
- we voor het avondeten frietjes met een  
 snack kregen?
- deze bereid zijn door oud-teamgenoot  
 van Jordy en tevens broer van Albert?
- dit de nodige stress opleverde in de  
 keuken opleverde tijdens de bereiding?
- de jongens van tent 1 op eigen initia-
 tief hun tafel netjes hadden gedekt?
- de kinderen uitgehongerd waren na al  
 het sportieve vermaak?
- de meiden van tent 8 een hele leuke  
 yell hebben bedacht?

- er dit jaar 5 toppers als jeugdleider  
 meegingen?
- Lars en Niels uiteraard weer van de  
 partij waren?
- alle jeugdleiders zich weer met veel  
 enthousiasme hebben ingezet tijdens  
 het kamp?
- wij ons verbazen over hun nooit 
 afnemende energie?
- we dit jaar 9 tent-leiders hadden?
- er naast ouders, zelfs twee spelers uit 
 BWO 1 bij zaten?
- de kinderen dit wel extra cool vonden?
- het helemaal feest werd toen ze hoor-
 den dat Bas ook nog de vriend van  
 (hun) juf Nanniek is?
- ook deze leiding zich geweldig heeft  
 ingezet voor dit kamp? 
- het gezegde ‘vele handen maken licht  
 werk’ zeker op deze leidinggroep van  
 toepassing was?
- we het springkussen ook weer mee  
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- wij volgend jaar van elke tent een yell  
 willen horen?
- we als toetje een lekker Italiaans ijsje  
 mochten uitzoeken?
- de ijskraam net in een ontzettende  
 regenbui aan kwam rijden?
- er wel tien smaken waren waaruit we  
 konden kiezen?
- smurfjes ook graag smurfenijs eten?
- Jordy ons liet schrikken door een   
 boomwortel van dichtbij te willen be-
 kijken?
- wij hem een spoedig herstel wensen?
- hij thuis een lieve beterschapskaart  
 met chocola van Nikki en Julia heeft  
 gekregen?
- een paar kinderen uit één tent beslo-
 ten hun gedrag te verbeteren na een  
 strenge toespraak van de leiding?
- zij daarom gewoon gezellig het kamp  
 af hebben kunnen maken?
- we na het ijsje op speurtocht gingen?
- de eerste groepen in het licht ver-
 trokken, maar het al snel donker werd?
- de spoken dit jaar ook verstopt zaten?
- Lars een enge cowboy-indiaan was en  
 Niels als ballonnenman door het leven  
 ging?
- Siebe het verstopte spook was? 
- we hier even moesten improviseren  
 omdat Jordy & René bij de huisartsen- 
 post zaten na het boomwortel inci- 
 dent?
- Rene nogal onder de indruk was van  
 de leuke (vrouwelijke) huisarts?
- Berry bleek te beschikken over een  
 improvisatietalent en sterke fiets-
 benen?
- niemand de weg is kwijt geraakt bij de  
 spooktocht dit jaar?
- Merlinn ondanks een zere knie toch de  
 hele speurtocht heeft gelopen?
- de meiden uit tent 9 heel stoer waren  
 tijdens deze tocht?
- ze naast de spoken ook nog een kikker  
 hebben gevonden?

- dat ze deze kikker ook nog het fiets- 
 pad over hebben geholpen?
- een aantal ouders er, zonder de kin-
 deren, ook een gezellige avond uit van  
 heeft gemaakt?
- Liz en Lea in het donker hebben ge-
 holpen met het opsnorren van de   
 chips?
- de raadsels in de speurtocht voor veel  
 hoofdbrekens zorgden?
- het na terugkomst in het kamp al   
 redelijk snel stil werd?
- het alleen bij de handbaldames nog  
 even onrustig was?
- en daarna alleen de leiding nog lawaai  
 maakte?
- Ben leidster Helen de halve nacht   
 wakker heeft gehouden met nachte-
 lijke (slaap)wandelingen?
- één leider de volgende morgen ver-
 geten was haar wekker uit te zetten?
- de meiden uit tent 11 daardoor al om  
 7 uur ruw werden gewekt door Mattie  
 & Wietze?
- iedereen rond 8 uur weer aan het   
 ontbijt zat?
- de leverworstjes en smeerkaas veel  
 populairder bleken dan wij hadden  
 verwacht? 
- wij hier volgend jaar een groot verpak-
 king van meenemen?
- we de beloofde donuts moesten mis-
 sen (want die lagen nog in Hengelo)?
- er bij de jongens in tent 5 regelmatig  
 meer hagelslag dan brood op het bord  
 lag?
- Jauke voor een nieuwe kledingrage  
 wilde zorgen?
- hij zijn shirt achterstevoren aan had?
- de E-tjes ’s morgens naar het zwembad  
 gingen? 
- het helaas wat koud was voor de gave  
 glijbanen buiten?
- veel kinderen hier toch vanaf zijn   
 gegaan?
- ook de leiders een poging hebben   
 gewaagd om het snelheidsrecord te  
 verbreken?
- de F-jes ondertussen een voetbal  
 toernooitje en het BWO wereldspel  
 speelden?
- het op zondag gelukkig droog en   
 steeds zonniger was?
- we hebben geluncht met broodjes  
 knakworst? 
- er heel wat broodjes door zijn   
 gegaan?
- deze in no-time op waren?
- de F-jes na de lunch zijn gaan zwem-
 men? 
- de E-tjes en handbalmeisjes toen een  

 toernooi speelden?
- er ook een paar jongens deelnamen  
 aan het handbaltoernooitje?
- wij (en de handbalmeiden) dat heel  
 leuk vonden?
- het BWO wereldspel ook dit kamp  
 weer een hit was?
- waarbij er gehandbald, gevoetbald,  
 geskippyvoetbald en gehockeyd   
 werd?
- de leidster van tent 11 het jammer  
 vindt dat de (oudere) meiden volgend  
 jaar niet meer mee mogen?
- de ouders volgend jaar voor deze  
 dames een D-kamp zouden moeten  
 organiseren?
- wij ze allemaal toppers vonden?

