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VAN DE VOORZITTER

BWO 1 update
INHOUD
De laatste jaren heeft de club sprongen
gemaakt.
Toenmalig voorzitter Huiting introduceert
‘Bwo gaat voor beter'. Het doel was de
club sportief en organisatorisch naar een
hoger plan te brengen. Zou ook nu nog
het motto kunnen zijn. Wat volgt in de
jaren erop is een totale metamorfose van
de club. Er komt een kunstgrasveld en een
prachtig clubgebouw o.a. gerealiseerd
door (inmiddels erelid en ex-voorzitter)
Peter Sinnema.

'Samen voor nog beter'
Tja, wat doe je als nieuwbakken voorzitter
in de herfstvakantie, als je eindelijk eens
wat vrije tijd over hebt? Je gaat je eens wat
meer verdiepen in de zeer rijke geschiedenis van deze zeer bijzondere club. Wat ik
tegenkwam, was een rijke geschiedenis
met ups en downs met daarbij een geleidelijke ontwikkeling naar waar de club nu
staat.
De club werd opgericht op 1 juni 1929
vanuit de Onze Lieve Vrouwe Parochie
onder de naam Blauw Wit en werd gestart met twee seniorenteams en een juniorenteam; men sloot zich aan bij de RK
Utrechtse Voetbalbond.
Inmiddels zijn dat er heel wat meer en dat
vergt natuurlijk een totale andere organisatie, met vooral op de zaterdag een veelheid aan voetballertjes van zowel BWO
als de bezoekers. Dit vraagt nogal wat
van onze Jeugdcommissie. Van het regelen van de scheidsrechters, het klaarzetten
van de veldjes tot het eerste kopje koffie
op de zaterdagochtend.
En ja, waar werd ik nog meer mee geconfronteerd tijdens het lezen van dat stukje
geschiedenis? Dat BWO niet alleen voetbal is, maar ook zeker een handbalvereniging. Dit speelt zich alleen wat minder
zichtbaar voor ons allemaal af, omdat dat
niet op ons sportpark gebeurt. Maar ze
zijn er wel degelijk en hoe! Jullie kunnen
op mijn bezoek rekenen, dames!
En verder (zeker voor een nuchtere noordeling) is daar ook nog een zeer actieve
carnavalsvereniging, toch maar even snel
kijken of ik nog ergens een boerenkiel heb
liggen…

Ook de voetbalresultaten van het eerste
zijn zeer bijzonder te noemen. Een bijzondere lichting jonge voetballers, getogen
BWO-ers, al jaren samen voetballend,
spelen zich in vier jaar tijd van 4e naar 1e
klasse en lijken zich (zeker op basis van
wilskracht) te handhaven in de 1e klasse.
Bijzonder knap!
Hoe nu verder? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik mag samenwerken met
een goed stel medebestuursleden (Bjorn
Markerink en Bernard Krakers), met op
de achtergrond ook de aanwezigheid van
tal van oud-bestuursleden. Zij zijn vaak op
de club aanwezig. Eentje is zelfs twee keer
voorzitter geweest (Ton Nijkamp). Ik hoop
een beroep op deze mensen te mogen
doen!
Verder zijn er natuurlijk heel veel vrijwilligers die het afgelopen jaar een geweldige inzet hebben getoond. Zoveel dat het
voor mij moeilijk is er één iemand specifiek
uit lichten als ‘vrijwilliger van het jaar’.
Je zou zeggen; wat blijft er te wensen
over? Wat moet er in het jubileumjaar
2019 zijn bereikt of minimaal in gang zijn
gezet? Wat mij betreft het volgende:
• Motto: ‘Samen voor nog beter”
• Groei van het aantal betrokken leden
(kom in het veld en blijf niet langs de
zijlijn)
• Verdere verbetering van het sportpark
(2e kunstgrasveld)
• Fondsenwerving voor pupillenkunstgrasveld
• Meer synergie tussen de voetbal- en
handbaltak
• Herstructurering technisch beleid
• Nog grotere verankering BWO in de
wijk (clubhuis ook als ontmoetings		
ruimte)
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• Verdere ontwikkeling dames- en jeugd
voetbal
• EN Bovenal een financieel gezonde
club met enthousiaste leden
Ik wens jullie een gezond en sportief 2018
toe, op naar 90 jaar BWO!
Lukas van Belkum
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BWO 1

Op het moment van schrijven is het winterstop in de eerste klasse E en kunnen we voorzichtig de balans opmaken van de eerste
seizoenshelft. Ik denk dat we met recht wel mogen spreken van
een lastige start van de competitie. Het is ons dan ook niet gelukt om in één van de eerste zeven wedstrijden een overwinning
te boeken, hoewel we ook in die wedstrijden bij vlagen hebben
laten zien waar we toe in staat zijn.

BWO 1
update
In de 8e wedstrijd van het seizoen, op 19 november 2017, was
het dan zover, de eerste driepunter van BWO 1 ooit in de eerste
klasse. En nog wel in een uitwedstrijd tegen de huidige koploper,
Longa ’30. In onze beste eerste helft van het seizoen hebben we
Longa nauwelijks aan de bal gelaten en hadden we onze 0-1
voorsprong zeker moeten verdubbelen. Ook in deze wedstrijd
kwam het weer aan op onze veerkracht. Waar het er lange tijd
op leek dat we stand zouden houden, scoorde Longa na lang
aandringen in de tweede helft uiteindelijk toch de gelijkmaker in
de 85e minuut. In de laatste seconden van de wedstrijd gingen
wij er echter alsnog met de 1-2 overwinning vandoor. Wederom
door een doelpunt van Timo Voss. Dan merk je wel dat er wat
ontlading loskomt binnen de groep! Dat zo’n overwinning soms
kan werken als doping voor een groep sporters is de weken erna
wel gebleken. Hoewel we het hoge niveau van de eerste helft
tegen Longa daarna niet meer hebben gehaald, hebben we twee
van de drie wedstijden erna (tegen respectievelijk Bemmel SC,
Rigtersbleek en NEC) gewonnen.

Teleurstelling
De wedstrijd tegen Rigtersbleek was wel een behoorlijke teleurstelling. Ik merkte in de aanloop naar die wedstrijd en tijdens de
warming-up dat iedereen op en top gemotiveerd was om tegen
het team van onze oude trainer te laten zien waar we toe in staat
zijn. Maar de wedstrijd had voor ons geen dramatischer verloop
kunnen krijgen. We keken al snel tegen een 1-0 achterstand aan
en zijn er geen moment aan te pas gekomen. Een terechte 5-0
nederlaag stond er na 90 minuten op het bord. Hoe frustrerend
dit ook was, alle complimenten voor de ploeg van Otto Krabbe.
Al met al denk ik dat we met BWO nog steeds reëel moeten zijn.
Wanneer wij niet in topvorm zijn met z'n allen, kunnen we van
iedereen verliezen. Maar wanneer wij volledig gefocust zijn en
de schroom van ons afgooien, zijn we in staat om tegen iedereen
een resultaat te halen. De doelstelling blijft onveranderd; wij willen ons met BWO zo snel mogelijk veilig spelen en laten zien dat
wij thuishoren in de eerste klasse.

