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Wat zou het mooi zijn om als club hier
het voortouw in te nemen en te laten zien
hoe het WEL moet!
Mensen vereenzamen. Weet je hen nog
te vinden? Delen van onze gemeenschap leven soms in een eigen wereld en
hebben last van tegenstellingen, denken
in hokjes vanuit de eigen kleine groep.
Welke rol kunnen wij als club daarin spelen? Ik vraag jullie dan ook om te blijven
investeren in onze club. Daarnaast: ken je
buren, draag zorg voor je straat of wijk en
doe mee op school of bij de sportclub.

Een krachtige voetbalclub erkent en omarmt naast eenheid ook verscheidenheid.
Verscheidenheid aan talent, meningen,
geaardheid, cultuur en denkwijzen. Zijn
wie je wilt zijn in je eigen veilige club is
essentieel. Die verscheidenheid wordt nog
weleens vergeten, ook in onze club! Er
wordt te veel OVER elkaar gesproken en
te weinig MET elkaar.
Bij het NOS-journaal jaaroverzicht hebben
we allen weer een terugblik kunnen zien
op de ontwikkelingen en wat mij het
meest is opgevallen, is de verharding
in de maatschappij. Er is steeds minder
begrip voor de medemens en de acceptatie voor andermans mening of ideeën
is ver te zoeken. Kijk eens naar de reactie
van mensen op Facebook of de manier
waarop we met onze hulpverleners
omgaan op oudejaarsdag. Discussie zoals
over bijvoorbeeld Zwarte Piet dragen hier
niet aan bij, omdat zij niet gaan over de
inhoud maar over bevolkingsgroepen
die zich aansluiten bij de mening voor of
tegen. Er is daarbij geen ruimte meer voor
“grijs”, de middenstem.

Ik ben heel benieuwd hoe jij aankijkt
tegen deze vraagstukken.
Wij zijn binnen het hoofdbestuur bezig
met het herformuleren van beleid, missie
en visie, waarden en normen. We willen
een aantal ‘open avonden’ organiseren
om te weten te komen welke ideeën jullie
daarbij hebben.
1) Wat vinden jullie belangrijk om als club
uit te stralen?
2) Welke persoonlijke (maar ook
gedeelde) waarden horen daarbij?
3) Wat is wel of niet geoorloofd op ons
sportpark?
4) Durven wij elkaar genoeg daarop aan
te spreken?
Ik vraag jullie om aandacht te hebben en
blijven houden voor het gemeenschappelijk belang, voor de kracht van verscheidenheid en voor het feit dat we samen
deze club draaiende houden en moeten
blijven houden.
Op een fantastisch jubileumjaar 2019!
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Bijen
Albert Heijn

De enige
Albert Heijn
in Twente
met een
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slagerij

BWO 1

BWO 1
update

Op het moment van schrijven is het winterstop en is het moment daar om terug te kijken
op de eerste seizoenshelft. Ik kan daar eigenlijk alleen maar kort en duidelijk over zijn.
De eerste seizoenshelft was een teleurstellende seizoenshelft waarin wij veel te weinig
hebben kunnen laten zien wat we werkelijk kunnen. In veel wedstrijden keken we al snel
tegen een achterstand aan en vaak bleken we dan te onmachtig om dit weer recht te
trekken. In een aantal wedstrijden zijn we volledig weggespeeld en hebben wij terechte
nederlagen geleden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de wedstrijden thuis tegen BVC
en uit bij Rohda Raalte. Een dieptepunt was de beschamende nederlaag thuis tegen
Bemmel. Ik spreek namens de hele selectie als ik zeg dat we zoiets nooit weer willen laten
gebeuren. Een offday in combinatie met een snelle rode kaart en een stukje gelatenheid
zorgden voor een schandalige 1-8 nederlaag.
Er zijn ook wedstrijden geweest waarin we wellicht meer hadden verdiend, maar dit
niet hebben kunnen afdwingen. Zoals thuis tegen de Zweef en Stevo. De spaarzame
hoogtepuntjes kwamen tijdens de eerste seizoenshelft voor in uitwedstrijden bij NEC en
Rigtersbleek. Wedstrijden waarin we hebben laten zien dat we nog steeds prima mee
kunnen als we de juiste focus en agressie in ons spel kunnen leggen.
Behalve een tijd van terugblikken is de winterstop ook een gezellige periode voor een
speler van de eerste selectie. Ook dit jaar hebben wij weer een bezoek gebracht aan
onze hoofdstad voor een cultureel dagje. Van het Rijksmuseum naar Madame Tussauds
en het Van Gogh museum. Uiteraard was er ook tijd voor een klein biertje in enkele gezellige kroegen op de Zeedijk. Toen we tegen 21.30 uur Amsterdam verlieten, werd ons
gevraagd of we volgend jaar alsjeblieft weer terug wilden komen.

