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VAN DE VOORZITTER/INHOUD

Sportief
Sportief gezien lijkt het wel of ons 
vlaggenschip, het eerste elftal, nog niet 
geheel uit de winterslaap is. Heb vertrou-
wen, ik ben ervan overtuigd dat zij nog 
mooie resultaten gaan laten zien. Het 
tweede elftal is lekker op stoom en onze 
handbaltrots staat, na een moeizaam 
begin met weinig vertrouwen, recht over-
eind in de tweede divisie.

Vernieuwend en inspirerend
Het gaat de laatste paar maanden hard 
met het vernieuwen binnen de Techni-
sche Commissie. Paul Oberjé heeft zijn rol 
met grote voortvarendheid opgepakt. De 
vacante functies zijn opgevuld en de aan-
sluiting met de jeugdcommissie is geacti-
veerd. Binnen het meidenvoetbal wordt 
achter de schermen flink gewerkt aan een 
heldere structuur. Hier hoort u via onze 
nieuwe website, dat tevens een nieuw en 
verfrissend mediateam kent, binnenkort 
meer over. Als bestuur zijn wij blij en trots 
op deze ontwikkelingen. Mooi dat er 
zoveel nieuw enthousiasme is. 

Financieel
Wat een serieuze kop? Als onderwerp 
zeker, maar ik moet het toch even kwijt.
Dankzij penningmeester Bernard Krakers, 
tweede penningmeester Paul Mistrate 
Haarhuis, Rupert accountants en natuur-
lijk de budgethouders van de verschillen-
de commissies, staat BWO er goed voor. 
De resultaten over het eerste half jaar 
laten zien dat we mooi in de pas lopen 
met de begroting. Alert blijven hoort 
erbij, maar in tegenstelling tot enkele 
zwartkijkers doen de mannen en vrouwen 
het goed. Dank hiervoor.
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Paul Oberjé
Nieuw gezicht tecnische 
commissie

Vrijwilliger van het 
jaar
Martin Nijhof

Dilemma's
Wie is Sharon Tenniglo?

Vrijwilligers 2017/2018
Tot slot wil ik jullie nog iets vragen. Heb je 
tijd en wil jij je enkele uurtjes per maand, 
samen met een groep andere enthou-
siaste vrijwilligers, inzetten voor BWO? 
Laat het dan weten! Mail naar secretaris@
ksvbwo.nl of meld je bij een van de bij 
jou bekende commissieleden. Twijfel je 
over wat je kunt gaan doen? Wij helpen 
je graag.

Voor de start van de tweede seizoenshelft 
is het voorwoord bijna onverantwoord 
lang. Ik sluit dan ook af met iedereen 
een sportief vervolg van de competitie te 
wensen.

Met vriendelijke groet,

Peter Sinnema
voorzitter

BC BWO
GI Business Promotors

Handbal
Dames 1



    Bijen
Slagerij 
spaar- 
actie

Albert Heijn 

Spaar voor korting in onze slagerij.
Elke volle spaarkaart is 5 euro waard!

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

VAKMANSCHAP IS 
MEESTERSCHAP
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BWO 1

Voorlopig zit het ons nog niet mee en zijn we niet goed uit de winterstop gekomen 
met twee nederlagen tegen respectievelijk Schalkhaar uit en Voorwaarts Twello thuis. 
Met deze slechte start hebben we geen goed vervolg kunnen geven aan de laatste 
drie wedstrijden voor de winterstop waaruit we 7 punten wisten te behalen. Na jaren 
van succes is het ineens wel een vreemde gewaarwording om mee te maken dat het 
binnenhalen van overwinningen niet meer zo gemakkelijk gaat. De komende weken 
zal er dan ook wat anders van ons gevraagd worden als wij toch dit seizoen nog een 
goed vervolg willen geven. 

op de planning stond. Toen we om 21:30 
begonnen met de training, bij een tempe-
ratuur van -5 op het veld in Haaksbergen, 
viel het eigenlijk wel mee. Er werd goed 
en scherp getraind en al snel waren we 
bezig met een variant op een positiespel 
en eindpartij, toen de tijdschakelaar van 
Bon Boys het welletjes vond en we ineens 
op een pikkedonker veld stonden. Met de 
zaklamp op de telefoon hebben we ver-
volgens al onze trainingsspullen bij elkaar 
moeten zoeken…

Punten pakken
Op het moment van schrijven staan we 
aan de vooravond van een bekerwedstrijd 
tegen de Dierensche Boys op zaterdag 25 
februari. De wedstrijd twee weken later 
is een wedstrijd die met rood omcir-
keld is door ons, maar ook door de vele 
blauwwitte supporters. Na de smadelijke 
nederlaag vorig jaar op eigen veld tegen 
Achilles is het ditmaal aan ons om te laten 
zien wie de baas is op de Noork. Behalve 
het belang van de derby op zichzelf, is 
er ook zeker de noodzaak om als eerste 
elftal de broodnodige punten te pakken 
met het oog op de ranglijst. Het is aan 
ons om het seizoen zo goed mogelijk af 

Winterstop
Aangezien er deze winterstop meer 
winterse neerslag is gevallen dan andere 
jaren en deze ook enige tijd bleef liggen, 
konden wij met ons eerste elftal niet altijd 
de trainingen afwerken die onze trainer 
in gedachten had. Door de sneeuw op 
het kunstgras werd er dan ook van ons 
verwacht dat we creatief waren in het 
ontplooien van trainingsactiviteiten. Dat 
Otto hier wel raad mee weet, is bij ons 
al enkele jaren bekend. Zo zijn wij deze 
winter meerdere malen uitgeweken naar 
verschillende sportscholen, andere clubs 
met een sneeuwvrij kunstgrasveld en 
een indoor tennishal waar we een soort 
voetbaltennis hebben gedaan. Met name 
de training op het veld bij Bon Boys uit 
Haaksbergen zal ons bijblijven. Toen Otto 
met de trainingstijd op de proppen kwam, 
van 21:00 tot 22:30 uur, zorgde dit bij 
sommige jongens al voor gefronste wenk-
brauwen. Toen we daar echter aankwa-
men en bleek dat de corvee had verzaakt 
sommige trainingsbenodigdheden mee te 
nemen (waaronder de kleding), werd de 
stemming er al niet echt beter op. Otto 
wilde echter niet van wijken weten en we 
zouden gewoon de training afwerken die 

BWO 1 
update

te sluiten en nog zoveel mogelijk punten 
te pakken. Hiervoor moeten we toch 
echt gauw beginnen aan het neerzetten 
van een goede serie! Ondertussen blijft 
de belangstelling voor onze wedstrijden 
onverminderd groot en kunnen wij nog 
steeds rekenen op veel steun bij onze uit- 
en thuiswedstrijden. Ontzettend bedankt 
daarvoor!