- Yorinde ook zo heeft genoten?
- dat ze misschien gaat verhuizen en  
 dan volgend jaar niet meer mee kan?
- er weer het één en ander is blijven  
 liggen? 
- foto’s hiervan op de Facebook-pagina  
 staan?
- De helft van de gevonden voorwer-
 pen van de kinderen van Berry en  
 Jordy waren?
- de spullen bij BWO zijn af te halen?
- we dit jaar weer hebben genoten van  
 al die enthousiaste snoetjes & vrolijke  
 kinderen?
- we nu al weer kijken naar de moge-
 lijkheden van volgend jaar? 
- we hopen dat volgend jaar ieder  
 een weer zo enthousiast is om mee te  
 gaan?
- dan bedoelen we kinderen, maar ook  
 leiders?
- wij de locatie hierop aan proberen te  
 passen zodat ook iedereen mee kan? 
- de foto’s van het kamp op de website  
 van BWO staan?
- we jullie nog een keer willen bedan-
 ken voor het leuke kamp? 
- wij het organiseren, maar dat jullie  
 het geweldig maken?
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Interview 
BWO F1

Vragen:
1. Waarom ben je op voetbal gegaan?
 Het is altijd al mijn favoriete sport geweest.
 Nadat ik gestopt ben met breakdancen, is het nu alleen  
 maar voetbal!
2. Wie is je favoriete speler van BWO 1?
 Remco Huiskes, niet alleen omdat hij mijn oude coach/ 
 trainer is maar, hem gewoon een goede speler vindt!
3. Wat vind je het leukste aan voetbal?
 Ik mij daar nooit in verveel en graag elke wedstrijd wil  
 gaan spelen, waar ik maar kan.
 Wordt wel eens gevraagd om in andere teams mee te  
 spelen en dat vind ik echt leuk. 
4. Wat vind je het minst leuk aan voetbal?
 Het minst leuk vond ik in de oude team dat we vaak van  
 keeper moesten wisselen, omdat we geen vaste keeper  
 hadden. Dat is straks gelukkig wel anders.
 Het is ook jammer dat een wedstrijd zo snel is afgelopen.
5. Waar ben jij goed in?
 Mijn snelheid met de bal en ik kan linksvoor goed spelen.
6. Wat wil je graag nog verbeteren?
 Ik wil graag nog sneller worden en zo de tegenpartij  
 voorbij lopen. Betere en mooie schijnbewegingen maken  
 wil ik ook graag verbeteren.

De jeugd is binnen de Blauw-Witter 
nog wel eens een ondergeschoven 
kindje, daarom leek het de redactie wel 
eens leuk om een speler van een wille-
keurig jeugdelftal te interviewen. 

BWO F1 heeft het afgelopen seizoen 
prima gepresteerd met een zesde plek 
in de najaarscompetitie en een vijfde 
plek in de voorjaarscompetitie. Beide 
prestaties waren in de hoogste klasse 
voor F-teams, de hoofdklasse. Eerste 
elftal speler Remco Huiskes voorziet 
deze jongens van trainingsoefeningen 
en de juiste tactische aanwijzingen. 
Dit interview vindt plaats met Darrell 
Huber die in het seizoen 2015-2016 
speelde voor BWO F1.

7. Wie is je favoriete voetballer?
 Lionel Messi 
8. Hoe ziet je voetbalcarrière er over tien jaar uit?
 Dat ik nog beter ben in voetbal dan nu en misschien  
 wel zo goed ben dat ik bij FC Twente mag spelen. 
9. Wat is je favoriete tv-programma?
 Disney XD
10. Wat is je lievelingseten?
 Mijn lievelingseten zijn stamppot rauwe andijvie met  
 gehaktbal en appelmoes! 
 En ik vind het Moluks & Indisch eten van mijn beide  
 oma’s lekker.
11. Wat is je favoriete vak op school?
 Ik heb er twee en dat zijn taal en gym.
12. Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn?
 Een hond, want een hond is ook snel met rennen, en  
 iedereen vindt ze lief en ze worden vaak geknuffeld 
 en geaaid.



van tap tot tent 
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Café PECA, al vele jaren 
verbonden aan BWO

Toch genoten Jan en Truus het meest als de jongens van 
BWO langskomen. Of het nou de eerste selectie of het 
negende is, de koude biertjes en hapjes stonden altijd klaar. 
Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de carnavalsvereniging 
en alle andere (stam)gasten. Iedereen werd even hartelijk 
ontvangen en geholpen.

Ondanks de liefde voor het vak en de zaak, heeft het stel 
er voor gekozen om te stoppen. De ouderdomskwaaltjes 
kwamen steeds vaker om de hoek kijken en het besef dat er 
meer is dan alleen werken, werd steeds sterker. Jan en Truus 
gaan genieten van hun vrije tijd. Dat betekent eigenlijk dat 
Jan nog vaker bij BWO te vinden zal zijn.

Jubilea
Dat PECA veel herinneringen en geschiedenis met zich 
meebracht, bewijzen de vele anekdotes over het café. Dit 
jaar bestaat het zelfs 90 jaar. En dat moet volgens de nieuwe 
eigenaren groots gevierd worden. “We willen een prachtig 
feest geven ter ere van het jubileum. Dat verdienen Jan en 
Truus. Hoe we dat gaan doen? Dat komen jullie nog wel te 
weten”.

Het 90 jarige jubileum van PECA is niet de enige mijlpaal die 
Jan dit jaar bereikt. Hij is bovendien voor het 30e seizoen 
leider van het eerste elftal. “Ik doe dat met veel plezier. De 
laatste jaren gaan zo ontzettend goed en ik hoop dat we dit 
jaar alsnog de stap kunnen maken naar de eerste klasse”. 

Als je Café PECA binnenkomt, weet je niet wat je ziet. Het 
lage plafond is er uit, er ligt een nieuwe vloer en ook van het 
meubilair is weinig meer over. Zonder overdrijven kunnen 
we zeggen dat het populaire buurtcafé een compleet andere 
look and feel zal krijgen. Daar waar Jan en Truus Peters 
tientallen jaren de tent hebben gerund, neemt nu een drietal 
ambitieuze horecatijgers het stokje over.

