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BWO 1

Mijn laatste voorwoord
Raar om te schrijven, zo’n laatste voorwoord voor de Blauw-Witter. Beseffend
dat, als ik klaar ben met het tikken van
de tekst, het boek voor mij als voorzitter
uit is.
Ik heb negen mooie hoofdstukken, seizoenen, mogen meemaken. Elk seizoen
kende mooie momenten. En ja, natuurlijk
ging er niks vanzelf en zijn er ook impopulaire besluiten genomen.
Terugkijkend mag ik trots zijn op wat wij
met elkaar hebben bereikt. Het kunstgrasveld, een nieuwe accommodatie en
als voorzitter genietend van de sportieve
prestaties van vele teams en elftallen. Met
een mooi resultaat van ons vlaggenschip
om van de vierde klasse nu uit te komen
in de eerste klasse.
Ik wil iedereen die dit met mij mogelijk
heeft gemaakt dan ook hartelijk danken
voor de tomeloze inzet, het enthousiasme, de passie, alles voor de club. Echt
ongekend.
Ook voor de argumenten om het anders
te willen doen, de strubbelingen die dit
met zich meebracht, alles uit betrokkenheid voor de club. Dat is wat BWO een
vereniging met een groot familiehart
maakt.
Natuurlijk blijf ik nauw betrokken bij BWO
als bestuurder van de stichting exploitatie
en de stichting vastgoed en zal zo mijn
steentje blijven bijdragen.
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De sportieve tussenstand
Nu de eerste wedstrijden in de eerste
klasse zijn gespeeld, zien wij dat het elftal
zich kranig weert als debutant in de eerste
klasse. De kenners, de trouwe supporters,
zien een elftal dat per wedstrijd vorderingen maakt en het veld afkomt met de
wetenschap dat er meer inzit. Het bestuur
ziet dan ook met vertrouwen de komende
wedstrijden tegemoet.
Onze handbal dames zijn op stoom. De
uitdaging om kampioen te worden is reëel. Wetende dat het niet eenvoudig zal
zijn, wordt er hard gestreden. Een opgave
die beloond moet worden. Succes.
Organisatie
Er gebeurt veel. Goede veranderingen,
veranderingen die in het begin voelen

als de verkeerde maat trainingspak, maar
door gebruik gaat het trainingspak steeds
beter zitten.
Het bestuur dat na de jaarvergadering aan
de slag gaat met de verdere vernieuwing
van het organisatiemodel zal dit niet alleen kunnen en willen doen. Jullie inbreng
en inzet is nodig om BWO ook voor de
toekomst een sportvereniging te laten zijn
waar iedereen zich in herkent.
Nogmaals mijn dank voor de negen
prachtige seizoenen.
Hartelijke groet,
Peter Sinnema
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BWO 1

BWO 1
update
Nou, daar staan we dan. Met BWO 1 hebben we het gebracht
tot de 1e klasse. Een nieuw seizoen met nieuwe tegenstanders en
nieuwe uitdagingen. Toen de indeling van de competitie bekend
werd, voelde ik me toch trots. Om met BWO 1 te mogen acteren in de 1e klasse, tussen gerenommeerde amateurclubs uit de
regio, zoals Rohda Raalte, Longa’30 en Rigtersbleek, is iets dat
ik enkele jaren geleden niet voor mogelijk had gehouden. Extra
saillant is de derby met onze buurman Tubantia, die zich al enkele
jaren knap staande houdt in deze pittige klasse. Wij kijken erg uit
naar de thuiswedstrijd op 10 december!
Wisselingen
De oplettende BWO-volger zal het niet zijn ontgaan. We hebben enkele wisselingen binnen onze eerste selectie. Waar we eigenlijk jaren achter elkaar geen last hadden van jongens die op
zoek gingen naar een nieuwe uitdaging, werden we daar deze
zomer voor het eerst mee geconfronteerd. Dennis Kemerink en
Wesley van Houten zijn benaderd door Quick’20 uit Oldenzaal
en hebben na lang wikken en wegen de keuze gemaakt om de
uitdaging aan te gaan. Beide heren behoeven verder geen uitleg,
maar het is duidelijk dat wij deze jongens gaan missen. Dennis
heeft in zijn jarenlange BWO 1 carrière uiteindelijk 99 competitietreffers gemaakt voor ons, cijfers die voor zich spreken. Wesley
was jarenlang een plaag voor de gehele linkervleugel van welke
tegenstander dan ook. Het gemak waarmee hij vanuit de jeugd
doorstootte naar de basis en een bepalende speler voor ons werd
in zowel de 4e, 3e als de 2e klasse zegt genoeg. Job Derksen
heeft ook de stap gemaakt naar de derde divisie. Hij is tegenwoordig concurrent van hierboven genoemde jongens. Job voetbalt in Haaksbergen bij HSC’21. Eerst als centrale verdediger en
in zijn laatste periode als controlerende middenvelder was Job
met zijn fysieke en voetballende kwaliteiten altijd een steunpilaar
van jewelste. No hard feelings boys, we wensen jullie meer dan
alle succes toe!
Tom Groot Breteler en Thijs van Gessel hebben ook een overstap gemaakt. Zij hebben gekozen voor het zaterdagvoetbal en
voetballen tegenwoordig bij Juliana’32 in Hengelo. Ik hoop dat
het jullie brengt wat jullie ervan verwachten! Een andere speler
die heeft gekozen voor het zaterdagvoetbal is Sander Ensink. Hij
gaat aan de slag bij Sparta Enschede, dat uitkomt in de 2e klasse
op zaterdag. Een behoorlijke uitdaging. Sander, succes!