BWO2
BWO 2 daarentegen heeft na twee pro-
moties achtereen de draad goed opge-
pakt in de nieuwe competitie. Een tweede 
elftal moet vaak spelen in wisselende 
samenstellingen, maar momenteel lijkt 
ons tweede elftal zich met wat aanvul-
ling van A1 meer dan prima te redden 
en zijn ze begonnen met twee klinkende 
overwinningen na de winterstop en staan 
ze op het moment van schrijven op een 
keurige 5e plaats. 

Rest mij alleen nog mijn dank uit te spre-
ken naar alle vrijwilligers van BWO die 
bijdragen aan de kenmerkende gezellige 
sfeer bij de mooiste club van Nederland!

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:
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BWO 9 

Nieuwe aanwinst 
BWO 9

Het seizoen van BWO 9 (officieel BWO 
5) verloopt tot nu toe nog niet zoals ge-
wenst. Met een sobere plaats in de mid-
denmoot, slecht voetbal en volgevreten 
vedettes is een kampioenschap nu al een 
desillusie. Met het oog op komend sei-
zoen zijn de scouts deze winterstop bezig 
geweest om het team op de lange termijn 
te versterken. Een reconstructie volgt:

Eerste contact via Facebook
Voor wie het nog niet wist, onze nieuwe 
aanwinst heet Karim. Hij is 23 jaar, komt 
uit Syrië en is gevlucht naar Nederland. 
Karim studeert Nederlands aan het ROC 
en via Facebook kwamen we met hem in 
contact.
Op de Facebookpagina ‘Welkom in Hen-
gelo’ werd een oproep geplaatst voor Ka-
rim. Hij kon zijn draai nog niet helemaal 
vinden en was op zoek naar vrienden die 
ook van voetbal hielden. 

De WhatsAppgroep van BWO 9 ontploft
Het is uiteindelijk Niels Bijen (wiens bij-
naam de ‘buispruis’ is) die een screens-
hot van het Facebookbericht in onze 
WhatsAppgroep stuurde. Nog geen vijf 
minuten later was iedereen het erover 
eens: Karim is van harte welkom om met 
ons mee te trainen.

De eerste training
Zo gezegd, zo gedaan. Op vrijdag 17 fe-
bruari trainde onze nieuwe aanwinst mee 
en liet gelijk zijn technische kwaliteiten 
zien. Fysiek zal Karim nog wat moeten 
wennen, maar dat moeten er wel meer bij 
BWO 9. Na de training hebben we direct 
een nieuwe groepsfoto gemaakt. Zo wil-
den we Karim laten weten dat hij ook de 
volgende keer van harte welkom is.

Het debuut
We hopen niet dat de seniorencommissie 
meeleest, maar Karim heeft zijn debuut bij 
BWO 9 al gemaakt. Zonder spelerspasje, 
klopt. Maar in goed overleg met onze 
tegenstander kon Karim alsnog zijn op-
wachting maken op Sportpark de Noork. 

Wij zijn, als BWO 9, in ieder geval hart-
stikke blij met onze nieuwe groeibriljant. 
Wij zijn meer dan een voetbalteam. Dat 
hebben we ook deze keer weer laten zien!

BWO 9 toont ambitie 

met winterse en 

internationale transfer
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Vorige week zaterdag werd ik uitgeno-
digd in de hal van de Noorkermennekes 
voor een interview met de voorzitter van 
de desbetreffende carnavalsvereniging. 
Bij aankomst was er al een flinke bedrij-
vigheid gaande om de dag erna te knallen 
bij de optocht van Albergen. Uiteindelijk 
bleek dat de voorzitter toch wat tijd voor 
een gesprek had en onder het genot van 
een kop koffie begon het gesprek.

Eigen hal 
In 1961 werd de vereniging spontaan op-
gericht vanuit leden van BWO. De resi-
dentie was Pentrop en op de gala-avon-
den kwamen wel 500 à 600 man af. 
Tegenwoordig bestaat de vereniging nog 
steeds en na vele omzwervingen, waarbij 
er wel op vijftien plekken werd gebouwd 
aan een wagen, hebben ze nu uiteindelijk 
de ‘luxe’ om een hal te hebben bij de club 
waar het ooit begon. Hierdoor is het mo-
gelijk om het gehele jaar te bouwen aan 
een wagen, wat natuurlijk de kwaliteit en 
de kwantiteit ten goede komt, met als 
uiteindelijke doel om te pieken tijdens de 
verlichte optocht en de zaterdagoptocht 
in Hengelo. Dat resulteerde dit jaar in een 
derde prijs bij de verlichte optocht en een 
eerste prijs bij de loopgroepen op de vrij-
dag. Op zaterdag was er eveneens succes 
met de wagens, zij werden eerste, tweede 
en derde, wat weer een knap resultaat is 

Maatschappelijk betrokken
De Noorkermennekes mag dan een car-
navalsvereniging zijn, dat neemt niet weg 
dat er ook wordt gedacht aan de maat-
schappelijke component. Zo wordt er elk 
jaar bij BWO een voetbaltoernooi geor-
ganiseerd voor de carnavalsverenigingen 
uit de buurt en daarbij doen zo’n zestien 

teams mee. Ook is er een gehandicaptenavond die wordt gesponsord door de vereni-
ging, waar zo’n 80 man op afkomt, en die gehouden wordt bij BWO. De ouderen in de 
samenleving kunnen af en toe ook wel een verzetje gebruiken en dat doet de vereniging 
door leden stukjes op te laten voeren. Zo bezorgen ze de ouderen een leuke en gezellige 
avond. 
Ondanks dat de carnavals- en de sportvereniging los van elkaar moeten worden gezien, 
is er toch wel een overlap. Tussen de 80% en 90% is lid van zowel BWO als van de 
Noorkermennekes. Zo wordt bij bepaalde feesten graag gebruik gemaakt van de kan-
tine, maar voor het schilderen van sfeeracties voor BWO 1 kan ook zonder problemen 
gebruik worden gemaakt van de hal.