Nieuwe trainer
Een ander opvallend gegeven is de vroege aankondiging van
hoofdtrainer Peter Schulte, en in zijn kielzog assistent-trainer
Geerco Holtkamp, dat zij voor volgend jaar niet beschikbaar zijn
als trainers van BWO 1. Ook dit is een onderdeel van de voetbalwereld, waarin tegenwoordig de trainerscarrousel steeds vroeger
op gang komt. Inmiddels heeft Peter een nieuwe uitdaging gevonden bij Enter Vooruit, waar hij volgend jaar aan de slag gaat.
Ik wil hem namens ons allemaal feliciteren met deze stap en hem
veel succes wensen. Wij weten dat Peter en Geerco aan motivatie niets hebben ingeboet en er samen met ons alles aan zullen
doen om onze doelstellingen te halen! BWO is zich nog aan het
oriënteren op de trainersmarkt en momenteel hebben er al meerdere gesprekken plaatsgevonden. Het is een prettige gedachte
dat BWO nog steeds zoveel aantrekkingskracht heeft op goede
trainers hier in de regio. Wij gaan ervan uit dat er spoedig nieuws
zal volgen op dit gebied.
Treurig nieuws is de (op het eerste oog) zware blessure van Wes
Groot Roessink. Wes heeft zijn waarde de eerste seizoenshelft
bewezen en heeft bijna alles gespeeld. Helaas heeft Wes in de
laatste wedstrijd voor de winterstop, bij NEC uit, schade opgelopen aan zijn linkerknie. We hopen allemaal op een spoedig herstel! Wat dat betreft kun je wellicht een voorbeeld nemen aan
Tim Damhuis, die na lang blessureleed weer op de goede weg
terug is en binnenkort zijn opwachting weer kan maken op het
(trainings)veld. Ondergetekende gaat ervan uit dat wij nog veel
plezier aan hem gaan beleven dit seizoen!

Dikke pluim
Een ander onvermijdelijk aspect van de winterstop bij BWO 1
zijn alle gezelligheden die dan gepland staan. Zo hebben wij ons
jaarlijkse winteruitje gehad op 6 januari. Dit jaar zijn wij gestart
in het altijd gezellige Pécafe en daarna hebben we een boottocht gemaakt in Amsterdam met aansluitend een bezoek aan
wat gezellige plaatselijke kroegen. Ook via deze weg nog een
dikke pluim voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! En
nu ik toch een dikke pluim mag uitdelen, wil ik even stilstaan bij
de vernieuwde Nieuwjaarsreceptie van 7 januari jl. bij BWO. Erg
gaaf om te zien dat er dit jaar zoveel energie is gestoken in deze
gezellige dag. Dit heeft zich zeker uitbetaald in de kantine. De
sfeer was top, zanger Justin Tonnema maakte er een feest van en
de huldiging van alle jeugdkampioenen was hoe het hoorde te
zijn! Mooi om iedere keer weer te merken hoezeer BWO leeft en
hoe trots je daar op mag zijn met zijn allen.
Wil ik afronden met het nogmaals uitspreken van onze sportieve ambitie om ons dit jaar zo snel mogelijk veilig te spelen! Er
komen een paar prachtige wedstrijden aan: tegen Tubantia en
de mogelijke revanche op STEVO en Rigtersbleek. Ik weet dat
wij altijd op veel steun kunnen rekenen en wij proberen dit altijd
terug te betalen op het veld!
KSV Blauw Wit Hoezee!
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VOETBAL

JO45+ meer dan
voetbal alleen
Het weekend van
13 januari (symbolisch?)
was het weer zover.
JO45+ ging op
trainingskamp. En dit
keer met het gevoel
dat er in het voorjaar
wat te halen valt!

Wat bleek de afgelopen maanden? Met
wat gerichte versterkingen, het uitbreiden
van de selectie (letterlijk en figuurlijk) en
weer 16 keer een jaartje routine erbij, ging
het dit keer lopen. De competitie (verdeeld
over vijf vrijdagavonden) werd succesvol
afgesloten. Een van de vijf avonden gingen
we zelfs als nummer twee richting kantine.

Dit alles vroeg om een hoogtestage en
voor de vijfde keer alweer toog een select
gezelschap richting Alpen voor het ophalen
van broodnodige extra rode bloedlichaampjes. Het zal onze tegenstanders duidelijk
worden. Technisch en tactisch waren we
ze al veruit de baas, maar nu gaan we ze
pakken op conditie. Tijdens de nieuwjaarsreceptie is het 1e al uitgedaagd en ook zij
overwegen nu een hoogtestage.

Over het weekend zelf doen we uiteraard
geen uitspraken. (“What happens in….;
stays in…”) Als u toch wat meer wilt weten, spreek dan een van onderstaande
mensen aan (het beste natuurlijk in kwetsbare toestand) en vraag:
Martin: Hoe zijn portemonnee in de toilettas van Frans terechtkwam?
Frans: Waarom er een Bult naar hem is vernoemd?
Alfons: Hoe hij het toch steeds weer bij de
dames voor elkaar kreeg?
Lukas: Hoe hij aan die brandplekken 		
komt?
Rick: Waarom hij er altijd bij ging zitten?
Marcel: Naar de weg?
Jos: Waarom hij altijd met de handen in
zijn nek danst?
Ben: Waarom hij het pasje van Bernard bij
zich had?
Richard: Waarom er nooit meer iemand
met hem wil slapen?
Incognito
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De kantinecommissie
'het kloppend hart
van BWO'
Vrijdagavond 19.00 uur. Ik heb een afspraak met Hans Scharpfenecker en Paul
Vaarhorst in, hoe kan het ook anders, het
pareltje van BWO: de kantine!
We staan alle drie verbaasd voor de deur:
het is nog donker binnen. Een telefoontje en een 'toevallige' passant en binnen
2 minuten is de kantine open! Als ik binnenloop, merk ik meteen dat ouders en
voetballers die op dat moment ook binnenlopen, helpen om koffie te zetten en
lampen aan te doen. Mooie samenwerking, past echt bij BWO.
Ik heb meteen een leuke, gedreven indruk
van de beide mannen. Op dit moment
de drijvende kracht achter de KC. Heel
snel haasten we ons met een kop koffie
naar een aparte ruimte, want de mannen
moeten zelf ook nog voetballen. Paul en
Hans zijn al enorm actief als vrijwilliger
bij BWO. Ze hebben elkaar ontmoet op
het moment dat hun beide zoons, Jop en
Ruben, gingen voetballen. Vanuit de trainer- en leidersfuncties zijn ze allebei in de
kantinecommissie “gerold”.