Verder heeft ook bekend BWO-gezicht Tom Lubbers ons verlaten. Hij maakt de overstap naar de Zweef in Nijverdal. Tom
Lubbers was de laatste jaren de 2e keeper van de eerste selectie,
maar was ook actief binnen andere geledingen van de club. Behalve dat we met Tom een goede keeper hebben verloren, missen we ook zijn aanwezigheid binnen de kleedkamer en binnen
de groep. Jammer dat we afscheid hebben moeten nemen, maar
we komen elkaar nog tegen bij de onderlinge wedstrijden tussen
BWO en de Zweef.
Dat deze jongens hun gezicht sinds hun vertrek alweer geregeld
bij BWO hebben laten zien tijdens trainingen, oefenwedstrijden
of avondjes in de kantine tekent de betrokkenheid.
Doelstelling
De aanwas van buitenaf laat een wisselend beeld zien. Wes
Groot Roessink van Juliana heeft zich op het moment van schrijven knap opgewerkt tot basisspeler op de plek van rechtsback,
waar Tim Damhuis (Losser) en Gijs Krukkert (Sparta Enschede)
momenteel kampen met blessureleed en niet inzetbaar zijn. Tim
Damhuis is eind september onder het mes geweest en we hopen
op een spoedig herstel! Wat onze doelstelling betreft, denk ik
dat wij reëel moeten zijn. Wij hebben enkele basisspelers zien
vertrekken en hebben dit veelal intern opgevangen met jongens
uit de jeugd of het tweede. Ik denk dat wij het al heel knap
doen als we er dit jaar voor zorgen dat we ons handhaven in
de 1e klasse. Dit doen we met een nieuw trainersduo voor de
groep: Peter Schulte en Geerco Holtkamp. Op het moment van
schrijven hebben wij net de eerste competitiewedstrijd verloren
met 3-4 van RKZVC. Vanuit een kansloze positie en een 0-4 achterstand hebben we onze rug gerecht en ons teruggeknokt tot
3-4 met enkele kansen op 4-4. Hoewel de nederlaag uiteindelijk
terecht was, gaf dit ons wel het gevoel dat we nog steeds genoeg
kwaliteit hebben om goed voor de dag te komen in de 1e klasse.
Wij kijken in het bijzonder uit naar de wedstrijden tegen onze
oud-trainer Otto Krabbe, de wedstrijden tegen Stevo met Geert
en Ben Veldhuis en de derby tegen Tubantia. Met de grote steun
van onze trouwe supporters, die daarnaast nog enkele leuke reisjes voor de boeg hebben dit jaar (Nijmegen, Bemmel, Zieuwent),
denk ik dat wij er een onvergetelijk jaar van kunnen maken!
Hoog de kleuren wit en blauw!
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Leden van BWO ontvangen 10% korting

Altijd de meest actuele collectie
mode sieraden en horloges!

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

ALGMENE LEDENVERGADERING

Algemene
ledenvergadering
MAANDAG 27 NOVEMBER 2017
AANVANG 20.00 UUR

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING K.S.V. B.W.O.
Hierbij wordt u uitgenodigd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te
wonen op maandag 27 november 2017 om 20.00 uur in het clubhuis.