Nieuwe leden gezocht
Uiteindelijk is het hebben van een eigen hal toch wel een belangrijke component in het 
weer groeiende ledenaantal van de vereniging. Opmerkelijk is dat in het jongerenseg-
ment de dames de weg naar de vereniging weer weten te vinden, maar dat het aantal 
nieuwe mannelijke leden hier schril bij afsteekt. Dus heb je zin om met een leuke groep 
mensen iets te bouwen of wil je op een andere manier actief zijn binnen de Noorker-
mennekes, schroom niet en kom langs of meld je aan via de website. Er is genoeg te 
doen!

Niels Bijen

De Noorkermennekes en 
BWO al meer dan 56 jaar een 

twee-eenheid

CARNAVAL
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ZINventief
Communicatie,Training & Advies

Lid WOrdeN vaN 
BWO BusiNess CLuB? 

Ga naar bcbwo.nl

Kennismaking met het merk Jeroen 
Wevers
Ik geloof dat ik zo’n beetje de enige in-
woner van Hengelo ben die Susan eerder 
kende dan Jeroen! Uiteraard wel eens ont-
moet, maar dan nu echt kennis gemaakt: 
een bonk van een gespierde vent, sociaal, 
aimabel en makkelijk in de omgang. Mijn 
eerste indruk: een eigenzinnige kerel die 
helemaal zijn eigen leven leeft en beleeft. 
Heb je er geen twee van!

Bijzonder ontstaan 
Als je in 2003 van de een op de andere dag 
geen werk meer hebt, wat doe je dan? Als 
je overtuigd bent van je eigen ideeën op 
het gebied van business promotie en je 
bruist van energie en zelfvertrouwen, dan  
begin je natuurlijk voor jezelf Jeroen! Eerst 
met twee compagnons onder de naam 
Graphic Improvements, daarna als enige 
eigenaar verder en sinds drie jaar onder de 
naam GI Business Promotors actief in het 
pand aan de Joseph Schumpeterstraat 2.
Ook zijn ware liefde is op een bijzondere 
wijze ontstaan. Na jarenlang geoefend te 
hebben, is Jeroen in 2013 naar eigen zeg-
gen smoorverliefd geworden op Susan. 

Een trotse grijns van oor tot oor volgt! “Ik 
ben nu toch nog vader geworden, had de 
moed al bijna opgegeven.”

GI Business Promotors
Je komt bij GI binnen en wordt meege-
zogen in een klantreis: passende dance-
muziek, communicatieve inspiratie van 
de grote merken op beeldschermen, een 
moderne stoere bar waaraan vragen ge-
deeld worden en waar over antwoorden 

gespard wordt. Niet het 
promotionele product 
staat centraal, maar de 
sfeer en de belevenis er 
omheen:  volgens Jeroen 
de ultieme uitgangssi-
tuatie voor het samen 
bedenken van creatieve 
communicatieoplossin-
gen. En dan wel te be-
ginnen met missie, visie 
en strategie van waaruit 
de huisstijl van een be-
drijf verder ontwikkeld 
kan worden.
Wat het succes bepaalt? 

Volgens Jeroen door volledig jezelf te zijn, 
alles zeggen wat je denkt, de korte klap 
in een hoog tempo uitvoeren en vooral 
verder durven gaan waar anderen ophou-
den. Dat lef krijg ik te zien in een beeld 
van een aap met een peuk op de lip die 
een oude dame tatoeëert. GI levert vanuit 
haar eigenzinnige overtuiging o.a. druk-
werk, beursmateriaal, fotobehang, pro-
motials en relatiegeschenken. Communi-
catie in al haar facetten is de manier om je 
als bedrijf te onderscheiden! 
 
GI Business Promotor en BWO Business 
Club
Jeroen is BWO, BWO is Jeroen. Heeft er 

25 jaar zelf gevoetbald. “Ik kon hard lo-
pen maar had het talent van een egel.” 
Hij was wel de eerste met een echte Johan 
Cruijff voetbalschoen. Naar de mening 
van Ben Veldhuis een ‘druifschoen’…….
GI sponsort kleding van het vierde en bor-
den langs het hoofdveld, drukt het club-
blad en levert zelfs de hoofdtrainer van 
het eerste. Jeroen geeft aan dat hij die 
factuur nog gaat sturen naar BWO! 
Als vanzelfsprekend werd hij lid van de 
businessclub: “Bij BWO liggen mijn roots, 
heb nog steeds vrienden die ik via BWO 
heb leren kennen, het is de enige club met 
echte roots.” Iedereen is welkom, die ge-
moedelijke sfeer ziet Jeroen in alles terug 
en dat vindt hij in een woord fantastisch.
Jeroen, dat is ook fantastisch!

Marjana van Belkum (communicatie) zet in de schijnwerper:

Jeroen Wevers van GI Busi-
ness Promotors, getrouwd (Susan) en vader 

van bijna 2 kinderen van 1,5 (Duuk) en nog onderweg (prijsvraag 

voor wie de naam raadt van het meisje) 

Denk niet over, praat niet over maar kom 
binnen bij GI Business Promotors, geniet 
van de ontspannen sfeer en deel je pro-
motievragen onder het genot van een kop 
koffie en/of borrel! Jeroen en de zijnen 
geven je graag open, creatief en eerlijk 
business promotie advies! www.gibp.nl, 
info@gibp.nl, telefoon: 074-2550860.
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JEUGD

BWO 
Jeugdkamp

2017

Los de rebus op en mail het antwoord naar 

bwojeugdkamp@outlook.com o.v.v. 'rebus'. 

De eerste tien goede oplossingen worden 

beloond met een leuk presentje tijdens het 

volgende kamp.
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JEUGD

Dropping
 

Op vrijdag 27 januari was het weer zover. Onge-

veer 250 kinderen, ouders en leiders werden van-

uit geblindeerde bussen in het donker gedropt. 

Gewapend met zaklantaarns, routebeschrijving en 

wat opdrachten probeerden zij de weg naar BWO 

te vinden. 