Jan Hobbelink praat vol enthousiasme over de nieuwe plan-
nen van Café PECA. We willen de gezelligheid behouden, 
maar wel in een nieuw jasje stoppen. We hebben nu een 
mooi biljart, een moderne dartbaan en zenden al het voetbal 
uit op grote LED televisies. 

Het lijkt een groot contrast met voorheen, maar de nieuwe 
eigenaren willen graag de sfeer van voorheen behouden. Het 
moet een gemoedelijk buurtcafé blijven. Lekker een biertje 
doen, een potje voetbal kijken of een potje darten. Ook qua 
prijs blijft PECA goedkoper dan de commerciële uitbaters in 
het centrum van Hengelo.

Mooie herinneringen
Jan en Truus bewaren prachtige herinneringen aan hun 
tijd bij PECA. Zo vertelt Jan nog vol trots over de tijd dat 
Groothuis nog vlak naast het café was gevestigd. “Mensen 
kwamen uit heinen en verre eerst bij ons een biertje doen, 
voordat ze gingen dansen bij Groothuis. Vaak kwamen ze 
daarna terug voor een patatje en een afzakkertje”, blikt Jan 
terug.

"Het moet een gemoedelijk 

buurtcafé blijven. Lekker 

een biertje doen, een potje 

voetbal kijken of een 

potje darten." 
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Op vrijdag 3 juni was het 

dan zover; na een lang, 

bewogen voetbalseizoen, 

met de bijbehorende ups 

en downs, was het voor 

B1 tijd om het seizoen 

stijlvol af te sluiten. 

Na intensief overleg in de spelersgroep 
was in het begin van het seizoen reeds 
besloten dat dit moest gebeuren met 
een overwinning op de Zwolle Interna-
tional Cup. Dat er ook twee overnach-
tingen op Summercamp Heino bij horen 
is overigens een toevallige bijkoms-
tigheid. 
Om 16:30 verzamelen op Sportpark 
de Noork, waar de voor een hele 
mooie prijs bij Münsterhuis Autoverhuur 
gehuurde busjes al klaar stonden om 
ingeladen te worden. Ingeladen met 
boodschappen voor het kamp; broodjes, 
beleg, fruit, frisdrank en natuurlijk heel 
veel chips, snoep en dergelijke dingen. 
Moet gezegd worden dat we deze 
dingen tegen een spotprijs hebben kun-
nen aanschaffen via de kantinecommis-
sie van BWO, waarvoor dank! Ook de 
sponsoring van Jumbo Leferink Hassel-
er-es en EMTÉ hebben bijgedragen aan 
een onvergetelijk weekend voor B1.

Na het inchecken in Heino konden we 
ons direct vervoegen in het restaurant 
voor de eerste sportmaaltijd. Daarna 
even uitbuiken in ons onderkomen en 
vervolgens maar eens op onderzoek uit 
op het Summercamp. Gelukkig heeft 

Afsluiting B1 
in Zwolle

B1 een ondernemende spelersgroep en 
denken ze groot, groter dan het Sum-
mercamp in ieder geval; dus, trainings-
pak uit, mooie kleertjes aan en op naar 
het centrum van Heino. 17 pretty-boys 
met grote plannen op pad, dan weet 
iedereen wel wat er gaat gebeuren. Wat 
drinken, potje darten, sterke verhalen 
vertellen, en dat was het… Terug naar 
het Summercamp waar uiteraard nog 
een aanslag gepleegd moest worden op 
de meegenomen lekkernijen. Aangezien 
er de volgende dag nog gevoetbald 
moest worden kon het niet te laat 
gemaakt worden, om 5:30 was het dan 
ook muisstil op de slaapkamers. Geluk-
kig ging om 7 uur de wekker weer voor 
een stevig ontbijt in het restaurant. Ie-
dereen aanwezig? Jazeker! Uitgeslapen? 
Zeker niet…

Op het sportpark van Be Quick in 
Zwolle werden er op zaterdag vier wed-
strijden gespeeld, te beginnen een 0-4 
nederlaag tegen FC Zoetermeer. Vervol-
gens werd er twee keer gelijkgespeeld, 
tegen EFC’58 (1-1) en Sportclub De-
venter (0-0). De laatste poulewedstrijd 
werd met 4-0 gewonnen van DESM 
waardoor een 4e plaats in de poule 
werd veilig gesteld. Een domper op deze 
mooie voetbaldag was het uitvallen van 
de (stand-in) keeper. Na een bezoek 
aan het ziekenhuis van Zwolle bleek er 
een breuk te zitten in zijn pink. Gelukkig 
geneest dit inmiddels goed nadat hij in 
Hengelo is geopereerd.

De zaterdagavond werd uiteraard weer 
begonnen met een maaltijd op Summer-
camp Heino. Vervolgens nog een potje 
voetballen en een duik nemen in het 
zwembad waarna er nog een plan moest 
worden bedacht om de zaterdagavond 
te vullen. Eerst maar eens in Heino 
kijken, daar was helaas niet veel te 

doen. Dan maar, via Raalte waar het 
ook rustig was, onder de brug door naar 
Deventer. Na een lange zoektocht over 
de kermis werden uiteindelijk de bots-
auto’s gevonden, van deze botsauto’s 
werd dan ook gretig gebruik gemaakt. 
Rond een uur of 1:00 begon de terug-
weg naar Heino, want ook op zondag 
moest er weer gevoetbald worden.

Na een stevig ontbijt moest voor half 10 
de slaaplocatie verlaten worden, schoon 
inderdaad. Uiteraard was dit geen enkel 
probleem en hielp iedereen vrolijk mee. 
Stipt om half 10 de sleutel ingeleverd 
en weer op naar het sportpark. Het pro-
gramma was lang onduidelijk, maar uit-
eindelijk bleek dat er gevoetbald moest 
worden tegen SC Babenhausen, DESM 
en TSC. Met goed, verzorgd en aantrek-
kelijk voetbal werden deze wedstrijden 
positief afgesloten waardoor er toch een 
prijs in de wacht gesleept werd (runner-
up). In afwachting van de prijsuitreiking 
werd B1 middels een live-verslag op de 
hoogte gehouden van de penalty shoot-
out van ons vlaggenschip. De spanning 
was ook in Zwolle voelbaar, het eindre-
sultaat helaas niet gewenst. 