Met z'n tweeën
Paul deed al barwerkzaamheden en evenementen. Hans is afgelopen zomer door
Paul enthousiast gemaakt om hem te
ondersteunen bij het organiseren van de
evenementen en vervolgens is hij tot de
KC toegetreden. Na het vertrek van Eddy
werden deze beide mannen benaderd
door het hoofdbestuur. En sinds november 2017 zwaaien zij met hun beiden de
scepter. Allebei lachend: “Dat is mooi met
ons tweeën, zijn we inwisselbaar en kunnen we de taken mooi verdelen.”
De KC heeft op dit moment een kernteam

bestaande uit 8 personen. Naast Hans en
Paul zijn dat Jonny Olde Kalter (inkoop,
vliegende keep), Jos Pol (inkoop, vliegende keep), Ludi Reuver (vliegende keep en
moppentapper), Harm Withag (digitale
agenda), Yvonne Bouwhuis (planning) en
Jean Philip van Olffen (notulist). “Maar,”
voegen beide mannen er direct aan toe,
“de echte harde kern bestaat uit ongeveer
56 leden: groenploeg, wasdames en barmedewerkers.”
Beide mannen geven de complimenten
aan hun voorganger, Eddy Schiphorst, hij
heeft ontzettend veel werk verricht. Zijn
draaiboek vormt ook nu nog de leidraad
voor de kantine en de vele evenementen
die er worden georganiseerd. Op mijn
vraag waarom de mannen de KC zo mooi
vinden, krijg ik een eenduidig antwoord:

"Van het begin tot het eind van de dag en
de week maak je in de kantine alles mee,
je hoort de verhalen van iedereen, het is
echt een ontmoetingsplaats voor jong en
oud binnen BWO. Kortom, het kloppend
hart van BWO!"

Wensen
Of ze nog wensen hebben? Jazeker! Paul
en Hans zijn zeer zuinig op de huidige vrijwilligers, maar die lopen allemaal al trouw
vele jaren mee. In het kader van de gezelligheid en betrokkenheid hopen zij nog
veel meer BWO’ers te enthousiasmeren!
Hoe gezellig is het om vanachter de bar
een praatje met de vele verschillende leden te maken? Wie komt er een keer helpen? Daarna wil je zeker weten bij deze
vaste groep vrijwillige barmedewerkers
horen!
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Interview met
nieuwe voorzitter
Lukas van Belkum
Zoals waarschijnlijk iedereen al weet,
heeft Peter Sinnema besloten om
afgelopen najaar tijdens de algemene
ledenvergadering afscheid te nemen
als voorzitter. In de persoon van Lukas
van Belkum is afgelopen november de
nieuwe voorzitter gevonden. Wie is
die nieuwe voorzitter en welke
ambities heeft hij?

De persoon Lukas
Lukas is 57 jaar en vader van 4 kinderen, waarvan 3 zoons
(Marc, Daniel en Sebastiaan) en 1 dochter (Anne Merijn). Na
de middelbare school heeft hij eerst economie en geschiedenis
gestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool en later nog de master Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij is
getrouwd met Marjana, die mede-redactielid van ons clubblad
is en tevens in het bestuur zit van de Business Club. De jongste
twee jongens zijn 13 (Daniel) en 8 jaar (Sebastiaan) en voetballen
beiden bij BWO in, respectievelijk, de C2 en de F1. De oudste
zoon, Marc, heeft een paar jaar bij mij in BWO 9 gevoetbald
en heeft (hopelijk slechts tijdelijk) zijn schoenen aan de wilgen
gehangen, in verband met zijn studie in Groningen. Afgelopen
kerstvakantie hebben we als jaarlijkse traditie van BWO 9 nog
een ‘ouder-zoonavond’ gehad bij Yip’s, waarbij vader en zoon
Van Belkum natuurlijk niet konden ontbreken.
Lukas heeft na een stop van 8 jaar zelf de voetbalschoenen ook
weer aangetrokken en speelt ‘fanatiek’ mee in het 45+ elftal van
BWO. Na een aantal overwinningen lopen zij zo naast de schoenen, dat ze het eerste van BWO hebben uitgedaagd. Datum en
tijdstip worden binnenkort bekendgemaakt.
Zoals dat bij voetbalclubs wel vaker gaat, rol je als vrijwilliger
van de ene functie in de andere. Zo ook bij Lukas. Begonnen
als leider/trainer van de jeugdteams van Daniel en later Sebastiaan werd hij op een zaterdagochtend gepolst ook bestuurlijk
wat voor de club te gaan doen. Na een ‘stage’ van enkele maanden in het hoofdbestuur, kwam er een vacature vrij binnen het
jeugdbestuur als voorzitter. Dit heeft hij slechts enkele maanden
gedaan. Toen werd hij benaderd om voorzitter te worden van het
hoofdbestuur. (De vacature bij het jeugdbestuur is netjes overgedragen aan Philip Rolefes, die daar met veel enthousiasme aan
begonnen is.)
De maanden ‘stage’ hadden Lukas voldoende inzicht gegeven
in de ‘problematiek’ van de club om er ook daadwerkelijk in te
stappen. Een uitdaging, maar het vergt ook best veel tijd. Desalniettemin zou elke ouder moeten overwegen om op zo'n manier
iets terug te doen voor de club waar je kinderen -en jijzelf waarschijnlijk ook- veel plezier aan beleven. Vele handen maken licht
werk, niet waar?
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Ambities
Natuurlijk heeft Lukas bepaalde doelen die hij samen met vele
andere vrijwilligers van de club wil bereiken, maar hij geeft ook
aan dat veel zaken binnen de club al goed geregeld zijn. Zo geeft
hij als voorbeelden de gezelligheid, de onderlinge sfeer en het
prachtige kantinegebeuren.
Na het voetballen samenkomen in de kantine is een groot goed.
Kort geeft hij ook aan dat nieuwe impulsen voor het damesvoetbal en de synergie tussen de voetbal en handbal belangrijke
zaken op de agenda zijn. Als het goed is, komt er aankomende zomer een tweede kunstgrasveld. Hierdoor zullen er meer
trainingen en wedstrijden door kunnen gaan en zal het aantal
afgelastingen kleiner worden. In de jeugd ligt er nog een uitdaging op het organisatorische vlak. "Prachtig mooi ledenaantal,
maar willen we al deze talenten blijvend wat bieden dan mag
het ambitieniveau van de club nog wel wat omhoog. Daarom
zijn we nu het technisch beleid aan het herstructureren om elke
voetballer op de juiste plek te krijgen met de faciliteiten die hij/
zij verdient. Zeker ook om ervoor te zorgen dat BWO 1 over
pakweg 10 jaar nog steeds zo hoog speelt." Een uitgebalanceerd
beleid voor zowel selectieteams als niet-selectieteams is het doel.
Op de langere termijn is het belangrijk dat BWO onder andere
verduurzaamt. De eerste slag wordt als het goed is al geslagen
met het vervangen van de kunstlichtlampen door ledlampen en
de aanleg van zonnepanelen.

Lukas typeert zichzelf enerzijds als een man met een duidelijke
mening en anderzijds als iemand die zich vaak als verbinder opstelt. Je moet kunnen luisteren naar meningen van verschillende mensen of groepen en daarvan één geheel weten te maken,
waarbij je altijd iedereen in zijn of haar waarde laat.
De eerste periode als voorzitter is hem goed bevallen. Er wordt
op dit moment hard gewerkt binnen het technisch beleid en de
jeugdcommissie om het jeugdvoetbal naar een hoger plan te tillen. Daarnaast geeft Lukas aan dat de vernieuwde nieuwjaarsreceptie zeker voor herhaling vatbaar is.