CLUBHUIS BWO
Agenda ALV 27 november 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter
Financieel verslag ’16 – ’17 en begroting ‘17 – ’18
Presentatie Handbal
Presentatie Technische commissie
Presentatie Seniorencommissie
Presentatie Jeugdcommissie
Presentatie Sponsorcommissie
Presentatie Kantinecommissie
Presentatie Algemene zaken
Bestuursmutaties
Aftredend: Arjan Derksen (jeugdcommissie)
		
Erik Analbers (algemene zaken)
		
Geert Veldhuis (TC)
		
Peter Sinnema (voorzitter)
Verkiesbaar: Raymond Post (algemene zaken)
		
Lukas van Belkum (voorzitter)
		
Paul Oberje (TC)
11. Huldiging leden 25-, 40-, 50-, 60- en 75-jarig lidmaatschap
12. Vrijwilliger van het jaar
13. Rondvraag
14. Sluiting
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RTTWINSPORT.
WWW.INTERSPO

5%
SPAREN

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

HET PLEIN 90 7559 SR HENGELO

Volg ons ook op facebook!

IntersportMegastoreHengelo

BWO

Eerste open dag
BWO een feit
Zaterdag 2 september jl. begint als een druilerige
dag, maar dat mocht de pret en vooral de inzet van
de vele vrijwilligers niet drukken.
De handbalafdeling stond met een gezellige kraam
bij de ingang van ons prachtige sportcomplex, de
sponsorcommissie op een ludieke plek pal voor het
hoofdveld en ga zo maar door!

De kinderen konden met hun eigen leeftijdsgenootjes meedoen
aan een voetbalclinic die werd gegeven door onze oudere jeugd
in samenwerking met het ROC Sport en Bewegen. Gelukkig brak
regelmatig de zon door en konden de jonge (potentiële) BWOleden zich ook nog eens helemaal uitleven op twee verschillende
grote springkussens.
Ondertussen kon iedere bezoeker met een BWO-hart, jong en
oud, ook nog eens gezellig een broodje warm vlees scoren al dan
niet gepaard met een glaasje fris of een koel biertje.
Bekertopper BWO–ATC
Deze fantastische dag kreeg een prachtig voetbalhoogtepunt: de
plaatselijke derby in de beker thuis tegen ATC. En die derby zorgt
altijd voor veel publiek, onderlinge hilariteit en sportieve strijd op
en om het veld.
De uitslag was deze avond aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen neutraal: 1-1.
Over het feit of “we” daar blij mee waren of niet werd nog uitgebreid nagepraat, geborreld en geanalyseerd tijdens de derde helft.
De organisatie geeft aan positief terug te kijken op deze allereerste open dag! Speciale dank en vele complimenten aan de
trouwe, actieve vrijwilligers die vol enthousiasme weer tijd vrij
hebben gemaakt voor hun kluppie BWO!
Marjana van Belkum
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Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
Oude postweg 182
7557 DJ Hengelo
074 - 29 117 10
www.dierenwinkelxl.nl
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VOETBAL

Groundhopping:
Levski Sofia - CSKA Sofia
De afgelopen jaren heb ik talloze stadions in voornamelijk Nederland en Duitsland van binnen gezien en het begon weleens
te kriebelen om het wat verderop te zoeken. Na het nodige
zoekwerk leek de Eternal Derby van Sofia een geschikte wedstrijd en werden de vliegtickets voor mij en twee anderen van
BWO 9 geboekt. Een weekendje in de hoofdstad van Bulgarije
werd gecombineerd met deze wedstrijd. De wedstrijd was
echter nog niet vastgesteld en de kaartverkoop liet helemaal
lang op zich wachten. Gelukkig was het lot ons goedgezind en
zodoende werd op vrijdag 20 oktober koers gezet naar Dortmund om het vliegtuig te pakken.

comben het veld betraden, werden de uitspelers en het arbitrale
trio beschermd door schilden van ME’ers, omdat het nodige
naar hen werd gegooid door de thuissupporters. Er waren zo’n
30.000 man op deze pot afgekomen, waarvan de verdeling
tussen thuis en uit ongeveer 50/50 was. Na circa 10 minuten
begon de sfeeractie van CSKA; een spandoek en choreo – velletjes papier – werd opgevolgd door een gigantische lading rode
rook. Nog voordat deze actie was afgelopen, wist Levski de 1-0
te scoren. Levski kon natuurlijk niet achterblijven en hetzelfde
tafereel, maar dan met blauwe rook, voltrok zich aan de andere
kant van het stadion. Naast deze acties was werkelijk iedereen