Na de prijsuitreiking begon rond half 5 
de terugweg richting Hengelo. In Hen-
gelo aangekomen werd het weekend 
afgesloten met een barbecue. De barbe-
cue was verzorgd door Kleizen poe-
liersbedrijf, en het mag gerust gezegd 
worden dat dit top geregeld was. 

Rest ons nog een dankwoord te doen 
aan onze hoofdsponsor. Naast de 
shirtsponsoring, tassen en trainingspak-
ken heeft IJzerhandel Knoef namelijk 
ook nog de kosten voor het vervoer 
voor dit weekend voor haar rekening 
genomen. Namens de spelersgroep en 
begeleiding heel erg bedankt hiervoor!
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BWO kent oneindig veel clubhelden. Om 

Remco beter te leren kennen hebben we 

hem een aantal dilemma's voorgelegd.

De dilemma's van...Remco Huiskes

vrienden bij BWO. Zondags eerst gezellig voetballen en vervol-
gens met z’n allen een pilsje doen in de kantine.

Onbetaald of betaald voetballen bij BWO
Onbetaald voetballen bij BWO. Volgens mij is het bij BWO een 
ongeschreven regel dat selectiespelers niet individueel worden 
betaald. Dergelijke waarden die een vereniging als BWO vormen 
moet je naar mijn mening niet willen opgeven.

Messi of Ronaldo
Messi. Het zijn natuurlijk allebei fantastische voetballers. Ongelo-
felijk knap hoe Ronaldo afgelopen zomer met Portugal Europees 
kampioen is weten te worden. Daar waar Ronaldo weleens wat 
moet compenseren met kracht, oogt het bij Messi echter veel 

Voetballen of training geven
Voetballen. Ik vind het ont-
zettend leuk om de pupillen te 
trainen, maar zelf voetballen 
geeft mij meer voldoening. 
Winnend het veld afstappen 
als speler voelt beter dan win-
nen met mijn pupillenteam.

Winnen of winst boeken
Winnen. Uiteindelijk moet je 
alles willen winnen. Daar zijn 
ze bij de KNVB ook achter ge-
komen zag ik laatst bij VI. Om 
wedstrijden te winnen heb je 
alleen wel goede voetballers 
nodig. Dus is een goede ont-
wikkeling naar mijn mening 
ook erg belangrijk.

BWO of FC Twente
BWO. Ook al is FC Twen-
te mijn favoriete profclub, ik 
kies toch voor BWO. Aan-
gezien het de laatste tijd een 
stuk minder gaat met Twen-
te, neemt mijn interesse ook 
wat af. Ik vind het leuker om 
tijd door te brengen met mijn 

natuurlijker. Bij Messi gebeurt 
alles op techniek en intuïtie. 
Vandaar dat ik dan toch voor 
Messi kies.

De Blauwe Engel of De Appel
Beiden. Zo op zijn tijd houd ik 
wel van wat vertier. Gezellig 
met wat vrienden een daghap 
of een biertje drinken in de 
stad. Uit ervaring kan ik zeg-
gen dat je zowel bij De Blau-
we Engel als De Appel goed 
kan vertoeven!

Geld uitgeven of geld sparen
Geld uitgeven. Ik vind het 
leuk om met vrienden op stap 
te gaan. Weekendjes weg, 
een daghap in de stad en naar 
optredens van bandjes zijn 
dingen die ik regelmatig doe. 
Dan wordt het lastig om daar-
naast nog veel te sparen.

Films of series
Beiden. Zo nu en dan gaan 
we met een paar spelers van 
BWO 1 of 2 naar de bioscoop. 

Maar series kijk ik ook graag. Voornamelijk de Amerikaanse series 
spreken me erg aan. Homeland, Suits en Prison Break zijn echte 
aanraders!

Nederlandstalige muziek of Top 40
Na de trainingen en wedstrijden kies ik zonder twijfel voor Ne-
derlandstalige muziek. Het geeft net wat meer gezelligheid om 
met Frans Duijts en André Hazes op de achtergrond na te zitten. 
Mochten we aansluitend nog een biertje drinken in de Good Fel-
lows dan heeft de Top 40 mijn voorkeur.

Aan wie geef jij het stokje over?
Coen Beldhuis

DILEMMA'S
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TC NIEUWS

Allereerst hoop ik dat eenieder een fijne vakantie heeft gehad 
en weer fris kan starten aan een nieuw voetbalseizoen.
 
Eind mei zijn de nieuwe teamindelingen voor het komende sei-
zoen bekend gemaakt. Dit is zorgvuldig, volgens afgesproken 
protocol, en naar eer en geweten gebeurd door de diverseco- 
ördinatoren van de TC in samenwerking met het Jeugdbestuur.
 
Met de kinderen en ouders zijn op verzoek individuele gesprek-
ken gevoerd, wanneer de verwachtingen over de indeling niet 
overeenkwamen met de werkelijke indeling.
 

Daarnaast is de TC inmiddels weer bijna op sterkte door aan-
trekken van een D-coördinator (Albert Lardo) en een 
E/F coördinator (Roger Baumann). 

Als belangrijk speerpunt wil ik tenslotte nog aangeven dat elk 
kind, in welk team hij/zij ook speelt RECHT heeft op evenveel 
speeltijd!! Het gebeurt (helaas) nog te vaak dat volwassenen 
te graag willen winnen, met als gevolg dat sommige spelers 
dan minder speeltijd krijgen. Wij willen als vanuit de TC en 
jeugdbestuur hier het komende jaar(en) meer op gaan letten en 
trainers-coaches hierop aanspreken om dit te voorkomen.
Laat ik duidelijk zijn: Dat wil niet zeggen dat winnen een vies 
woord is, de spelbedoeling van voetbal is om meer doelpunten 
te maken dan de tegenstander en dan win je een wedstrijd. Dat 
geldt voor een F-pupil, maar ook voor een A1-speler. 
Ik wil er alleen maar mee zeggen dat: een onderdeel van het 
team zijn belangrijker is dan een wedstrijd winnen.
  