Ook is het zijn ambitie om de club nog meer het gezicht van de
wijk te laten worden. Ruimere openingstijden van de kantine zou
hier een voorbeeld van kunnen zijn. Overdag wijkgerelateerde
activiteiten en ’s avonds voetbal. BWO krijgt dan behalve de rol
van sportvereniging ook een wijkfunctie. Het gebeurt op dit moment al. Kijk maar eens naar de avonden in het clubgebouw, een
en al bedrijvigheid.
Kortom, genoeg te doen de komende jaren!!
Niels Bijen
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TC NIEUWS

René Nijhuis
nieuwe trainer
BWO-1
Voor het komende seizoen is BWO
erin geslaagd René Nijhuis te strikken
als hoofdtrainer voor ons succesvolle
eerste elftal. Met het oog op de
continuïteit van dit team, is er voor
een tweejarig contract gekozen, met
een optie voor een derde jaar.
Nijhuis (49 jaar) speelde in zijn jeugd bij de amateurclub UDI
uit Enschede, waar hij werd weggeplukt door FC Twente. Daar
maakte hij deel uit van de jeugdopleiding. Op 26 november
1989 maakte hij zijn debuut voor Twente in een thuiswedstrijd
tegen FC Haarlem. Later heeft René nog gevoetbald bij FC Den
Bosch, Top Oss en Heracles (1996-1999).
Als trainer heeft Nijhuis zijn sporen vooral verdiend in het hoogste amateurvoetbal. Hij was jeugdtrainer bij FC Twente en vanaf
2007 achtereenvolgens hoofdtrainer van DETO en Quick '20.
In 2011 keerde Nijhuis terug bij FC Twente, waar hij ging werken
als trainer binnen de voetbalacademie van de club. Met ingang
van het seizoen 2014-2015 werd Nijhuis opnieuw hoofdtrainer
bij Quick '20. Na 3 seizoenen kwam er voor Nijhuis vorig jaar
een einde aan zijn tweede termijn als eindverantwoordelijke bij
de club uit Oldenzaal. Op dit moment traint Nijhuis de dames
van FC Twente.
Naast het hoofdtrainerschap gaat Nijhuis zijn kennis en expertise ook nadrukkelijk inzetten voor de BWO-jeugd. Hij vormt het
komende jaar samen met Freek Huiskes en Patrick Bakhuis een
driemanschap die gaat trachten om de jeugd van BWO de komende jaren in niveau te laten aansluiten bij ons vlaggenschip.
Namens de TC
Lukas van Belkum
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Jeugdkamp 2018
Wij gaan zo langzamerhand weer starten met de organisatie van
het jeugdkamp 2018. Dit jaar wordt het jeugdkamp gehouden in
het weekend van 9 en 10 juni. Wij hopen weer veel enthousiaste
en blije gezichten te zien op zaterdag 9 juni!

Belangrijke data:
Vrijdag 13 april 2018
Zaterdag 28 april 2018
Week 19
Zaterdag 9 juni 2018

Start inschrijving
Einde inschrijving
Bevestigingsbrieven worden gemaild
Start BWO jeugdkamp 2018 om
10.15 uur!

René Guilonard, Berry Donker, Jordy Olde Kalter en
Natascha Schipper
BWO jeugdkamp organisatie 2018

Leferink

winkelcentrum Hasselo
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Het is woensdagmiddag 22
november, vol verwachting
kloppen de hartjes van de
welpen, JO8/JO9, meisjes
en jongens en de pupillen
van de handbal. Zou HIJ
nog komen???
Enthousiast en luidkeels zingen zij vervolgens
het meest bekende Sinterklaasliedje “Sinterklaasje kom maar binnen...”

Sinterklaas ook dit jaar
weer groot kinderfeest
bij BWO

Het werd een drukke middag waarbij de kinderen in verschillende teams hun eigen parcours
moesten volgen. Ze deden heel veel spelletjes,
zoals: handbal, voetbal, spijkerpoepen, zaklopen
estafette, soort stoelendans met ballen, paaltjesvoetbal, tikspel, 3 op een rij, blik gooien en estafette met een ping-pong balletje op een lepel.
De kinderen lagen het meest in een deuk om die
gekke pieten: ze deden ook mee aan al die spelletjes en konden er soms niets van!
Het hoogtepunt was natuurlijk een “meet en
greet” met Sinterklaas en zijn pieten. Met vuurrode wangen werden de vragen op Sinterklaas
en zijn pieten afgevuurd: hoe oud bent u, kamt
u elke dag uw baard, eet uw paard alleen maar
wortels?
Zo tegen het einde van de middag kregen alle
kinderen een supercadeau van Sinterklaas en
een high-five van Zwarte Piet. Moe en voldaan
werden ze weer overgedragen aan hun ouders………
De vrijwilligers van de Sinterklaascommissie zijn
er wederom in geslaagd om een prachtig en
goed georganiseerd Sinterklaasfeest te organiseren. Chapeau, namens alle kinderen van BWO
die er die middag waren, dank jullie wel!
Enne wisten jullie dat…………er wel 2000 kilo
pepernoten is gestrooid??
Tot volgend jaar!
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BWO
Nieuwjaarstoernooi
2018

Voor de eerste keer is het nieuwjaarstoernooi voor de jeugd niet in de sporthal in de Hasseler Es gehouden, maar
bij de Speedsoccerhal in Enschede.
Waar we in de sporthal maar 1 veld ter beschikking hadden en bij
de laatste edities zelf de kantine moesten bemannen, konden we
hier spelen op 3 kunstgrasvelden en waren er bij de aanwezige
bar drankjes en snacks verkrijgbaar.
De MO13, MO15, JO13 en JO15 speelden zaterdag 6 januari
hun wedstrijden. De MO13, MO15 en JO13 in de middag en de
JO15 's avonds. JO8, JO9, JO11, MO9 en MO11 speelden op
zondagmorgen 7 januari.
Er werd gespeeld op kunstgrasvelden, waarbij de bal niet uit kan
gaan. Netten aan de zijkanten en boven het veld zorgen ervoor
dat de bal altijd in het spel blijft en het spel dus continu doorgaat.
De wedstrijden duurden weliswaar “maar” 8 minuten, toch waren zelfs bij de meeste fitte spelers de eerste zweetdruppels snel
zichtbaar.
De wedstrijden werden zonder scheidsrechter gespeeld, en ondanks dat men zeer fanatiek was, werd er over het algemeen
sportief gevoetbald en werden twijfelachtige situaties onderling
opgelost.