Gelukkig hadden we dit jaar wat betreft 
de weersomstandigheden niets te klagen. 
Naast het uitvoeren van wat opdrachten 
en een heerlijk broodje knakworst onder-
weg, werd er vooral veel plezier gemaakt 
en heeft iedereen de eindstemming weten 
te bereiken. 

Na aankomst bij BWO kon iedereen zich 
weer opwarmen en nagenieten onder het 
genot van een patatje en wat drinken. 
Iedereen die zich heeft willen inzetten met 
de voorbereiding en op de avond zelf: 
heel erg bedankt en tot volgend jaar! 

Jordy
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De dilemma's van...Sharon Tenniglo

Mannenvoetbal of vrouwenvoetbal?
Dan kies ik duidelijk voor vrouwenvoet-
bal. Dat is ook wel logisch toch? Ik vind 
het hartstikke leuk om voetbal te spelen 
en met mijn team is het ook nog eens 
erg gezellig. Wel kijk ik liever naar man-
nenvoetbal. Dat heeft iets meer tempo 
en kracht. Gelukkig besteden de media 
steeds meer aandacht aan vrouwen-
voetbal. Straks ga ik het EK in Nederland 
zeker volgen.

FC Twente Vrouwen of de OranjeLeeu-
winnen?
OranjeLeeuwinnen. Dat zijn namelijk de 
allerbeste spelers van Nederland. Ik ben 
heel benieuwd hoe ze het aankomende 
EK gaan presteren. 
Met mijn eigen team en het team dat 
ik train (meisjes D, red.), ben ik wel 
eens naar een wedstrijd van FC Twente 
Vrouwen gegaan. De laatste keer dat ik 
ben geweest, was de wedstrijd tegen FC 
Barcelona.

Vivianne Miedema of Lionel Messi?
Vivianne wie? Oké, ik mag dan wel op 
vrouwenvoetbal zitten, maar ik ken echt 

niet alle namen hoor. Ik kies dan ook 
voor Lionel Messi. Die kan zo ontzet-
tend goed voetballen. De namen van de 
vrouwelijke internationals moet ik nog 
maar eens goed uit mijn hoofd leren, 
haha.

Op zaterdag of op zondag voetballen?
In de junioren speelden we nog op 
zaterdag. Dan was je de hele dag bij 
BWO. Beregezellig natuurlijk! Op zon-
dag voetballen heeft ook veel voor-
delen. Zo zakken we na de wedstrijd 
gezellig nog even na en kijken we met 
een vast clubje de wedstrijden van het 
eerste (mannen).

Echt gras of kunstgras?
We spelen onze thuiswedstrijden altijd 
op het oude hoofdveld en heel af en toe 
op kunstgras. Als het een mooi matje 
is, gaat mijn voorkeur uit naar gewoon 
gras. Al is het alleen maar om schuur-
plekken te voorkomen.

Kampioen of topscorer van de competi-
tie worden?
Ik kies natuurlijk vol overgave voor kam-

DILEMMA'S

pioen worden. Het lijkt me geweldig om 
met dit team de beste van de competitie 
te zijn. We spelen momenteel vijfde 
klasse en hopen volgend jaar een stapje 
hogerop te kunnen. In de huidige com-
petitie komt het veelal aan op fysieke 
kracht, dat ligt ons minder.

Noppen of naaldhakken?
Het liefst loop ik de hele dag op sport-
schoentjes. Lekker chill en geen gedoe. 
Maar natuurlijk vind ik het ook leuk om 
tijdens het uitgaan hakken te dragen. 
We gaan weleens met het team de stad 
in. Dan zijn we eigenlijk overal wel te 
vinden. Van VIOS tot Dux en van De 
Rits tot GoodFellows.

Profvoetballer of een maatschappelijke 
carrière?
Natuurlijk droomt iedereen van het 
leven als een profvoetballer. Maar als ik 
reëel ben, zit dat er niet in. Ik heb het 
hartstikke naar mijn zin bij BWO. Gezel-
ligheid staat bij mij hoog in het vaandel. 
Ik studeer Verzorging IG. Met die oplei-
ding wil ik uiteindelijk de kraamzorg in. 

Het vrouwenvoetbal zit in de lift. 

Dat geldt niet alleen voor heel Ne-

derland, maar zeker ook voor BWO. 

Met vele junioren- én seniorenteams 

wordt de snelst groeiende sport in 

Nederland eindelijk weer serieus ge-

nomen. Wij legden de topscorer van 

Dames 1 – Sharon Tenniglo – een 

aantal dilemma’s voor.
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VRIJWILLIGER

Martin Nijhof is 
vrijwilliger van het jaar

Het bestuur van BWO kent de oorkonde 
van vrijwilliger van het jaar toe aan 
Martin Nijhof.

"Martin is een 

onmisbare schakel 

binnen BWO" 

Op papier is Gerdo voorzitter van de se-
niorencommissie, maar in werkelijkheid 
is het "Dreh- und Angelpunkt" Martin 
Nijhof die deze commissie al bijna tien 
jaar draaiende houdt. Martin is een stille 
kracht die op de achtergrond bergen 
werk verzet!

Hij is degene die veelvuldig contact 
onderhoudt met de KNVB, bijvoorbeeld 
op het gebied van wedstrijd wijzigingen 
of het aan- en afmelden van teams. 
Daarnaast communiceert hij met het 
kader van de diverse seniorenteams, 
inclusief de 35+ en de 45+ teams. Hij 
staat niet graag op de voorgrond maar 
tijdens de nieuwjaarsreceptie moest dat 
maar eventjes.

Martin is in onze ogen een onmisbare 
schakel binnen BWO.
Hulde!
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ZAAGMANS

bedrag van ongeveer € 10,00 gaat. Word dan geen lid als je dat 
allemaal niet wilt. Dat is minstens net zo erg voor zo’n menneke als 
geroyeerd worden. “Ik mag niet op voetbal, omdat mama en papa 
anders 4 uur per jaar vrijwilligerswerk moeten doen.” Lijkt me een 
heerlijke binnenkomer op de ouderavond.

Gelukkig is er ook goed nieuws, want we mogen gewoon op 
kunstgras blijven voetballen. Niets aan de hand, gewoon lekker 
rollen in de rubberkorrels. U wordt wel geadviseerd om te dou-
chen na het sporten, hoorde ik op het nieuws. Goh dat wist ik 
helemaal niet, daarom ben ik al 40 jaar vrijgezel. Zelf denk ik dat 
men dit allang wist in de bestuurderskringen van ons KSV BWO.  
Ze hebben er namelijk helemaal niets over gezegd, vooruitziende 
blik waarschijnlijk….