Een mooi voetbalseizoen toegewenst,

Geert Veldhuis
Voorzitter TC BWO

tcnieuws

Wat ons als Technische Commis-

sie vaak wordt gevraagd, wat is 

nu ons beleid, waar staan we als 

BWO voor?! En terecht.

Spelregelbewijs seizoen 2016-2017

In 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 Spelre-
gelbewijs. 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 team indeling van het seizoen 2016-
2017 zullen alle namen van spelers die nog niet in het 
bezit zijn van een geldig spelregelbewijs worden voor-
zien van een code GS (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 spe-
lerspas 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 je team uitkomen. 
Mocht je problemen hebben met inloggen verzoeken 
wij je even een mailtje te sturen naar bwowedstrijcoor-
dinator@gmail.com

Namens de jeugdcommissie veel succes met het behalen 
van het spelregelbewijs. 

Ondertussen zijn de meeste teams voorzien van een trai-
ner-coach/leiders, bij sommige teams is dat echter nog niet 
gelukt. Voor de C2 zijn we nog op zoek naar een trainer, de 
coaching kan en wil Pascal Wolsink doen.
Voor de E3 en E4 zijn we nog op zoek naar een trainer-coach en 
enkele lagere Pupillenteams (E- en F-groep) hebben nog geen 
leider, dus hierbij een verzoek aan ouders om dit op te pakken.
 
Gelukkig zijn we vlak voor de zomervakantie rondgekomen met 
Martijn Veenhoven om onze 2e selectie te trainen-coachen.
 
Wat ons als TC vaak wordt gevraagd, wat is nu ons beleid, waar 
staan we als BWO voor?! En terecht.
Er is aan het eind van vorig seizoen een werkgroep gestart die 
zich bezig houdt met deze vraag en die bestaat uit: Arjan Derk-
sen, Geert Veldhuis en Ronny Lugtenberg.
Twee aanbevelingen hiervan wil ik graag met U delen:
1. Een betere structuur en planning realiseren, met als eerste  
 stap: afspreken wanneer de voorbereiding voor selectie  
 indeling start, wanneer de indeling op de site staat, en daar  
 aan houden: de indeling is eind mei bekend gemaakt. 
2. Verbeteren van samenwerking tussen jeugdbestuur en TC:  
 komend seizoen gaan we beginnen met samen vergaderen/ 
 overleggen, zodat de coördinatoren beter kunnen samen- 
 werken.
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BWO 2

Daar waar het de eerste selectie van BWO helaas 

niet is gelukt om te promoveren, hebben de be-

loften van het tweede een zinderend seizoenslot 

achter de kiezen. Daar waar aanvankelijk werd 

gevreesd voor verzwakking en een gebrek aan 

concentratie, wist het team van Daniel Esman de 

nacompetitie overtuigend te winnen. Dat betekent 

opnieuw promotie, ditmaal naar de 

eerste klasse.

BWO 2
promoveert 

opnieuw

Het seizoen begon alles behalve 
voortvarend. Na een aantal slechte 
wedstrijden zou het echt helemaal 
anders moeten met het reserveteam 
van BWO. De discipline moest worden 
aangescherpt en de woensdagtraining 
moest beter bezet zijn. Zo’n interven-
tie waar Jimmy Geduld – van het TV 
programma Verslaafd – nog een hoop 
van kan leren. 

Nee, laten we het er op houden dat 
het een valse competitiestart was. De 
naweeën van de vrijdag- en zaterdag-
avond waren zondags goed zichtbaar. 
Spelers liepen met lood in hun benen 
en een enkele kleedkamerscheet werd 
al gauw geïdentificeerd als ‘bierprutje’. 
Sterker nog, je moest er niet raar van 
opkijken als er zondag nog even een 
appje binnenkwam met een afmel-
ding. “Hey Daniel, ik voel me toch niet 



> BLAUW-wITTER 21

BWO 2

zo lekker vandaag. Woensdag ben ik 
wel weer fit, denk ik”. Dit soort teksten 
maakten de BWO 2 groepsapp een 
ware lust voor het oog, maar het ging 
wel ten koste van de prestaties op het 
veld. Totdat er harde woorden vielen 
en de puzzelstukjes langzaam in elkaar 
vielen.

Zo vlak voor de winterstop begon de 
voetbalmachine van BWO 2 op gang 
te komen. Daar lag een ijzeren disci-
pline aan ten grondslag. Wedstrijden 
werden overtuigend gewonnen en de 
tegenstanders kwamen met knikkende 
knieën richting Sportpark de Noork. 
Zo langzamerhand kwamen er pa-
tronen in het samenspel, blonken 
spelers uit met individuele acties en 
zorgde onze grensrechter voor extra 
rugdekking achterin. Herman zag soms 
de lijnen niet meer, waardoor we ei-

genlijk met twaalf man speelden. Over 
teamdiscipline gesproken…

Toen op een vroege ochtend in Saas-
veld nacompetitie een feit was, kon het 
gas er weer af. En terecht. De sterren-
status die de gehele selectie inmiddels 
had verkregen, was zichtbaar binnen de 
hele club. Zo bedankte een aantal voor 
een trainingsstage bij de eerste selectie 
(“Ik heb vanavond al een feestje” of 
“Ik had al een biertje besteld”) en kwa-
men sommigen zelfs met roze schoenen 
op het veld. Excuses om niet meer te 
komen trainen waren er voldoende. 
Weekendjes Groningen en Londen, 
bedrijfsuitjes, zaalvoetbal met collega’s; 
spelers werden steeds creatiever in het 
verzinnen van excuses.

Gelukkig kon het sterrenensemble van 
Daniel Esman – trainer en lid van de 

zeer actieve FeestCommissie – zich nog 
een paar keer opladen tijdens de na-
competitie. Uiteindelijk werd er zonder 
veel moeite gewonnen in het tweeluik 
met Epe. De finaleronde tegen Loener-
mark leverde eveneens geen enkele 
problemen op. 

Het promotiefeestje was duur maar 
geslaagd. We moeten nog 100 euro 
overmaken aan de creatieve penning-
meesters van BWO. Komt goed!