De meiden van de MO13 en MO15 waren door elkaar gemixt
en speelden met 7 teams in 1 poule, zodat men allemaal een keer
tegen elkaar speelde. De teams hadden allemaal de naam van een
Engelse Premier League-club gekregen en uiteindelijk was team
”Arsenal” de sterkste.
Met de altijd gedreven coach Tom ter Braak aan de kant wist dit
team de eerste plek te bemachtigen.
Het team bestond uit:
Sanne Grothues, Indy Leusink, Nisrin Hamdioui, Jip ter Braak,
Famke Bos, Lotte Veldhuis en Daimy Schlischter.
Bij de JO13 en de JO15 waren 2 poules van 5 teams en werden er
na de poulewedstrijden nog kruisfinales gespeeld, zodat er uiteindelijk een rangschikking kwam van nr. 1 tot 10.
De JO13 speelden met namen van Eredivisieclubs en hier was
FC Groningen de sterkste. In de Finale werd gewonnen van Ado
Den Haag.
Spelers FC Groningen:
Jop Scharpfenecker, Thijs Hagen, Guus Boone, Stan Kollen, Chris
Huizinga en Stijn Snijders.
De coach was Paul Hagen.
Bij de JO15 werd gespeeld met namen van Italiaanse clubs. Na
een spannende strijd in de finale was Genua te sterk voor Torino.
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BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 074- 291 46 21

wij bieden u:
• meer dan 6.500 m2 mode en schoenen
• meer dan 350 internationale modemerken onder één dak
• voor dames, heren en kinderen en voor alle gelegenheden
• vakkundige en gespecialiseerde modeadviseurs
• voldoende gratis pakeergelegenheid
• gratis kopje koffie in onze gezellige koffiekökk’n
• alle afdelingen via een lift te bereiken
• kinderbioscoop op onze kinderafdeling
• eigen vermaakatelier, vaak klaar terwijl u wacht
• voordelen voor vaste klanten met de fashion card
• eigen brasserie
aan de overkant + gezellig terras
• taxi service met de fashion & food cab
• online webshop: www.roetgerink.nl

Oldenzaalsestraat 235 - Hengelo (ov) - info@kapsalonbeerlage.nl - www.kapsalonbeerlage.nl
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ZAAGMANS

Een nieuw begin
Wat voor de een eindpunt mag zijn, is voor de ander een begin.
Een nieuwe voorzitter, een nieuw jaar. We zijn in ieder geval
een erevoorzitter rijker na de drukbezochte en beregezellige
nieuwjaarsreceptie. Uit de eerste indrukken is in ieder geval wel
gebleken dat de nieuwe voorzitter een heleboel uitdagingen
op zijn bordje heeft en daar met frisse moed zijn tanden in gaat
zetten.
Onlangs was Zaagmans met wat voetbalvriendjes in Newcastle voor een wedstrijdje Premier League. Het niveau was om
te huilen. Vijftigduizend man maakten af en toe wat lawaai.
Supporters uit alle landen als dagjestoeristen in plaats van een
harde kern en spreekkoren. Het leek veel meer dan het is. Het
geld maakt veel kapot. Ik heb zo te doen met Paultje Pogba die
via zijn zaakwaarnemer liet weten dat hij zijn wekelijkse gage
van € 350.000,00 maar een fooi vond nu ene Alexis Sanchez
€ 500.000,00 per week gaat incasseren. Het is toch vreselijk,
straks staat die gast ook bij de Lidl in de rij voor een zakje krentenbollen uit de aanbieding.
Ja, jij hebt makkelijk lullen, Zaagmans. Lekker van de zijlijn
klagen en zagen dat het allemaal zoveel beter moet. Zelf doe
je geen ene reet. Tsja, dat geldt voor velen, want we kunnen
niet allemaal de penningmeester of de trainer of de leider zijn
van een voetbalteam. Maar ben je een klager als je een mening

geeft als men daarom vraagt. Als mensen niets meer doen om
een situatie te keren dan is het gedaan met de vooruitgang.
Dan krijgt de naam “vacant” als omschrijving van een functie in het clubblad de overhand. Stel dat meneer of mevrouw
“Vacant” als vrijwilliger van het jaar wordt gehuldigd... dan is
het klaar.
Maar binnenkort hoeven we niet meer te klagen over onze
accommodatie met de komst van een tweede kunstgrasveld.
Heerlijk vooruitzicht, geen drek meer aan de schoentjes. Allemaal in kannen en kruiken en mede mogelijk gemaakt door
de lage rente van onze nieuwe huisbank. Wat zo’n “veel voor
weinig en nooit chagrijnig rente” al niet kan aanrichten in de
Noorker samenleving. Met een hele berg warme jassen bedrukt
met een mooi banklogo kun je een hoop goodwill kweken.
Normaliter doet zo’n bank vooral zaken met de hockeyclubs
waar de leasebakken de parkeerplaats bevolken. De Noorker
elite is daarmee definitief een begrip geworden.
Groeten,
Zaagmans
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NIEUWJAARSRECEPTIE

Nieuwjaarsreceptie
BWO groot feest
Om 14.00 uur schalt de muziek door de luidsprekers en stroomt de kantine van BWO
vol, bomvol uiteindelijk.
Rond 14.30 opent de nieuwe voorzitter Lukas van Belkum de receptie met zijn allereerste Nieuwjaarsspeech. Hij neemt ons kort mee in de rijke geschiedenis van de club en
sluit af met zijn wens voor komend jaar: op naar beter.
Voor het eerst dit jaar werden ook alle kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd
en helemaal in het zonnetje gezet. Zij werden per team naar voren geroepen en trots
kregen zij een medaille en een daverend applaus. Een prachtige nieuwe jaarlijkse traditie
is geboren!
Daarnaast werden een aantal jubilarissen extra in het zonnetje gezet door Van Belkum.
Erg belangrijk om even met elkaar stil te staan bij leden die zoveel doen en/of al zo lang
lid zijn.
Oud-voorzitter Peter Sinnema werd door de nieuwe voorzitter Lukas van Belkum onderworpen aan een interview en daarna verrast met de titel “erelid van BWO” voor zijn
verdiensten als voorzitter van onze club.

Op zondag 7 januari
2018 was de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie van
BWO. Het leek een
gewone zondag te
worden maar niets is
minder waar!

Tot slot werd de ABN-AMRO bank gepresenteerd als nieuwe huisbank van onze vereniging. Maarten Schuurman deelde als tegenpresentatie namens deze bank 75 jassen uit
voor de trainers/leiders van BWO.
Op het moment dat het officiële gedeelte voorbij was, ging het dak eraf! Er stond een
heerlijk stamppotbuffet klaar achter in de kantine en tijdens het eten en drinken werd
het BWO-publiek letterlijk en figuurlijk vermaakt door een daverend optreden van zanger “Justin”. Deze Enschedese zanger en entertainer werd door de Business Club van
BWO gesponsord. Ik zeg: dat mag de Business Club blijven doen!
Via de tafels verplaatste Justin zich al zingend van de ene kant van de kantine naar de
andere. Hij zong en sprak zelfs een poosje tussen de oudere jongeren van BWO die
ook zichtbaar genoten van zijn optreden. Een aantal polonaises, karaoke-achtige meezingmogelijkheden voor de leden en muzikale optredens van jongens van het eerste,
maakten het feest compleet.
Het moge duidelijk zijn dat de kantinecommissie goede zaken deed, die eerste zondag
in januari 2018. Hier wordt nog lang over gesproken….
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HANDBAL

Van het handbalbestuur
BWO Handbal agenda
Noteer de data vast in je agenda!!!
(wijzigingen voorbehouden)
Zondag 18 februari
Zaterdag 10 maart
Zaterdag 24 maart
Uiterlijk 8 april
Zondag 15 april
Woensdag 16 mei
2 & 3 juni
9 & 10 juni
9-10 juni
Dinsdag 12 juni
Woensdag 13 juni
Vrijdag 15 juni
Woensdag 20 juni
T/m 2 september

13.45 uur Team van de week: F1
20.00 uur Team van de week: E2
20.00 uur Team van de week: E1
laatste competitiewedstrijden
mixtoernooi in Deurningen voor jeugd & senioren
mixtoernooi in Hasseler Es voor jeugdleden
Stormvogels toernooi (zat. jeugd, zon. senioren)
Bornerbroek toernooi (zat. jeugd, zon. senioren)
jeugdkamp handbal & voetbal
laatste training senioren
laatste training H & F jeugd
laatste training E & D jeugd
gezellige afsluiting handbalseizoen voor H, F & E jeugd
(D jeugd eigen programma)
zomervakantie
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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

Update dames 1 handbal
Na degradatie uit de
tweede divisie zijn we
in oktober gestart met
de competitie in de
hoofdklasse A. Een tijdje
terug alweer, want inmiddels zijn we al over
de helft van het seizoen
2017/2018. Tijd voor
een korte terugblik dus!