Honderd doelpunten
Ook was de eerste selectie dit jaar weer aanwezig op de nieuwjaarsreceptie bij BWO.
Wederom petje af voor de organisatoren van dit samenzijn. Alles was tot in de puntjes
verzorgd. Van de muziek en het optreden van Justin (zo rond als een) Tonnema en het
eten van Frans op den Bult, het was allemaal dik in orde. Het was erg leuk dat de spelers
van het eerste betrokken waren bij het huldigen van de jeugdteams die kampioen zijn
geworden. Een hele geruststelling voor ons dat er weer talentvolle lichtingen aankomen
die ons over een aantal jaar gaan opvolgen. We zijn trots op jullie en blijven jullie volgen
de komende jaren. Ook via deze weg van harte proficiat! Een ander hoogtepunt was
de huldiging van Dennis Kemerink die in de jaargang 2018/2019 zijn honderdste (!)
competitiedoelpunt voor BWO 1 heeft gemaakt. Op initiatief van leiders Niek Oberjé
en Raymond van Hal mocht hij onder luid applaus een aandenken ontvangen tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Honderd doelpunten. Een duizelingwekkend aantal waar menigeen
jaloers op zal zijn. Dennis, ook via deze weg: proficiat!
Rest mij alleen nog om te zeggen dat we gelukkig nog meer dan een half seizoen te gaan
hebben. Dit betekent dat wij nog genoeg tijd hebben om ons te herstellen van de eerste
seizoenshelft. Als wij met zijn allen bereid zijn om te investeren in het team, ben ik er nog
steeds van overtuigd dat wij ons gaan handhaven in de eerste klasse. Aan de steun van
onze trouwe supporters ligt het in ieder geval niet.
Hoog de Vaan
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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

GROUNDHOPPEN

Groundhoppen:
Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück

Op vrijdag 26 oktober stond de bovengenoemde wedstrijd op
het programma. Met een groepje volgen wij de verrichtingen
van VfL Osnabrück met bovengemiddelde interesse. De oorzaak
is dat we een paar jaar geleden naar een potje van deze club
gingen en toch wel een beetje verliefd werden op het stadion en
de sfeer. Sindsdien hebben we meerdere keren Osna thuis gezien
en we hebben zelfs een groepsapp die gekscherend VfLeute
heet. Hier worden onder andere de verrichtingen nauw in de
gaten gehouden. Afgelopen seizoen heeft Osna ternauwernood
degradatie weten te voorkomen, maar dit jaar gaan ze als een
raket en mochten als “Spitzenreiter” naar Eintracht Braunschweig
vertrekken. De gastheren hebben een paar jaar geleden zelfs nog
in de 1. Bundesliga gespeeld, maar zijn inmiddels afgezakt naar
3. Liga en staan hierin laatste. Beide clubs mogen elkaar niet en
Thomas had 2 kaarten in het uitvak gehaald.