Meest heftige wedstrijd van Bulgarije
De tweestrijd tussen bovenstaande ploegen is de drukst bezochte en tevens de meest heftige wedstrijd van Bulgarije. Op
internet wordt op tal van websites afgeraden om naar deze
wedstrijd te gaan. Vasil Levski is een nationale held voor de
Bulgaren en in 1914 richtten studenten een voetbalclub op die
naar hem vernoemd werd en die vandaag spelen in het blauw.
Vasil Levski was een revolutionair die aan het eind van de 19de
eeuw streed voor een onafhankelijk Bulgarije, dat toen bezet
werd door het Ottomaanse Rijk. De grootste rivaal is dus CSKA
Sofia - rood - en deze club werd pas opgericht in 1948 toen het
land onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie kwam. Het is de
club van het leger.
Op zaterdag vertrokken we zo’n vier uur voor het begin van
de pot naar het nationale stadion van Bulgarije: het Vasil Levski
National Stadium. Toen was al duidelijk te zien dat er een beladen wedstrijd op het programma stond, want op werkelijk elk
kruispunt stond wel ME. Zo’n uur voor de wedstrijd besloten we
om het stadion binnen te gaan en onze plekken op te zoeken.

in het stadion belachelijk fanatiek en konden zelfs opaatjes zich
de hele pot opwinden en meeblèren. Wat ook meehielp, was
dat er na 15 minuten al 1-2 op het scorebord stond, waarmee
ook werd gerust.

Rode en blauwe rook
Tegen 16:00 uur begon de pot en toen de spelers door de cata-

In de tweede helft had CSKA nog een prachtig doek in petto,
gevolgd door een gigantische lading fakkels. Een aantal fakkels
belandde bewust of onbewust op het reeds vertoonde spandoek, deze vatte daardoor vlam en zo ontstond er een grote
zwarte rookpluim in het stadion. Groot gelach onder de Levski
fans. Levski liet zich in de 2e helft ook nog gelden om de spelers
een steuntje in de rug te geven. Het hele veld werd namelijk in
de rook gezet door fakkels en rookpotten. Alsof het lot ermee
speelde, wisten ze de gelijkmaker te scoren toen de vreugdevuren ontstoken werden. De rest van de wedstrijd waren er nog
de nodige kansen, maar helaas werd er niet meer gescoord. Na
93 minuten floot de scheidsrechter af en konden ze samen met
de spelers van CSKA door een regen van aanstekers en munten
de kleedkamer weer opzoeken. Al met al was het een heel heftig duel. Een duel dat je in West-Europa niet snel zult vinden.
Niels Bijen
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een nieuw seizoen,

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

de nieuwste modetrends
SIN
bezoek ook

BRASSERIE

Hoofdsponsor
FC Twente vrouwen

shop ook online
roetgerink.nl

/roetgerinkmode

C ESUZUKI
1941
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ZAAGMANS

Wat een ellende
Onlangs was ik ff op zolder bezig met een grote schoonmaak.
Zaagmans zag een stapeltje oranje spullen liggen, nog niet eens
zo heel erg oud. Pfff als ik die weer ga gebruiken dan zal er wel
een hele dikke laag stof op liggen. Hopelijk dat een volgende
generatie oranje supporters zich niet meer laat verleiden tot een
bos wortels als hoofddeksel en al die andere kansloze nep supportersuitingen.
In 2006 stond Zaagmans met een groepje vrienden op een voetbalplein in Bern bij het EK en daar stond een enorm lekker wijf
voor me met een heel strak pakje en een paar vleugels met veren.
Ze stond destijds in alle kranten en wilde het weten ook. Vooruit,
daarvoor maakt Zaagmans dan met alle plezier een uitzondering.
Zo af en toe kijkt Zaagmans wel eens naar een potje jeugdvoetbal. Zit er een jongetje of meisje van een jaar of 10-12 bijna de
hele wedstrijd op de bank omdat zijn trainer heel graag wil winnen. Want dat is hard nodig om de zesde plaats over te nemen.
Ja, want dat is ons beleid, de besten moeten spelen in de onder
10 of 11 of 12 of 13 of 14 etc.
Mensen met compleet afgeronde trainersopleidingen kunnen dat
gewoon allemaal doen onder de toeziende ogen van de ouders.
Die ouders vinden het ook heel normaal merk ik regelmatig. Het
beleid bij vele willekeurige amateurvoetbalverenigingen. De grotere, oudere en fysiek sterkere jongens moeten het vaak doen.
Doorlopend wisselen en iedereen aan bod laten komen?
Nnnneeee joh, dat is zo des hockey, daar doen wij niet aan. Nee,
die hockeyers hebben de laatste jaren op een paar Olympische
titels en Europese titels na niet bijster veel gepresteerd.