Namens het hele team willen we Daniel 
bedanken voor twee mooie jaren met 
ongekend sportief succes. Ook wensen 
we Herman veel plezier bij zijn nieuwe 
club en hopen we dat Roger volgend 
jaar weer langs de lijn staat om ons aan 
te moedigen.  



SUZUKI dealer

Laat zien 
wie je bent

www.roetgerink.nl
De nieuwe mode  haalt zijn inspiratie overal vandaan.  
Het resultaat is altijd spannend. Nooit voorspelbaar. 
Mode die je weer laat bruisen van energie. 
En laat zien wie je bent. Bij Roetgerink in Enter.

ENTER  Dorpsstraat 148, 
Tel. 0547 38 17 66 

Elke donderdag 
koopavond tot 21 uur

Volg ons op Twitter  @RoetgerinkMode | Hoofdsponsor FC Twente Vrouwen

HERENSALON

SINCE 1941

Oldenzaalsestraat 235 - Hengelo (ov) - info@kapsalonbeerlage.nl - www.kapsalonbeerlage.nl
BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 074- 291 46 21

BEERLAGE

ter braak
b r i l l e n  e n  c o n t a c t l e n z e n

INDUSTRIESTRAAT 52,
HENGELO 074 - 291 46 87
 
WINKELCENTRUM
HASSELO, 074 - 277 19 99
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ZAAGMANS

te vieren en de zondag kon bijna niet meer kapot. Maar wat 
jammer dat binnenkant paal tegenwoordig niet meetelt, want 
dan was het helemaal een topdag geworden.
Na een mooi en slopend seizoen wel de complimenten en een 
terecht applaus voor deze prestatie van het vlaggenschip. De 
beste prestaties komen vaak na een deceptie heb ik mij laten 
vertellen door Otto de trainert.

Maar wat maakt het uit, het is maar een spelletje. Dat vertelde 
mijn kleine neefje me onlangs, toen zijn team bijna werd op-
gedoekt. "Hoezo opgedoekt....?" Hebben jullie geen zin meer 
klein neefje, dat iedere dag het liefste wil voetballen, ook al zal 
hij nooit zo goed worden als pak hem beet Peetje Bijen?
Nou oom Zaagmans ik wil wel heel graag, maar we hebben 
geen leider, geen trainer, geen grensrechter en geen scheids-
rechter!!
"Dan vraag je dat toch aan alle ouders uit je team en hatseflats 
geregeld klein neefje dat zo graag wil voetballen"
Ja, maar Zaagmans dat hebben we al drie keer gedaan.
Nou dan begrijp ik er inderdaad niets meer van klein neefje.

Met sportieve groet,
Zaagmans

Daar waar werkelijk ieder zichzelf een beetje serieus nemende 
natie dit jaar in Frankrijk deelnam aan het "EK voetbal voor 
getatoeëerde mannen", bleef het stil in de straten en kroegen 
van Oranje.
Ronaldo mocht als dispensatie speler meedoen met een 
berisping, omdat hij nog niet bij de plaatselijke tattoo Bob is 
geweest. Maar omdat hij zo mooi kan huilie huillie, mocht hij er 
nog een stief kwartiertje bij zijn van de Franse Feco.

Al liggend op een bedje ergens diep verscholen in de Toscane 
bedenkt Zaagmans zich hoe treurig het eigenlijk is gesteld met 
onze sport.
Jammer dat onze Yuri nooit is gaan voetballen, want die was 
natuurlijk hagelsteen dik van een avond zuipen gewoon met 
al zijn teamgenoten in huis gekomen. Vrij normaal op een 
doorsnee zondag morgen in iedere willekeurige kleedkamer in 
Nederland.
Daar waar Dafne haar medaille achteloos aan de eerste de bes-
te zwerver op het Copacabanastrand afstaat, omdat zilver niet 
goed genoeg is gaan we in Almelo massaal de straat op om het 
bereiken van een wedstrijdje Europees voetbal te vieren.

Nee, dan maar snel naar de Noork, want daar valt genoeg te 
beleven. De mannen van het 2e  stonden daar een promotie 

Zaagmans 
  begrijpt het niet;
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Oude postweg 182 
7557 DJ Hengelo  

074 - 29 117 10
www.dierenwinkelxl.nl

Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
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Het nieuwe handbalseizoen staat weer 
voor de deur. We hopen dat iedereen er 
weer zin in heeft. Helaas zijn er een paar 
meisjes/dames gestopt, maar gelukkig 
hebben we ook nieuwe aanmeldingen 
ontvangen. Zowel in de jeugd als bij de 
senioren, dus dat is erg positief. Dames 1 
komt dit jaar, na een mooi kampioenssei-
zoen, voor het eerst in de clubhistorie uit 
in de landelijke 2e Divisie en gaat het hele 
land door. Zo moeten ze een paar keer 
naar de kop van Noord Holland! Dames 
succes!

De overige seniorenteams doen het verder 
naar behoren. Wel hopen we dat de 
trainingsopkomst bij al deze teams weer 
iets positiever wordt. Dat is voor iedereen 
leuker en uiteraard stukken beter voor het 
team!

Bij dames 1 & 2 staat dit seizoen een 
nieuwe trainer voor de groep. Het is geen 
onbekende in BWO-land... Giacomo 
Sciortino. Wij zijn erg blij met hem als 

Beste BWO’ers,

Het seizoen is voor sommigen al begonnen en voor sommigen is het nog een beetje vakantie. Heren 1 van de voetbal zijn 
uiteraard al weer volop aan het werk, 11 september is hun eerste thuiswedstrijd. We zouden het dan ook leuk vinden om dan 
weer ons kleine BWO evenementje de Aftrap te organiseren. Het is de 2e keer dat we dit organiseren en na wat verbeterpun-
ten van vorig jaar hopen we dit jaar weer op een enthousiaste opkomst. 

Het idee is om weer een sponsorloop te houden voorafgaand aan de thuiswedstrijd van heren 1. Als alles meezit, volgt er ook 
weer een penalty bokaal, maar dat is nog even afhankelijk van wat organisatorische dingen. De leiders worden hierover zo 
snel mogelijk ingelicht! 