Met een nieuwe trainer aan het roer en de ervaring die we in de tweede divisie hebben opgedaan, zijn we vol zelfvertrouwen de competitie ingegaan. De doelstelling
was simpel: meedraaien in de top van de hoofdklasse A. Na een pittige, maar goede
voorbereiding zijn we goed uit de startblokken gekomen. De eerste drie wedstrijden
werden met goed spel en overtuiging gewonnen.
Wat volgde was een klein dipje. Ook in deze klasse ligt het niveau van de teams in
het ‘linker rijtje’ dicht bij elkaar. Sommige tegenstanders bleken voor ons dan ook net
een maatje te groot, met als resultaat ook drie nederlagen op rij. Gelukkig laten wij
ons niet zomaar uit het veld slaan en hebben we de draad weer op kunnen pakken,
waardoor we momenteel op een mooie (gedeelde) tweede plek staan.
Met nog een paar belangrijke wedstrijden in het verschiet (waaronder tegen onze directe concurrenten) zullen we er de komende weken alles aan doen om deze plek vast
te houden en ons doel te bereiken!
Hierbij kunnen we natuurlijk alle support gebruiken en we hopen jullie dan ook snel te
zien in de sporthal!

Programma dames 1
Zondag 4 maart
Zaterdag 10 maart
Zaterdag 17 maart
Zaterdag 24 maart
Zaterdag 7 april

Hurry Up - BWO
BWO - Stevo
T.V.O. - BWO
BWO - Hacol ‘90
Bentelo - BWO

13:40 uur Zwartemeer
20:00 uur Deurningen
19:30 uur Hengevelde
20:00 uur Deurningen
19:30 uur Bentelo
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HANDBAL

De
F1-dames
en hun
grootste
fans on tour
Zondagochtend 21 januari om tien voor
half acht gaat de wekker... en gelukkig tien
minuten later nog een keer! Het bed is nog
veel te lekker warm om eruit te komen en
buiten is het koud, donker en stil. Even
dochterlief wekken, en ja, ook daar tien
minuten later nog een keer. Zonder woorden klimt ze in de kleren, beneden gaan
we een boterhammetje smeren. Voor een
lach is het nog te vroeg, een sloom “goedemorgen” kan er nog net vanaf…
Aan niets is nog te merken dat er vandaag
een belangrijke wedstrijd op het programma staat. Ja, ook ’s middags is er een belangrijke wedstrijd in de Arena, tussen Ajax
en Feyenoord. Daar wordt al dagen over
gerept. Maar over deze mini klassieker is er
niets te vinden in de apps, kranten of op tv.
In stilte wordt er toegeleefd naar de clash
in de roemruchte sporthal met de vlammende naam ‘De Fakkel’. Uit naar Losser,
tegen Combinatie, de koploper!!
In het bruine café, dat ook wel de kantine wordt genoemd, is het een feest der
herkenning: “t Is vroeg hè, pfff, en ‘t was
gister laat!” Terwijl de papa’s en mama’s
hun ochtend doornemen onder het genot
van een matige bak koffie, maken de meiden zich al klaar voor hun pot. Zij trekken
hun mooie tricot aan om te gaan knallen,
met vandaag ook de gastspeelsters Sam en
Eva. Even warmlopen nog, wat ingooien
en ze gaan los!
24 > BLAUW-wITTER

De goede wedstrijd van de dames in het
blauw gaat helaas verloren tegen de dames in het oranje. Maar er werd goed gespeeld, flink geknokt en de tegenstander
kreeg niks cadeau! De nederlaag wordt
dan ook al spoedig verwerkt met een polonaise op het veld. Benieuwd of ze (hopelijk
de Feyenoorders) dat ook zo zullen doen
vanmiddag…
Het blijft voor ons als ouders heerlijk om
onze kleine, grote heldinnen te zien groeien. Van vorig jaar de F3 en heel veel verliezen naar de F1 en heel vaak winnen.
Het verschil? Er worden dit jaar iets minder
handstandjes gedaan tijdens de wedstrijden! En de sfeer? Die is hetzelfde als vorig jaar, dat is juist zo mooi! En ook wij als
ouders ontwikkelen onszelf. Waar er vorig
jaar nog BWO-leden in alle vroegte hun

bed uitkwamen om onze F-dames te fluiten, doen wij dat nu zelf als ouders bij de
thuiswedstrijden naar onze eigen mogelijkheden. Dat levert naast wat meer spelinzicht ook extra betrokkenheid bij de club
op en zeker ook respect voor alle scheidsrechters in onze sportwereld…
Kortom: we genieten van en met onze
dames!! Of zoals zij het zelf zeggen: "We
hebben een B, we hebben een W, we hebben een O…… BWO!"
Namens de grootste fans van (van boven
naar beneden en van links naar rechts op
de foto): Jasmijn, Eloise, Sanne, Jolien,
Dani en Faye, EN natuurlijk hun aanmoedigingsgoeroe Tamara,
Benjamin Been

HANDBAL

De toppers van F2
We zijn dit seizoen
kabouter af! Als ‘echte’
handbalmeiden zijn we
nu ieder weekend een
wedstrijd aan het spelen.

Wat is dit team gegroeid afgelopen seizoen. Prachtig om die groei te zien! We begonnen met verdedigen zonder te zien waar de bal was. Soms was het wat moeilijk om een
keuze te maken naar welk teamgenootje de bal werd gegooid. Maar we wisten wel bijna
alle wedstrijdjes te winnen. En wat een plezier hebben we erin.
Door de goede trainingen van Tanja en haar assistenten krijgen we het spelletje steeds
beter door en spelen we soms al erg slim, bijvoorbeeld als de keepster van de tegenpartij
niet terug is in het doel en wij snel weten te scoren. Maar ook het zien waar de bal is en
wie er vrij staat, hebben we al aardig door.
13 januari hebben we met het hele team dames 1 aangemoedigd. Wat een feest! We
mochten de wedstrijd samen afsluiten en hebben na afloop aan iedereen een handtekening gevraagd.
Groetjes de toppers van F2!