In ons Vergane Glorie team… slapen we inmiddels ook lek-
ker verder. We hebben nog een supporter over die helaas geen 
WhatsApp heeft en dus niet in de groepsapp bivakkeert. Hij was 
vorig weekend als enige op ons sportpark, terwijl wij de wedstrijd 
tegen balopdak 3 schriftelijk af deden vanwege 10 vakantievie-
rende teamgenoten. Deze supporter “alias De Dunne” heeft in-
middels slachtofferhulp aangeboden gekregen en geaccepteerd.  

Groeten Zaagmans.

Pfff zaagmans slaapt niet meer zo heel erg prettig. Hij is er bepaald 
niet gerust op. Sinds onze roerganger de wijk gaat nemen naar het 
Enschedese “De Bleek”, is onze trots ook een beetje aan het ver-
bleken. Het kan allemaal aan de viool of aan de strijkstok liggen, 
maar als wij Noorkers straks worden ingehaald door de witten dan 
zal er een ongekende hoon over ons sportpark neer gaan dalen. 
Want waren wij het niet met de meest ludieke voetbalsupporters-
actie van de laatste decennia? Het Makitateam dat met uiterste 
precisie een tribune bewerkt en de lachers op zijn hand krijgt voor-
afgaand aan de derby van Hengelo.

Zulk soort “Makita” acties, daar kan Zaagmans wel een vette 
grijns van krijgen, een geniale list om de tegenstander te impone-
ren. Maar wat blijft daarvan over als die 2 voormalige cultuurbe-
wakers van een Veldhuis ons straks in het pakt steken en wij er-
gens onderin bungelend afgestraft worden. Dan kunnen wij toch 
met goed fatsoen geen biertje meer gaan happen in deze onlangs 
verbouwde kantine daar op het Slangenbeek.

Maar ik zou pas echt slecht slapen als ik bestuurder was bij Bla-
della. Bladella, een soort van Carnavaleske benaming voor een 
voetbalclub, was onlangs in het nieuws. Men had 4 jeugdspelers 
geroyeerd, omdat ze onvoldoende loten hadden verkocht. Dat is 
de ene kant van het verhaal. Maar wat de media even vergeten 
waren te vermelden, was dat de ouders van die kids geen ene 
mallemoer uitvreten. Vrijwillig toekijken en verder niets doen. Dat 
de ledenvergadering daarom unaniem had besloten dat alle loten 
worden afgenomen als je ze zelf niet verkoopt. Dat het om een 

Slaaptekort
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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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TC NIEUWS

tcnieuws

Paul Oberjé; 
nieuw gezicht 
technische 
commissie

Wie ben je en sinds wanneer ben je in  deze functie terecht 
gekomen?
Ik ben Paul Oberjé en sinds de ALV in oktober 2016 in deze 
functie actief. Ik ben hiervoor gevraagd na het vertrek van 
Geert Veldhuis. Het was eigenlijk Ronny Lugtenberg die mij 
zover heeft gekregen om dit te gaan doen.

Wat doet de technische commissie?
Deze commissie is verantwoordelijk voor de prestatieve tak van 
BWO en valt rechtstreeks onder het bestuur. Kortom het facili-
teren van selectie-elftallen, benoemen van trainers en in overleg 
met die trainers leiders erbij zoeken.

Wie zitten er in de technische commissie?
Alle coördinatoren van de (voorheen) A, B, C, D, E, F en Se-
nioren. Tot voor kort waren er nog een paar vacatures, maar 
glimlachend vertelt Paul dat hij de vacante functies bij de  A en 
B heeft kunnen vervullen. Hoe mooi is dat?!

Hoe ben je begonnen?
Alles was nieuw. Ik ben hier en daar maar gewoon eens het veld 
op gestapt, heb bij de B-groep op een avond eens alle leiders 
uitgenodigd om te horen wat er speelde en heb daarnaast veel 
inspiratie via Ronny ontvangen. Hij is een soort van adviseur 
van de technische commissie.

Een doordeweekse dinsdagochtend om 11.00 uur. Bij BWO wordt ‘gewoon’ de 

deur voor mij opengedaan als ik aankom. Paul Oberjé, de nieuwe (interim)voor-

zitter van de technische commissie, staat mij in al zijn enthousiasme al bij de deur 

op te wachten!

Wat is je doel?
Mijn doel is aan de ene kant meer mensen verbinden aan de 
commissie, zodat we meer draagvlak krijgen voor het werk dat 
de vrijwilligers doen.
Aan de andere kant zou ik graag nog meer structuur willen 
creëren, zodat elk BWO-lid weet voor wat hij of zij bij wie moet 
zijn.

Hoe wil je overkomen?
Resoluut: heel laagdrempelig. Kom naar ons toe, maak dingen 
bespreekbaar met de technische commissie en blijf er niet mee 
rondlopen. Dat zorgt alleen maar voor onnodige ruis op de lijn.
Daarnaast hoop ik dat de technische commissie samen met 
de jeugdcommissie eenheid en verbinding uitstralen naar alle 
BWO-leden. De jeugdcommissie leidt de niet prestatieve teams. 
Voetballers kunnen zich ontwikkelen en later bij prestatieve 
teams ingedeeld worden en omgekeerd kunnen voetballers uit 
de prestatieve teams ook besluiten om lager te gaan voetballen. 
Op elkaar afgestemd beleid is dan essentieel!

Vragen? Opmerkingen? Loop gerust bij Paul Oberjé binnen! Hij 
maakt gebruik van de kamer naast de bestuurskamer.
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Nieuwe website en nieuw 
Social Media Team

seerd worden. Wij vragen hierbij ook de 
steun van de leiders/trainers, zodat we bij 
het begin van volgend seizoen een per-
fecte BWO website hebben. 

Word lid van het Social Media Team

Er is inmiddels ook een Social Media Team 
opgericht binnen BWO, dat als doel heeft 
de activiteiten binnen BWO zo optimaal 
mogelijk te ondersteunen. De taken zijn 
o.a. communicatie (website, Facebook, 
Twitter), presentatie in de kantine (TV) en 
beschikbaarheid van internet/WIFI. Dus 
alle IT/communicatie-gerelateerde activi-
teiten. 