Op alle fronten worden ingehaald en niet eens in de gaten hebben dat het nogal een pleurisbende is. Beetje zoals die Irakese
minister van communicatie die vertelde dat de Amerikanen waren verpletterd, terwijl je op de achtergrond de tanks Bagdad
binnen zag rijden. Wat een humor was dat destijds.
Al deze ellende doet Zaagmans geen goed. Hij heeft het even helemaal gehad met het vaderlandse voetbal. De Faeröer eilanden
hijgen ons in de nek op de Europese ranglijst, hopelijk kunnen we
Liechtenstein nog inhalen en wellicht zelfs het ijzersterke Kosovo.
Dan doen we pas echt goede zaken en kunnen we straks het
schier onaantastbare Letland gaan uitdagen.
Onze boys zijn inmiddels gestart in de eerste klasse. Beetje upsand-downs tot nu toe. Maar als de herfstblues is afgeschud dan
schalt het Hoog de Vaan weer als vanouds over de Noork. Ja,
wij zijn een beetje kwaliteit kwijtgeraakt door wat (on)collegiale
acties. Maar tegenwoordig is dat heel normaal. Zaagmans stapte
vroeger ook voor een zak spijkers en een tros bananen op de fiets
naar het Wilbert.
Maar anno 2017 BWO in de eerste klasse, geniet ervan mannen!
Groeten Zaagmans
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YOUR STYLE

k a p s a l o n

Bandoengstraat 60
7556 TG Hengelo ov
074 243 39 60

BOUWMATERIALEN, OOK VOOR PARTICULIEREN

Samen de
vereniging
supporten

waardoor de
hele club
wint.

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

rabobank.nl/centraaltwente
Een aandeel in elkaar

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

HANDBAL

De eerste handbalwedstrijden zijn op het moment

Van het
handbalbestuur

van schrijven alweer gespeeld en het seizoen is
dus in volle gang! Voorafgaand aan de competitie
is er door de diverse teams hard getraind om de
competitie goed te beginnen. Ook de jeugd is na
de vakantie weer heerlijk fanatiek begonnen! Klaar
voor een mooi gezellig sportief jaar!
Dit seizoen is dames 1 weer terug in de hoofdklasse en hopelijk kunnen zij onder
leiding van Cor Van Zijl het niveau van de laatste twee jaar evenaren. Want de dames
zijn vorig jaar dan wel gedegradeerd uit de 2e divisie, ze hebben best nog wat punten
weten te pakken en mooie wedstrijden gespeeld. De eerste drie wedstrijden hebben
ze gewonnen, dus hopelijk belooft dat wat voor de rest van het seizoen!
Dames 2, 3 & 4 zijn ook begonnen. Een prachtige trainingsopkomst elke week
onder leiding van Helen Krooshof, dus dat is top! Bij deze spelersgroep is er wel een
keeperstekort, dus mocht je een balletje tegen kunnen houden en het ook nog leuk
vinden…meld je aan!
De jeugdteams zijn ook weer van de partij uiteraard! Dit seizoen gaan we de competitie in met een D-team, 2x een E-team en 2x een F-team. Ook zijn er nieuwe jongste
leden die de komende maanden zo nu en dan een toernooitje spelen, maar dus nog
geen competitie. Voor veel E-meiden is dit het eerste seizoen op een groot veld (de
F speelt op 1/3 veld). Dus wellicht zullen de meiden soms de ‘tong op de schoenen’
hebben, maar daar wennen ze snel genoeg aan. Vanaf de E-jeugd is het steeds meer
echt handbal met dezelfde regels enz.
Dit seizoen gaan de ouders voor het eerst de wedstrijden fluiten van de F-jeugd. Dat
is meer het spel begeleiden dan echt ‘fluiten’. Wij denken dat ouders dat prima kunnen en hopen dan ook dat dit positief opgepakt wordt. Op deze manier kunnen we
namelijk de spelende seniorenleden wat ontlasten. Zij hoeven nu dus geen F-jeugd
meer te fluiten, maar wel de D-jeugd, E-jeugd en dames 3 & 4. Ook hoeven de seniorenleden geen zaaldienst te doen bij de F & E-jeugd. Bij de F-jeugd is dit niet aan de
orde en bij de E-jeugd vullen ouders dit zelf in. Dus zaaldiensten draaien hoeft alleen
maar bij de D-jeugd en bij dames 2, 3 & 4.
We hopen dat iedereen zo zijn steentje bijdraagt om er voor iedereen weer een fijn
seizoen van te maken. Samen moeten we het doen!
Iedereen veel succes!
Sportieve groetjes,
BWO handbalbestuur
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(H)EERLIJKE WIJNEN,
BIEREN & DELI
Oude Postweg 101, Hengelo | 06 - 475 573 05
info@noorkerwijndomein.nl | www.noorkerwijndomein.nl