Team van de week
De meiden van de F2 hebben de speelsters
van dames 1 op een idee gebracht! Zoals
te lezen in het verhaal van de F2 hebben
ze een hele leuke avond gehad in de sporthal. Compleet in tenue en met het nodige enthousiasme hebben ze dames 1 ook
nog naar de overwinning geschreeuwd!
Dit vonden de speelsters van dames 1 zo
leuk dat ze de laatste 3 thuiswedstrijden
de speelsters van de E & F ook graag uitnodigen!
Zondag 18 februari is de F1 van harte welkom in Deurningen om als ‘Team van de
week’ de dames naar de overwinning te

helpen. Zaterdag 10 maart is de E2 aan de
beurt en op zaterdag 24 maart, de laatste
thuiswedstrijd van onze dames, is de E1
het ‘Team van de week’!

Wat kun je ongeveer verwachten?
Een uur voorafgaand aan de wedstrijd
wordt het team, geheel in wedstrijdtenue,
verwacht in de kantine. Daar krijgen ze
eerst gezellig wat te drinken. Vervolgens
kunnen ze in de sporthal lekker gaan rennen en ‘warm worden’ ;-) Bij aanvang van
de wedstrijd mogen ze bij de speelsters
van dames 1 aan de hand oplopen en de
‘yell’ meedoen.

Tijdens de wedstrijd is er een plekje gereserveerd waar het Team van de week de
wedstrijd kan volgen. In de rust kunnen
ze weer lekker handballen op het veld
met hun team. Na de wedstrijd mogen
ze mee afscheid nemen en de ‘yell’ weer
meedoen. En natuurlijk niet te vergeten op
handtekeningenjacht!
Natuurlijk hopen we dat er weer veel publiek meekomt om te zorgen dat dames 1
de punten dan ook thuishoudt!
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Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
Oude postweg 182
7557 DJ Hengelo
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HANDBAL

Dames 2 handbal strijdt
voor klassenbehoud
Het seizoen is alweer over de helft, een
goed moment voor een korte terugblik.
Maar vooral een moment om een aantal
uit-de-brand-helpende toppers enorm te
bedanken voor hun inzet in de afgelopen
maanden. Bij aanvang van het seizoen
bleken wij, dames 2, geen beschikking te
hebben over een keepster. Maar toen was
daar, volledig uit het niets, Vera! In het verleden haar sporen al verdiend in de goal en
ze wilde ons graag uit de brand helpen zo
lang dat nodig was. Zo gezegd, zo gedaan
en daar was haar debuut. Tot half december heeft ze ons ontzettend geholpen, vanaf dat moment heeft ze aangegeven graag
plaats te willen maken voor Dewi, die heeft
laten weten graag bij het 2e te willen gaan
keepen. Met een lekker speciaalbierpakket
hebben we Vera al deels bedankt, maar

ook via deze weg willen wij je nogmaals
onmeunig bedanken!
En dan is daar ook nog Rachel Oberjé, het
manusje van alles bij BWO. Rachel probeert ons tijdens de trainingen iets bij te
brengen, maar of dit nu ook echt lukt? We
vragen het ons weleens af, aangezien we
onderaan de ranglijst bungelen met een
schamele 2 punten. Maar dan hebben we
weer eens ons moment van zelfreflectie en
hopen we toch echt dat je het nog tot het
einde van het seizoen met ons volhoudt.
Ook om dan samen het lijfsbehoud te kunnen vieren. Rachel, ook jij ontzettend bedankt voor de afgelopen maanden!
Nu de competitie op de helft is, is ondertussen HET moment aangebroken om de pun-

ten binnen te halen. We zijn er dit seizoen
al zo vaak ontzettend dichtbij geweest,
maar toch ging die winst net aan onze neus
voorbij. Vorig jaar hebben we de degradatie ontlopen in de laatste speelronde en
hebben we ons voorgenomen ons dit seizoen eerder veilig te spelen. We zijn er ook
van overtuigd dat ons dit gaat lukken, maar
het wordt zeker spannend. Vanaf nu volle
bak trainen, wedstrijden winnen en dus die
punten binnen harken. Extra support gaat
ons daar zeker bij helpen! Dus mocht je je
op zondag vervelen of gewoon een leuke
pot handbal willen zien, kom dan vooral
naar de sporthal. Wij zien je er graag!
Namens dames 2,
Anouk Boers

Handbal D1
Op het moment van schrijven, hebben
de meiden van D1 in totaal 14 competitiewedstrijden gespeeld. Hiervan zijn er 9
gewonnen, 4 verloren en 1 gelijk gespeeld.
Ze staan nu 5e in de ranglijst in een poule
van 12 teams. Al met al een heel mooie
prestatie! Je ziet de dames steeds beter
worden. D1 is een gezellig team. Naast de
eigen wedstrijden worden er samen leuke
activiteiten georganiseerd: dames 1 aanmoedigen, naar de schaatsbaan met elkaar
enzovoort. Binnenkort nog de dropping
van BWO, samen oplopen en kijken bij een
eredivisiewedstrijd van Borhave. Veel bedrijvigheid dus binnen het team. Op naar
een mooi eindresultaat van dit seizoen!
Achterste rij van links naar rechts: Noortje, Maud, Nyah, Els, Senne

Groetjes,
Coaches D1

Midden: Daniëlle,Romée, Yonne, Nilou
Voor: Noëlle en Robin
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Speciale
scheidsrechterhorloges
van Jannink en Hofsté
en Nh1816 Verzekeringen
In het nieuwe seizoen besteedt BWO
weer aandacht aan de opleiding van
jeugdscheidsrechters. En om dat goed
aan te pakken, krijgen de leidsmannen
en -vrouwen van onze vereniging mooie
scheidsrechterhorloges.
Een van onze vaste sponsors, Jannink en
Hofsté, stelt de nieuwe scheidsrechterhorloges beschikbaar samen met Nh1816
Verzekeringen. Raymond Jannink vertelt:
“Wij ondernemen met een maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid en zijn om die
reden ook trotse sponsor bij BWO.”
Raymond vervolgt: “Met verantwoordelijkheid nemen kun je niet jong genoeg beginnen. Wij moedigen de jeugd
van BWO dan ook van harte aan om de
scheidsrechterfluit op pakken en wedstrijden te leiden van onze veelbelovende pupillen en junioren.“
Jannink en Hofsté is een echt Hengelo's
financieel advieskantoor. De adviseurs

van dit kantoor werken voor particuliere
verzekeringen samen met de coöperatie
Nh1816. Deze verzekeringmaatschappij
heeft geen winstoogmerk en investeert
een deel van de winst in de ondersteuning
van maatschappelijke doelen.
“Namens Jannink en Hofsté en Nh1816
wensen wij alle vrijwilligers en leden van
BWO een sportief en succesvol seizoen
toe!”