De wereld verandert in hoog tempo en de 
website van BWO (www.ksvbwo.nl) dus 
ook. De BWO website heeft een geheel 
nieuw, modern en fris uiterlijk gekregen. 
Met de lancering van de nieuwe site is het 
moment ook gekomen voor de huidige 
webmaster om het stokje over te dragen. 

Wij willen Peter Feij heel hartelijk bedan-
ken voor zijn jarenlange inzet. Onder zijn 
bezielende leiding heeft de website een 
eigen gezicht, karakter en inhoud gekre-
gen. Bedankt Peter! Peter heeft inmiddels 
vanuit het hoofdbestuur een cadeautje 
ontvangen. De nieuwe website is zeker 
nog niet klaar en zal verder geoptimali-

Zoals bij alle activiteiten maken vele han-
den licht werk. Wij zijn op zoek naar men-
sen die ons willen helpen met technisch 
inhoudelijke (IT) kennis of die het gewoon 
leuk vinden om met ons samen de com-
municatiemiddelen (website, Facebook, 
Twitter) van inhoud te voorzien. Er wordt 
vaak geklaagd over het feit dat er slecht/
niet gecommuniceerd wordt. Nu, DIT 
team is jouw kans om de communicatie te 
verbeteren binnen BWO. Geef je op door 
een mailtje te sturen naar onze secretaris 
(secretaris@ksvbwo.nl), dan kunnen we 
samen kijken welke taken het beste bij jou 
passen.

Jeugd- en 
technische 

commissie dichter 
bij elkaar

Vanaf januari 2017 overleggen de jeugd- en technische com-
missie 1 keer per maand samen. Dit hadden we vorig jaar ten 
doel gesteld en is nu geformaliseerd. We zijn nog zoekende 
naar een juiste vorm, maar we hebben al in gezamenlijkheid 
een aantal thema's bij 'de kop' gehad. Het is mooi om te zien 
dat we elkaar vinden, elkaars verantwoordelijkheden kennen, 
erkennen en daarin ook samen optrekken. 

Een van de doelen die we gepresenteerd hebben op de Al-
gemene Ledenvergadering was het beleid opnieuw onder de 
loep nemen, afstoffen, vernieuwen en bespreken met andere 
groepen binnen BWO. We hebben inmiddels een top 10 van 
punten benoemd en 5 zijn er uitgewerkt en besproken. Zodra 
de top 10 af is, zullen we anderen bij BWO meenemen en om 
commentaar vragen. 

We zijn er ook achter gekomen dat het schrijven van een 50 
pagina's tellend stuk niets oplevert. Kort, krachtig en duidelijk 
de punten beschrijven die er toe doen helpt wellicht beter en 
meer. Al met al worden er kleine maar mooie stapjes gezet. Jul-
lie gaan in de volgende editie meer van ons lezen en we zullen 
de tussenstand melden. 

Arjan Derksen



Een aandeel in elkaar
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Update 
handbal Dames 1
Moeizaam begin
Een nieuwe competitie betekent nieuwe 
tegenstanders, nog meer (hele) verre 
uitwedstrijden en een dynamischer en 
sneller spelletje. Even niet bij de les en je 
wordt overlopen, met als gevolg dat de 
wedstrijd is gespeeld. Deze veranderin-
gen zijn leuk en erg leerzaam, maar te-
gelijkertijd ook spannend. Die spanning 
zorgde ervoor dat we wat moeizaam 
aan de competitie zijn begonnen. Geluk-
kig konden we snel wennen, waardoor 
we langzaam punten binnen begonnen 
te slepen en omhoog krabbelden op de 
ranglijst. Zelfs in een aantal wedstrijden 
tegen de toppers, die we dan wel ver-
loren, werd er goed gespeeld en wisten 
we onze tegenstanders en onszelf re-
gelmatig te verrassen. Het besef dat we 
niet kansloos zijn en van teams kunnen 
winnen die al jaren meedraaien in deze 
competitie geeft vertrouwen.  

Gedeelde 8e plek
Het nieuwe jaar zijn we dan ook goed 
gestart door drie wedstrijden op rij te 
winnen, waarvan twee van onze directe 

Het zal de meesten van jullie niet ont-
gaan zijn dat wij vorig jaar een fantas-
tisch seizoen hebben gedraaid, met als 
kroon op ons harde werken de dikver-
diende titel: kampioen van de hoofd-
klasse A. Normaal gesproken zouden we 
in een promotiepoule gaan strijden om 
een plek in de tweede Divisie, maar al 
vrij snel ontvingen wij het goede nieuws 
dat deze wedstrijden niet zouden plaats-
vinden. Rechtstreekse promotie naar de 
tweede divisie was dus een feit!

Na de nodige feestjes, het genieten als 
echte kampioenen en een welverdiende 
vakantie, zijn we in september gestart 
met onze voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Een pittig programma waarin de 
lat hoog werd gelegd. Logisch, want het 
niveau in de tweede divisie ligt namelijk 
aanzienlijk hoger dan in de hoofdklas-
se. Met vallen, opstaan en wisselvallige 
prestaties hebben we ons zo goed mo-
gelijk voorbereid op het nieuwe seizoen. 
Inmiddels ligt deze voorbereiding alweer 
ver achter ons en is het einde van de 
competitie zelfs al bijna in zicht. 

concurrentie. Op het moment van schrij-
ven staan we na 17 wedstrijden op een 
gedeelde 8e plek. Voorafgaand aan het 
seizoen hadden we dit nooit verwacht. 
Misschien omdat we (soms iets te) be-
scheiden zijn, ons bewust waren van het 
niveauverschil of omdat we helaas niet 
beschikken over een brede selectie. Op 
het resultaat dat we tot nu toe hebben 
neergezet, mogen we dan ook best trots 
zijn. Maar, we zijn er nog niet. De ver-
schillen tussen de teams die meestrijden 
om klassenbehoud zijn minimaal, dus 
zullen we alles op alles moeten zetten 
om ervoor te zorgen dat we ook volgend 
seizoen in deze klasse kunnen uitko-
men.  
Je raadt het al… we kunnen jullie sup-
port dus heel goed gebruiken en zien jul-
lie dan ook graag terug op de tribune in 
Deurningen!! 