EVENEMENTEN - PARTY BENODIGDHEDEN - TAP & TENT VERHUUR

van tap tot tent
ook hapjes en barbecues

HENGELO www.twentetap.nl - info@twentetap.nl - 074-8500788 - 06-48076802

HANDBAL

Goede start
handbalseizoen E1
De meiden van de E1 zijn dit handbalseizoen goed uit de startblokken gekomen.
Er zijn nu drie wedstrijden gespeeld, waarvan de eerste twee ruim werden gewonnen (17-4 tegen Dynamiek en 13-3 tegen
Vasse) en de derde nipt verloren (9-12
tegen Combinatie ’64). De helft van deze
meiden speelt voor het eerst op een groot
handbalveld. Conditioneel is dit natuurlijk
veel zwaarder dan op een kleiner F-veld.
Het samenspel wordt nu veel belangrijker.
Al met al een start om trots op te zijn!
Deborah & Marjolein

Nieuwe redactieleden gezocht.
De redactie van de Blauw-Witter is dringend op zoek naar nieuwe redactieleden.
Vind je het leuk om te schrijven en heb je goede ideeën over de inhoud van ons
onvolprezen clubblad? Laat het ons weten en meld je aan als redactielid!
Aarzel niet en stuur je reactie vandaag nog naar: redactie@ksvbwo.nl
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Uw advertentie op
deze pagina?
Neem contact op met
sponsor@ksvbwo.nl

Marjana van Belkum (communicatie) zet in de schijnwerper:

Marjana van Belkum van
Instituut HIP Twente,
getrouwd (Lukas) en samen 4 kinderen van 22 (Marc),
20 (Anne), 13 (Daniel) en 8 (Sebastiaan)

stilte, mijn ZENmoment, een superlekkere
Flexibele generalist altijd oplossingsmok cappuccino en een noodkreet van de
gericht
redactie dat we te weinig kopij hebben,
Wat doe je als je door onvoorziene ombedenk ik dat ik mezelf dan maar eens ga
standigheden ineens geen interview
spiegelen…
hebt? Op de dag van de deadline lukt het
mij bijna om alsnog iemand anders (RJ) te
interviewen, ware het niet dat klantbeWie is de persoon achter HIP Twente?
zoeken ook uit de hand kunnen lopen…..
Het is mijn passie om met enorm enthouLaatste optie: een interview vanuit de ZINventief
siasme bedrijven, leerlingen en studenten
Communicatie,Training & Advies
auto maar dan komt hij toch niet optimaal
te helpen succesvol te worden in hun
uit de verf met zijn mooie bedrijf. Volgen(persoonlijke) ontwikkeling.
de keer een uitgebreid interview met ons
Hoe ik dat doe? Voor degenen die mij niet
aller Raymond Jannink, mijn bijna redder
kennen: stilzitten is voor mij geen optie,
in nood!
bij de pakken neerzitten ook niet. Aanpakken, hands on, oplossingsgericht, positief kritisch, vooruitdenken, hoog tempo, goedlachs en vooral gunnen!