In deze Blauw-Witter tref je net als vorig jaar weer een sponsorformulier met alle informatie. Ga hiermee rond in de buurt en 
zorg ervoor dat je zoveel mogelijk sponsoren krijgt. Het team dat uiteindelijk het meeste geld inzamelt, krijgt nog een leuke 
attentie. Ook krijgen de lopers gratis ranja. Maar let op... het zal geen gewone sponsorloop zijn... er zal waarschijnlijk een 
spannend ‘obstakel’ in de looproute zitten!!! De gehele opbrengst komt uiteraard ten goede aan BWO!

Kom je ook 11 september, dan maken we er samen een feestje van! Zie het bijgevoegde inschrijfformulier. 

BWO Handbal.
bwo@handbal.nl

Ps. Er zijn ook sponsorloopformulieren verkrijgbaar aan de bar

Van het 
handbal-

bestuur

HANDBAL

nieuwe trainer. Hij stelt zichzelf binnenkort 
voor in de Blauw Witter!

Bij de jeugd gaat alles ook naar beho-
ren. Deze tak van BWO handbal groeit 
gestaag en daardoor hebben we inmiddels 
ook weer flink wat teams aan het hand-
ballen. We hebben volgend seizoen een 
kabouter team, 3x F-jeugd, 2x E-jeugd en 
een D-jeugd team. Dus dat is erg fijn. In 
deze Blauw-Witter komt de handbaljeugd 
nog iets uitgebreider aan bod!

Tot slot willen we al onze vrijwilligers heel 
erg bedanken voor alle hulp afgelopen 
seizoen. En uiteraard gaan we allemaal 
weer onze uiterste best doen om er weer 
zo’n fijn seizoen van te maken! 

Bedankt en succes allemaal! 

BWO Handbalbestuur



Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/centraaltwente

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 Centraal Twente ondersteunt
lokaal de breedtesport

waardoor de
hele club
wint.

Samen de
vereniging
supporten

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

BOUWMATERIALEN, OOK VOOR PARTICULIEREN

YOUR  STYLE
k  a  p  s  a  l  o  n

 
Bandoengstraat 60
7556 TG Hengelo ov
074 243 39 60 
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HANDBAL

29 juni jl. was voor alle handbal-

jeugd de officiële afsluiting van het 

handbalseizoen. Met ongeveer 50 

BWO-handbalmeiden (!!!) hebben we 

het Prins Bernhardplantsoen in 

Hengelo onveilig gemaakt! 

De kids werden in groepjes verdeeld om zo allemaal spelletjes te 
kunnen doen, met en tegen elkaar. Hoe jong ze zijn, de wil om 
te winnen is duidelijk aanwezig. Het ging er fanatiek aan toe! 
Gelukkig was het weer ook top! Na die tijd nog even vrij spelen 
in de speeltuin en uiteraard met z’n allen een mega picknick 
met patat en frikandel! Met dank aan Paviljoen de Ontmoeting 
om deze gezellige chaos van wat eten te voorzien. Tot slot nog 
even een ijsje na en de vakantie kon beginnen! 

Bij deze willen wij alle kindjes en al hun fanatieke en behulp-
zame papa’s en mama’s bedanken voor een geweldig leuk 
seizoen. We gaan er volgend jaar weer voor! 

Veel kindjes gaan een teampje hoger, omdat ze uiteraard weer 
één jaartje ouder zijn geworden. Voor veel kabouters die straks 
F-jeugd worden, houdt dit in dat ze wekelijks aan de competitie 
mee gaan doen, dus voor hen wordt het wel iets ‘echter’! De 
kleinste kabouters blijven gewoon de één-keer-in-de-maand 
toernooitjes doen. De D-jeugd traint komend seizoen 2x in de 
week, en op vrijdag hebben ze een hele zaal tot hun beschik-
king, dus zij kunnen ook serieus aan de bak! Super!

Hieronder het iets aangepaste trainingsschema voor volgend 
seizoen. De wedstrijd informatie volgt zo snel mogelijk via de 
trainsters en/of leidsters. 

WOENSDAG
15.30-16.30: kabouters (1/3 zaal)
15.30-16.30: F1, F2 & F3 (2/3 zaal)
16.30-17.30: E1, E2 & D1 (samen hele zaal)

VRIJDAG
16.00-17.00: D1 (hele zaal)

Fijne vakantie nog en tot in de sporthal!

Sportieve groet, 

Alle jeugdtrainsters
Marlou, Danielle, Kirsten, Joyce, Els, Nicole & Tanja

Afsluiting 
handbalseizoen 

BWO JEUGD!



RIKKERT AFBOUWGROEP B.V.

VONDERWEG 27

7468 DC ENTER

TEL: 0547 - 386100

FAX: 0547 - 381976

AL UW AFBOUWDISCIPLINES IN ÉÉN HAND!

DE RIKKER T AFBOUWGROEP B.V.  BESTAAT UIT  

EEN ZE VENTAL WERKMAATSCHAPPIJEN,  ME T 

VESTIGINGEN IN ENTER,  KLAZIENAVEEN,  

NIJVERDAL,  ALMELO,  GRONINGEN & 

ENSCHEDE,  WAARBIJ  CA.  200 WERKNEMERS 

WERK ZAAM ZIJN.

-  STUC-  EN SPUIT WERK

- BINNENWANDEN

- AFWERKVLOEREN

- ME TSELWERK

- LIJMWERK

- PROJEC TSTOFFERING

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

Uw advertentie op 
deze pagina?

Neem contact op met 

sponsor@ksvbwo.nl
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VARIA

We zijn op zoek naar nieuwe redactieleden voor de Blauw-Witter! 

Interesse? Mail naar: abollerman@home.nl

?
MARTIJN NIELSANNELIES............

?
............

CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING K.S.V. B.W.O.
MAANDAG 7 NOVEMBER 2016
20.00 UUR CLUBHUIS BWO

Hierbij wordt U uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te 
wonen op maandag 7 november 2016 om 20.00 uur in het clubhuis.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Financieel verslag 2015 - 2016 en de begroting 2016 – 2017 door de 
 penningmeester.*
3. Presentatie Handbal door Tanja Heerbaart.
4. Presentatie Technische commissie door Geert Veldhuis.
5. Presentatie Seniorencommissie door Gerdo ter Maat.
6. Presentatie Jeugdcommissie door Arjan Derksen.
7. Presentatie Sponsorcommissie door Tom Lubbers.