Dames 1 Handbal 
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Elke dinsdagavond om 20.30 uur is Sporthal Hasseler Es het domein van Dames 3 & 4. 
De trainingsopkomst was voorheen weleens wat minder, maar de afgelopen maanden is 
de hal echt gezellig gevuld door de dames. En gezellig is het, want plezier staat bij deze 
groep duidelijk voorop. Maar er wordt zeker ook fanatiek getraind onder de enthou-
siaste leiding van Helen Boomkamp en Marion Kosterink (om en om). Super! En met 
regelmaat komen er ook nieuwe gezichten of oude bekenden deze teams versterken. 
Erg leuk! Dames ga zo door, lekker bezig!

Dames  3 & 4 
lekker bezig

Van het handbalbestuur
Wat vliegt de tijd. We zijn inmiddels al-
weer bijna aan het einde van de compe-
titie beland. Een relatief rustig seizoen 
zonder al te veel bijzonderheden en met 
wisselende resultaten.

Ons bestuur maakt elk seizoen wel iets 
nieuws mee. Zo hebben we begin januari 
voor het eerst een algemene ouderavond 
gehouden voor de ouders van onze 
jeugdleden. Omdat er de laatste jaren 
steeds meer jeugd is bijgekomen, is het 
belangrijk om een goed en nauw contact 
te houden met de ouders. De opkomst 
viel wat tegen, maar het was een inte-
ressante en leuke avond. De besproken 

informatie is later ook per mail naar alle 
ouders verstuurd. 

Verder is dit seizoen helaas het laatste sei-
zoen van hoofdtrainer Giacomo Sciortino. 
Door veranderde werkomstandigheden is 
zijn werk niet meer te combineren met 
trainerschap/coaching. Uiteraard maakt 
hij het seizoen gewoon af en we wensen 
hem al het goeds voor de toekomst. 
Op het moment van schrijven heeft 
Dames 1 nog geen nieuwe trainer voor 
volgend seizoen. Uiteraard gaan we er 
vanuit dat in de volgende Blauw-Witter 
de nieuwe trainer zich zal voorstellen aan 
alle BWO’ers!
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Sinds september 2016 zijn we gestart 
met één D-team. Dit zijn meiden in de 
leeftijd van 11-12 jaar. In ons team daar-
entegen zitten ook nog vier E-speelsters 
(9-10 jaar). Best pittig om met dit team 
in de D te beginnen, maar dat hield ons 
natuurlijk niet tegen. Het team bestaat 
uit Maud, Els, Jonne, Daniëlle, Noortje, 
Noëlle, Romee en Robin. Ondanks dat 
we alle wedstrijden in de eerste helft 
van de competitie hebben verloren, zien 
we de meiden steeds beter worden. 
Pas geleden werd de eerst gewonnen 
wedstrijd een feit. Het leek wel of ze 
kampioen waren geworden, zo blij….                             
Hierna een wedstrijd die gelijk eindigde 
en ook weer wedstrijden die we verloren, 
maar minder dik dan voorheen. Dit komt 
doordat het team aan het groeien is. Als 
er goed en snel wordt samengespeeld, 
geeft dit resultaat.  

Veel lol en plezier
Het team D1 is een groep meiden die 
elkaar goed kunnen vinden. Ze heb-
ben veel lol en maken veel plezier in de 
kleedkamer en onder de douche. Naast 
de wedstrijden hebben we al meerdere 
gezamenlijke activiteiten gehad. Zo heb-
ben we zaterdag 21 januari in huize Vos 
om 18:00 uur pannenkoeken gegeten, 
waarna we met het gehele team naar 
dames 1 zijn wezen kijken in Deurningen. 
En spannend dat het was. Door het goe-
de aanmoedigen van de meiden, heeft 
dames 1 de wedstrijd nipt gewonnen. 
Een nieuwe afspraak bij huize Bus staat 
gepland in maart. We gaan dan “vies 
eten” oftewel “patat op de mat”. Hierna 
ook weer door naar Deurningen om 

De handbalmeiden 
van D1

dames 1 te supporten. Op vrijdag 27 januari hebben we meegedaan aan de jaarlijkse 
BWO-dropping. En wie won er…. Wij natuurlijk! De prijs, voor iedereen een lekkere 
zak met snoep. De dames hebben het errruggg gezellig gehad.
Al met al een hele leuke en gezellige groep meiden bij elkaar. 

Groetjes, één van de coaches van D1

De handbalafdeling is sinds dit seizoen versterkt met een nieuw D-team. Het 

was even wennen, maar inmiddels is de eerste overwinning een feit! Hoog tijd 

om deze doorzetters even voor te stellen.
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Samen spelen. Door samen te spelen, te 

gooien, te vangen en te stuiteren kan je met 

je team proberen de bal in het doel van de te-

genstander te gooien en dus zo een doelpunt 

te maken! Je probeert natuurlijk ook samen 

met je team te voorkomen dat de tegenstan-

der de bal in jullie doel gooit!

Het doelgebied is voor de keeper.

Als een speler opzettelijk in het doelgebied 

van zijn eigen team komt om een doelkans 

af te weren, geeft de scheidsrechter een 

7-meterworp aan het andere team. Als dit per 

ongeluk gebeurt, krijgt het andere team een 

vrije worp.

De keeper mag de bal op alle manieren 

proberen te stoppen, dus ook met de 

voet en hij mag zich vrij bewegen in het 

doel.

Terugspelen op de keeper mag niet. 

Een doelpunt maak je als de bal in het 

doel helemaal over de lijn is.

Loopregel: je mag drie passen met de bal 

lopen, dan een keer stuiten en met een of 

twee handen de bal vangen en dan nog eens 

drie passen lopen. Daarna moet je afspelen.

Tippen. Je mag op de plaats of tijdens het 

lopen met één hand stuiten. Maar als je de 

bal vastpakt, moet je na drie passen of na drie 

seconden afspelen. Je mag je 

tegenstander niet 

vasthouden en 

niet duwen.

Het wisselen. Je moet eerst het veld uit, 

dan pas mag de ander erin (binnen de 

aangegeven lijnen). 

Dit geldt ook voor de keeper!

Bij een vrije worp moeten de 

verdedigers altijd op minimaal 

drie meter afstand staan.