Nou, daar zit je dan midden in het stiltelokaal van je eigen huiswerkinstituut HIP
Twente. Leerlingen en begeleiders zijn
weg. Ben zelf net terug van een stagebezoek van een Saxionstudent. Eigenlijk
moet ik als moeder boodschappen doen
en tassen inpakken voor een lang weekend weg met vrienden. O ja, en nog een
scriptie lezen en de docent Latijn die ik
voor HIP heb weten te bemachtigen een
voorbeeldovereenkomst sturen. Kortom,
een dag als zovele dagen uit het leven van
een flexibele generalist. Genietend van de

Instituut HIP Twente
Sinds september 2017 run ik, met intensieve steun van mijn complete gezin, de
allereerste vestiging van instituut HIP in
het oosten van het land. Alle kennis, ervaring en vooral passie voor vernieuwend
onderwijs komen hierin samen. Taal- of
rekenproblemen of cito-stress binnen het
basisonderwijs? Moeite met een speciaal
vak op het voortgezet onderwijs? Vind je
plannen lastig en vooruitleren voor een
toets al helemaal? Wist je dat afstuderen
ook een vak apart is? Maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en zondag helpen
wij je graag om al je (huis)werk onder controle te krijgen. Ons motto: met de kennis

van school en de warmte van thuis! Dit
betekent: HIPdiscipline, telefoon inleveren, HIPtoetsen, voor elk proefwerk een
oefentoets bij HIP maken, HIPkoekjes elke
dag smullen, HIPchill tijdens de pauze,
HIPsnack samen saucijzenbroodjes eten
omdat het kan en tot slot HIPsucces, net
zolang doorgaan tot je doel bereikt is!
Instituut HIP Twente en BWO Business
Club
Een voor een: eerst ging zoon Marc ongeveer vier jaar geleden voetballen in BWO
9. Die sfeeracties leken kleine broer Daniel
ook wel wat en hiphip dat was twee. De
jongste telg, toen nog een kleuter, riep:
“Ikke ook naar BBO”. Nummer drie. Manlief had in het verleden al eens een business club opgericht en werd gevraagd
voor de nieuwe business club van BWO.
Wegens andere beslommeringen schoof
hij mij naar voren: vrouwenvoetbal is in
opkomst, dus vrouwen in een business
club van de voetbal ook! En dat is vier.
In de communicatierol vanuit de BC en als
redactielid bij de Blauw-Witter voel ik mij
als een vis in het water! BWO is een club
met een zeer hoge betrokkenheid, sfeer
en sportieve emotie. Ik houd ervan, dat
is soms verrassend maar het maakt vooral verbinding met elkaar mogelijk. Hoe
mooi is dat?! Nummer 5? Die loopt als
een ware rustige kameleon en verbinder
al een paar jaar rond als leider, voorzitter
jeugdcommissie, 45+ team. Tot slot nummer 6. Anne en voetbal? Nou, nee!
Kom een keer bij HIP
Een steuntje in de rug nodig bij huiswerk,
WOrdeN
vaN
bijles, studieLid
of scriptie?
Kom
dan eens
BWO BusiNess CLuB?
vrijblijvend een dagje bij ons hippen! Bel
Ga naar bcbwo.nl
06-13707673 of mail naar marjana.vanbelkum@instituuthip.nl koffie/thee of limonade staat altijd klaar!
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RIKKERT AFBOUWGROEP B.V.
VONDERWEG 27
7468 DC ENTER
TEL: 0547 - 386100
FAX: 0547 - 381976

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

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

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

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

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

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

- M E TS E LW E R K

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

- LIJMWERK

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

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

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

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

Autorijschool
Betrouwbaar & Voordelig

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

VARIA

In Memoriam
Harry Lentelink. Harry heeft diverse
jaren als penningmeester in het dagelijks bestuur van BWO zitting gehad.
Daarnaast is hij leider van BWO 1
geweest.
Wij wensen zijn vrouw Ria, zijn zoons
Bjorn en Dennis, partners en kleinkinderen veel sterkte toe de komende
tijd.

Is het u al opgevallen hoe mooi de boarding rond het hoofdveld van BWO is geworden?

BWO Business Club en BWO zorgen voor
nieuwe boarding

Vele vrijwilligers van de Business Club en
de sponsorcommissie van BWO hebben
letterlijk gezamenlijk de handen uit de
mouwen gestoken: oude, kapotte omheining weggehaald en nieuwe, strakke lijsten en sponsorborden gemonteerd.
Ook de financiële bijdrage was een gezamenlijk initiatief: het bestuur van BWO en
de Business Club hebben dit project samen mogelijk gemaakt.
Ondernemen binnen BWO doe je dus
vooral met elkaar, vele handen maken
licht werk. Kom eens een kijkje nemen
langs het hoofdveld en zie hoeveel mooie
sponsoren BWO rijk is.
Marjana van Belkum
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INFORMATIE

INFORMATIE
Hoofdbestuur
Voorzitter P. Sinnema, Stockholmstraat 64, 7559 JS Hgl.
Secretaris B. Markerink
Penningmeester B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl.
Kantine zaken kantine@ksvbwo.nl
Algemene Zaken H.A. Analbers, Oude Postweg 109, 7557 DC Hgl.
Afg. Jeugd A. Derksen Madridstraat 4, 7559 CT Hgl
Afg. Senioren G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM Hgl.
Afg. Handbal T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl.
Afg. Sponsorcom. T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.