Pauze

8. Presentatie Kantinecommissie door Eddy Schiphorst.
9. Presentatie Algemene zaken door Erik Analbers.
10. Bestuursmutaties: 
 - aftredend en niet herkiesbaar Monique ter Elst, secretaris Hoofdbestuur
11. Huldiging leden i.v.m. 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Wij hopen een groot aantal leden te verwelkomen.

Namens het Bestuur K.S.V. B.W.O.
Monique ter Elst, secretaris

* Tijdens de jaarvergadering zal een overzicht gegeven worden over de inkomsten en de uitgaven en 

het daarbij behaalde resultaat. Iedereen die dieper op de stukken in wil gaan zijn van harte welkom op 

maandag 31 oktober 2016 van 19.00 tot 19.30 uur in de kantine. Alle stukken liggen hier ter inzage 

en Bernard Krakers is aanwezig voor een toelichting of voor het beantwoorden van jullie vragen. 



Business Club BWO
Voorzitter Raymond Jannink, raymond@janninkhofste.nl 06 38133722
Secretaris  Bjorn Markerink, bjorn.markerink@excellence.ag 06 12973372
Penningmeester  Peter Veldhuis, info@veldhuisab.nl 06 21596412
Bestuurslid  Thijs Kamminga, thijs@fysiocentrumkamminga.nl 06 24701849
Bestuurslid Jos Bouwhuis, jos.bouwhuis@multimate.nl 06 53270745
Bestuurslid  Marjana an Belkum, zinventief@kpnmail.nl 06 51468407

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 jaar: € 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
€ 24,00 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 ge-
zinslid 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 afmeldin-
gen 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 jeugdsport-
fonds een bijdrage in de contributie te krijgen.
Contactpersoon BWO: Rita Leverink, email: jleverink@live.nl, tel: 074 2775601 
Info: www.jeugdsportfonds.nl

Hoofdbestuur
Voorzitter  P. Sinnema, Stockholmstraat 64, 7559 JS Hgl. 074 2773764
Secretaris  M. ter Elst, G. Bomansstraat 70, 7552 NT Hgl. 074 2429377
Penningmeester  B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl. 074 2437464
Kantine zaken  kantine@ksvbwo.nl 06 13440544
Algemene Zaken  H.A. Analbers, Oude Postweg 109, 7557 DC Hgl. 074 2504949
Afg. Jeugd  A. Derksen Madridstraat 4, 7559 CT Hgl  074 2773745
Afg. Senioren  G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM Hgl. 06 13488624
Afg. Handbal T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl. 06 19408001
Afg. Sponsorcom. T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.  06 83244024

Administratie
Algemeen/Contr.  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, Oelerweg1817558 SB Hg. 06 13013428
Coörd. A/B  B. Vacant
Coörd. C  A. Swabedissen, Cruys Voorberghstraat 69, 7558 WT Hgl. 06 4642 2623
Coörd. D  R. Rushen, Wim Sonneveldstraat28, 7558 LV Hgl. 06 10027473
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  E-jeugd: E. Tijhuis & G. de la Parra
3e & 4e team: vacant  F-jeugd: J. Leusink
   H-jeugd: T. Heerbaart

Sponsorcommissie
E-mail  sponsor@ksvbwo.nl
Voorzitter  T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.  06 83244024
Secretaris  A. Boers, Paganinistraat 85, 7557 EP Hgl.  06 10243905
Penningmeester  L. Veltkamp, Castorweg 48, 7556 ME Hgl. 06 11157451 
Werving  A. Bollerman, Sloetsweg 146, 7555 HT Hgl.  074 2423530 
Werving  D. Grooters, Tuinlaan 7, 7623 PB Borne   06 12069049
Werving  R. Jannink, M.A. de Ruyterstraat 54, 7556 CZ 06 38133722

Technische Commissie voetbal
Voorzitter  G. Veldhuis, P. van Kempenstraat 61, 7558 HC Hgl.  06 40754691
Coörd. Sel/Sen  B. Veldhuis, Barbeelstraat 7, 7559 HD  Hgl. 074 2781052
Coörd. A/B  Vacant
Coörd. C/D  A. Swabedissen
Coörd. E/F  Vacant 
Coörd. We  A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com 06 10786584
Keepercoörd.  Vacant

Scheidsrechterscommissie
R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl. 074 2775601
F. Beune, Louis Bouwmeesterstraat 16, 7558 TM Hgl.  06 27393350

Seniorencommissie voetbal
Voorzitter  G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM TN Hgl.  06 13488624
Secretaris  M. Nijhof, R. de Vriesstraat 57, 7558 SC Hgl.  06 44606302

Medische verzorging
Rachel Oberjé
Fysio Centrum Kamminga, www.fysiocentrumkamminga.nl   074 8512232
E-mail: info@fysiocentrumkamminga.nl 

Trainers Senioren Trainers Junioren
1e elftal: O. Krabbe A1: R. Herder C2: M. Groothuis
2e elftal: M. Veenhoven B1: R. Tijhuis
Keeperstrainer: R. Elfrink C1: W. van Houten
 
Trainers Pupillen Jeugdkeeperstrainers
D1: J. Derksen H. de Graaf
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

Ere-Leden
B. Ensink, J. Tinsel, M. Ten Hag, J. Nijhof, 
T. Nijkamp, J. Gellevij, J. Hasselerharm, 
T.J. Krakers, F. Nijhof

INFORMATIE

INFORMATIE

Redactie

Annelies Bollerman, Martijn Geerdink, 

Niels Bijen 

redactie@ksvbwo.nl

Ontwerp en opmaak dit nummer  

Irene Strikker: info@keik.nl
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Niels Bijen en anderen.   
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Clubgebouw

Sportpark 'De Noork'

Oldenzaalsestraat 518

7558 PW Hengelo

(074) 291 16 59

www.ksvbwo.nl
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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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