De tegenstander krijgt een vrije worp als je o.a.

- verkeerd wisselt

- een fout maakt tegen je tegenspeler 

- een fout maakt bij het doelgebied

- als de keeper een fout maakt

- onsportief gedrag toont

Ook kan de scheidsrechter, afhankelijk van de overtreding, een gele 

waarschuwingskaart, een 7-meterworp of een rode kaart geven.
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Voor die tijd hadden niet veel mensen een tafel gereserveerd, 
maar we gingen ervan uit dat er veel mensen zouden blijven 
zitten na hun training. Helaas kon er niet worden getraind op de 
velden door de vrieskou. We hoopten natuurlijk nog steeds op 
een grote opkomst, maar we wisten niet goed wat we konden 
verwachten. De handbaldames stonden bij de entree en zij zorg-
den ervoor dat de lootjes werden verkocht voor de loterij. De 
verkoopbabbels werden volop toegepast, waardoor de verkoop 
liep als een trein. Geweldig gedaan dames! Bedankt!

De quiz
We hadden de helft van de kantine ingedeeld met tafels van 
groepjes van 6 personen, maar al snel kwamen we tot de con-
clusie dat we er tafels bij moesten zetten. De tussenwand ging 
open en driekwart van de kantine werd bezet met enthousiaste 
spelers. De quiz kon beginnen! In totaal waren er 7 rondes en 
elke ronde bestond uit 10 vragen. Verder waren er algemene 
vragen, muziekvragen en ook de BWO-kennis werd even goed 
getest. Na alle 7 rondes te hebben doorlopen, werden de punten 
bij elkaar opgeteld en hadden we een duidelijke winnaar, name-
lijk de Smeerjappen! Ze wonnen een envelop met inhoud en elke 
speler kreeg een doosje Merci. Goed gedaan mannen!

Loterij
Daarna gingen we door met de loterij, want de handbaldames 
hadden niet voor niets zoveel lootjes verkocht. Dankzij de vele 
sponsoren die wij bij BWO hebben, konden wij de mooiste prij-
zen verloten. Maar ook kregen we prijzen van bedrijven die geen 
sponsor bij BWO zijn. Zo kregen we van het Nederlands Handbal 
Verbond een Olympisch tenue van een international. Super! Het 
maakte niet uit of het nou een grote of kleine prijs was, elke 
winnaar was blij met het winnende lot. Nadat alle prijzen waren 
verdeeld, hadden we de tijd om nog even gezellig samen een 
borrel te drinken. Het kantinepersoneel was er maar druk mee, 
bedankt mannen! Tegen 1.15 uur werd het toch echt tijd om de 
avond af te sluiten en een aantal mensen zette het feestje nog 
even voort in de stad.

Wij willen nogmaals alle deelnemers, sponsoren en vrijwilligers 
die ons hebben geholpen bedanken voor deze gezellige BWO-
avond! Het was wat ons betreft een groot succes en voor herha-
ling vatbaar! Tot volgend jaar! 

Groetjes Rachel en Lisette

Na weken van voorbereiding was het 

op vrijdagavond 10 februari dan einde-

lijk tijd voor de pubquiz. Een geslaagde 

avond met een grote opkomst, vele 

prijzen en veel gezelligheid! 

Geslaagde pubquiz bij BWO



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
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E1: M. Groothuis
E2: H. de Zwart en R. Koopman 
E3: M. Groothuis
E4: D. Slooijer   
F1: R. Huiskes     
F2: B. Siccama

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  € 156,00 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.

Hoofdbestuur
Voorzitter  P. Sinnema, Stockholmstraat 64, 7559 JS Hgl. 074 2773764
Secretaris  B. Markerink  06 12973372
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  Vacant
Coörd. C  Vacant
Coörd. D Mario Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl. 06 21244857
Coörd. E  Vacant
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  
Vertrouwenspersoon R. Leverink
Notuliste  R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.  074 2775601

Handbalcommissie
Voorzitter  Vacant
Secretaris  L. Veltkamp, Deurningerstraat 127, 7557 HD Hgl.  06 42257434 
Penningmeester  E. Tijhuis, Veluwestraat 114, 7559 LH Hgl. 06 11739331
Wedstrijdzaken  L. Veltkamp, Deurningerstraat 127, 7557 HD Hgl.  06 42257434  
Jeugdcoördinator  M. Krakers
Activiteiten/PR  T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl. 06 19408001 
Ledenadministratie  P. Cremer

Trainers Handbal 
Dames 1 & 2:  G. Sciortino
Dames 3 & 4:  H. Boomkamp/ M. Kosterink
D & E jeugd:  E. Tijhuis & K. Meutstege (wo), M. Krakers & J. Leusink (vr)
F jeugd:  T. Heerbaart & N. Hasselerharm/S. de Bruyn
H jeugd:  N. Hasselerharm/S. de Bruyn 

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  Vacant (Tijdelijk Paul Oberje), pauloberje@gmail.com   06 51662504
Coörd. Sel/Sen  B. Veldhuis, Barbeelstraat 7, 7559 HD  Hgl. 074 2781052
Coörd. A/B/C  Vacant
Coörd. D  A. Lahdo
Coörd. E  R. Baumann, r-baumann@kpnmail.nl 06 53459353
Coörd. 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: J. Derksen C2: M. Groothuis
2e elftal: M. Veenhoven B1: R. Tijhuis
Keeperstrainer: R. Elfrink C1: W. van Houten
 
Trainers Pupillen Jeugdkeeperstrainers
D1: R. Beune H. de Graaf
D2: G. Kruis 

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

Anita Dunnewijk, Annelies Bollerman, 

Marjana van Belkum, Martijn Geerdink, 

Nicky Krakers, Niels Bijen 

redactie@ksvbwo.nl

Ontwerp en opmaak dit nummer  

Irene Strikker: info@keik.nl

Foto’s: Martijn Geerdink, Niels Bijen en 

anderen.   

Foto voorzijde: Maaike Rikkerink

Druk:  GI Business Promotors

Advertenties: sponsor@ksvbwo.nl

Verspreiding: Fons Nijhof

COLOFON

Clubgebouw

Sportpark 'De Noork'

Oldenzaalsestraat 518

7558 PW Hengelo

(074) 291 16 59

www.ksvbwo.nl

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.
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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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