074 2773764
06 12973372
074 2437464
06 13440544
074 2504949
074 2773745
06 13488624
06 19408001
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.
Secretaris R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.
Pen.m/Mat.beh. B. Bakkers, F. Carelsenstraat 68, 7558 WC Hgl.
Wedstrijdcoördinator J. Vink, Oelerweg1817558 SB Hg.
Coörd. A/B Vacant
Coörd. C Vacant
Coörd. D Mario Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl.
Coörd. E Vacant
Coörd. F B. van den Heuvel, basvandenheuvel999@gmail.com
Coörd. We A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com
Coörd. Me. Vacant
Vertrouwenspersoon R. Leverink
Notuliste R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.

06 21244857
06 46711874
06 10786584

074 2775601

06 42257434
06 11739331
06 42257434
06 19408001

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.
Secretaris A. Boers, Paganinistraat 85, 7557 EP Hgl.
Penningmeester L. Veltkamp, Castorweg 48, 7556 ME Hgl.
Werving A. Bollerman, Sloetsweg 146, 7555 HT Hgl.
Werving D. Grooters, Tuinlaan 7, 7623 PB Borne
Werving R. Jannink, M.A. de Ruyterstraat 54, 7556 CZ
Technische Commissie voetbal
Voorzitter Vacant (Tijdelijk Paul Oberje), pauloberje@gmail.com
Coörd. Sel/Sen B. Veldhuis, Barbeelstraat 7, 7559 HD Hgl.
Coörd. A/B/C Vacant
Coörd. D A. Lahdo
Coörd. E R. Baumann, r-baumann@kpnmail.nl
Coörd. F Vacant
Coörd. We A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com
Keepercoörd. Vacant
Scheidsrechterscommissie
R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.
F. Beune, Louis Bouwmeesterstraat 16, 7558 TM Hgl.
Seniorencommissie voetbal
Voorzitter G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM TN Hgl.
Secretaris M. Nijhof, R. de Vriesstraat 57, 7558 SC Hgl.
Medische verzorging
Rachel Oberjé
Fysio Centrum Kamminga, www.fysiocentrumkamminga.nl
E-mail: info@fysiocentrumkamminga.nl
Trainers Senioren
1e elftal: P. Schulte
2e elftal: M. Veenhoven
Keeperstrainer: R. Elfrink

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

Trainers Pupillen
D1: R. Beune
D2: G. Kruis

Jeugdkeeperstrainers
H. de Graaf

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

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

Contributie Voetbal
Jeugd
6 t/m 17 jaar: € 16 p/mnd € 192,00 p/jr.
074 2773745
074 2775601
074 2775475
06 13013428

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

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

06 83244024
06 10243905
06 11157451
074 2423530
06 12069049
06 38133722

06 51662504
074 2781052

06 53459353
06 10786584

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 gezinslid volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.
Afmeldingen en mutaties
Afmeldingen als lid, adreswijzigingen en wijzigingen in bankgegevens uitsluitend
schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie. Mondeling doorgegeven afmeldingen of mutaties aan leider en/of trainer zullen niet in behandeling worden genomen.
Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat
vermeld in de statuten van ksvBWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Jeugdsportfonds
Voor ouders met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om via het jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie te krijgen.

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

Redactie
Anita Dunnewijk, Annelies Bollerman,
Marjana van Belkum, Nicky Krakers,

074 2775601
06 27393350

Niels Bijen
redactie@ksvbwo.nl

06 13488624
06 44606302

074 8512232

C2: M. Groothuis

Clubgebouw
Sportpark 'De Noork'
Oldenzaalsestraat 518
7558 PW Hengelo
(074) 291 16 59
www.ksvbwo.nl

Ontwerp en opmaak dit nummer
Irene Strikker: info@keik.nl
Foto’s: Maaike Rikkerink, Niels Bijen
en anderen.
Foto voorzijde: Maaike Rikkerink
Druk: GI Business Promotors
Advertenties: sponsor@ksvbwo.nl
Verspreiding: Fons Nijhof

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.

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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