Marjana van Belkum (communicatie) zet in de schijnwerper:

Raymond Jannink van
Jannink en Hofsté,

getrouwd (Berbel) en 2 kinderen van 11 (Ninte) en 13 (Djis)

Een man, een man, een woord, een woord
als een van de eerste financiële dienstverOf in dit geval een vrouw, een vrouw….
leners het roer om: klantgericht, transpawat maakt het uit! Ik sta voor mijn doen
rant, persoonlijk en proactief. Dienstvereens keurig op tijd op de parkeerplaats bij
lenend: zonder provisie, werken op basis
“mijn bijna redder in nood” van de vovan een bedrag per maand, een abonrige Blauw-Witter, Raymond Jannink. Bij
nement. Er werken op dit moment naast
binnenkomst nog een enthousiaste recepRaymond nog 7 collegae: 2 adviseurs
tioniste die mij herkent en dan snel ik mij ZINventief
zakelijk, 1 pensioenadviseur, 3 adviseurs
Communicatie,Training & Advies
de trap op naar het kantoor van Jannink
particulier (waaronder Martin Habers uit
en Hofsté.
BWO 4) en 2 dames die op kantoor alles
De deur gaat al open voordat ik iets hoef
regelen.
te doen. Mijn jas wordt heel galant door
Raymond aangenomen en meteen volgt
Wanneer heb je de kennis en kunde van
er een informeel introductiewoordje richJannink en Hofsté nodig?
ting de collegae die er zitten. Hoezo etiRaymond laat mij een zeer laagdrempelig
quette? Een man die de regels van ‘social
digitaal programma zien waarin ik aan de
talk’ uitstekend beheerst.
hand van een voorbeeldklant meegenoIk stap binnen in een prachtige, zakelijke
men wordt in het proces hoe je als klant in
en open kantoortuin waar een ieder vrienno-time je gehele financiële huishouden
delijk opkijkt en even tijd maakt voor een
in 1 helder overzicht hebt.
kort grapje of gevatte opmerking.
Jannink en Hofsté heeft een viertal expertisegebieden waarop zij hun zakelijke
en/of particuliere klant adviseren: Verzekeringen, Leven, Hypotheek en Pensioen.
Zoals eerder vermeld, geen afspraken op
basis van provisie dus.
De dienstverlening verschuift volgens
Raymond van banken naar financiële
Ontstaan Jannink en Hofste
dienstverleners. Uniek voor Jannink en
In een indrukwekkende vergaderruimte
Hofsté is daarbij de moderne, vlotte makrijg ik een kop koffie met alles erop en
nier van klantbenadering. Alle adviseurs
eraan (wat een feestje!) en start Raymond
hebben een continu persoonlijk ontwikde bedrijfspresentatie op een led scherm.
kelprogramma om zo voorop te lopen
De historie begint..
voor wat betreft de nieuwste kennis en
In 2008 begint Raymond in loondienst
ontwikkeling. Kort samengevat: Jannink
bij Bons & Hofsté waarna hij in 2008 toeen Hofsté ‘ontzorgt’ een klant op finantreedt als medeaandeelhouder. In 2013
cieel vlak.
volgt de naamswijziging en gaat het bedrijf verder als Jannink en Hofsté. Niet alDe band Jannink en Hofsté, BWO en de
leen een naamswijziging, er komt ook een
OPRICHTING van Business Club
verfrissend nieuw logo en een moderne
De band BWO en Raymond Jannink is een
nieuwe huisstijl. In de periode 2008-2017
heel innige band! Begonnen als leider van
kwam er een ongunstig kredietklimaat in
de F6 en F3 op het moment dat zijn zoon
Nederland en gooide Jannink en Hofsté

ging voetballen en vanaf de E-periode ook
shirtsponsor geworden met Jannink en
Hofsté. Deze accurate, snel schakelende
man wist in november 2014 Bjorn en Thijs
te enthousiasmeren, waardoor de business
club van BWO in maart 2015 een vliegende start kon maken met uiteraard Raymond
aan het roer! Trots kan ik jullie uit eigen ervaring vertellen dat deze club inmiddels 47
leden telt en staat als een huis. Raymond,
ook actief als voorzitter van de sponsorcommissie binnen BWO, heeft op de valreep van het verschijnen van de BW de
‘BWO Netwerkapp’ geïntroduceerd. Niet
alleen een actieve maar ook een vernieuwende vrijwilliger binnen BWO dus…….
Dat verdient respect Raymond!
Tot slot
Lid WOrdeN
vaN
Wil jij ook financieel
‘ontzorgd’
worden?
BWO BusiNess CLuB?
Ga dan ook eens vrijblijvend buurten bij
Ga naar bcbwo.nl
Jannink en Hofsté! Bel 06-38 13 37 22 of
mail naar raymond@janninkhofste.nl.
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BCBWO.NL

SPAARGELD
VERDIENT
BETER
#SPAARVERSLIMMERS
abnamro.nl/spaarverslimmers

IN MEMORIAM

In memoriam
Ernst Olde Olthof
*2 oktober 1960 †25 januari 2018

Ernst erfde het BWO-gen van zijn
ouders en hiermee zijn sterke verbondenheid met onze vereniging. Zijn
vader Karel was een geroutineerd
1e elftalspeler en zijn moeder Nolda
verzorgde diverse hand- en spandiensten in de kantine. Van kleins
af aan groeide Ernst op met de
clubliefde voor BWO.

Het was dus vanzelfsprekend dat Ernst ging voetballen en hiermee gaf hij zijn visitekaartje af als genadeloze verdediger. Hij had
zo zijn eigen visie op het bespelen van de tegenstander. Met zijn
voetbalenthousiasme werd hij op jonge leeftijd leider van A1.
Met dit elftal werd in 1985 het kampioenschap gevierd.

meldt: “Het is zoals het is”. Tijdens zijn ziekteperiode heeft hij
zijn goede momenten gepakt, wilskracht getoond en nagedacht
over zijn overlijden. In deze periode heeft hij de wens uitgesproken om in de BWO-kantine de condoleanceplechtigheid te organiseren.

Na diverse slepende blessures stopte Ernst met pijn in z’n hart
met het “potje voetbal” en richtte zijn pijlen op het organisatorische vlak. Elftalleider van zijn vriendenteam BWO 7, medeorganisator en deelname aan diverse elftalweekenden, medeoprichter van het LDL-toernooi (1995), glazenactie BWO 75 jaar en op
afroep diverse ondersteunende taken. In zijn agenda stonden de
wedstrijden van BWO 1 met stip genoteerd. Bij de thuiswedstrijden hadden hij en zijn partner Talitha een plaatsje gereserveerd
als vaste balkontoeschouwers. Voor de uitwedstrijden was hij de
initiatiefnemer van “BWO Achterna”. Ernst was en bleef tot het
laatst betrokken bij het wel en wee van “zijn BWO”.

Het bestuur heeft zijn wens natuurlijk gerespecteerd. Op woensdagavond 31 januari is onder grote belangstelling afscheid genomen van Ernst in de voor hem zo vertouwde omgeving; de
kantine van BWO. Met op de achtergrond zijn favoriete muziek
werden Talitha, zijn kinderen en familie gecondoleerd.

Typerend voor Ernst is zijn nuchterheid. Zoals zijn rouwkaart ver-

Bij de thuiswedstrijd van BWO 1 op zondag 28 januari jl. werd
1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Ernst. Een minuut stilte waarbij iedereen zo zijn eigen herinneringen heeft. Wij
gaan zijn aanwezigheid op het sportpark “De Noork” missen, de
herinneringen blijven. Onze gedachten en ons medeleven gaan
uit naar Talitha, zijn kinderen en naaste familieleden. Wij wensen
hen veel sterkte toe in deze periode.
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Autorijschool
Betrouwbaar & Voordelig

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

VARIA
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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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