Sfeeractie: strijd,
win en
verover

Die vrijdag vertrokken we tegen 12:00 uur met als eindbestemming het Eintracht-stadion. Toch wel een netto reistijd van zo’n
3,5 uur. Om de reis toch wat relaxter te maken, besloten we
maar even langs het Hannover 96 stadion en het Rudolf Kalweit
Stadion (Arminia Hannover) te gaan. Helaas was het Hannover
stadion hermetisch afgesloten, maar we werden toch al niet
heel vrolijk van zo’n standaard bak. Bij Arminia Hannover bleek
de poort gewoon geopend te zijn, dus maar even een kijkje
genomen en dat was een heerlijke ouderwetse bak. Na overal
rondgekeken te hebben, liepen we terug naar de auto en werd
de reis vervolgd naar de hoofdbestemming van die dag.
Bij Eintracht Braunschweig aangekomen werd de auto geparkeerd en koers gezet naar het uitvak. We kwamen gelukkig net

voor de shuttlebussen aan van de supporters die met de trein
waren gereisd en hadden zodoende genoeg keuze waar te staan
in het stavak. Uiteindelijk waren er tegen 19:00 uur zo’n 18.000
man in het stadion, waaronder 1.500 man in het uitvak. Voorin
het vak waren 3 capo’s – voorzangers met megafoon – die iedereen oppepten om met alle liedjes, het klappen en springen mee
te doen. Je kon wel zeggen dat het uithoudingsvermogen op de
proef werd gesteld. De sfeer zat er flink in en de wedstrijd was
een groot gekkenhuis. In de rust werd er een grote zwaaivlag
over een gedeelte van het uitvak gedaan, wat natuurlijk betekende dat er een pyro-actie zou volgen. Na enkele minuten omkleden kwamen zo’n 20 man met bivakmuts en capuchon over het
hoofd getrokken onder het doek vandaan en ze namen allemaal
een verschillende plek in het uitvak in. De politie had dat inmiddels ook door en posteerden twee man met een camera voor
het uitvak. Toen de scheids floot voor het begin van de tweede
helft plopten de fakkels, hetgeen resulteerde in een rode vuurzee.
Prachtige beelden en een meer dan geslaagde actie van de Violet
Crew, Ultras van VfL Osnabrück. Nadat de fakkels uitgebrand
waren, namen ze weer plaats onder het doekje om zich om te
kleden. Uiteindelijk kon er nog flink worden gejuicht en gingen
de gasten er met een 2-4 overwinning vandoor. Een knappe
prestatie, helemaal als je beseft dat de thuisspelende ploeg twee
keer op voorsprong heeft gestaan en deze maar 76 en 86 seconden heeft volgehouden. Natuurlijk is dat helemaal zuur als je als
nummer laatst tegen de koploper voor staat en tevens elkaars
rivaal bent. Het was weer een heerlijk tripje waar een week later
nog steeds met weemoed aan teruggedacht werd.
Niels Bijen
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Staat binnenkort jouw
bedrijfsnaam op een van
de kleedkamerdeuren?
voor maar
€100,per seizoen

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met
Niek Oberjé:
06 42 35 75 43
niekoberje@gmail.com

3 deuren
zijn inmiddels
gevuld!

Nog 11 te
gaan!
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VOETBAL

BWO 9 - BWO 6:
een meer dan gezellige avond
Toen we midden juli de indeling voor de
competitie van het seizoen 2018/2019
kregen, viel gelijk op dat we wederom tegen een BWO-team mochten aantreden.
Waar vorig seizoen BWO 7 het genoegen
had, mochten we dit seizoen opdraven tegen BWO 6. Toen we elkaar troffen in de
kantine, werden gelijk plannen gemaakt
om er niet zomaar een zondagochtend
potje voetbal van te maken. Na wat overleg werd besloten om de pot naar de zaterdagavond te halen en na die tijd gezellig in
de kantine te buizen.
Die zaterdagavond verzamelden we ons
tegen 18:00 uur in de kantine en de koppen koffie werden besteld. Ondertussen
maakten we alvast een babbeltje met de
tegenstander van de avond. Na het omkleden en warmlopen, kon tegen een uurtje
of 7 de scheidsrechter aftrappen voor het
begin.
Het eerste kwartier werden de gasten compleet overdonderd en zo stond het binnen
de kortste keren 3-0 voor ons. Uiteindelijk
kregen de gasten meer grip op het spel en
dat zorgde ervoor dat het niet in de dubbele cijfers liep. Wat heet, we hadden moeite
om het spel te maken en de gasten wisten

meerdere keren gevaarlijk worden. Aan
het begin van de tweede helft werd er nog
even voor een mooie pyro-show gezorgd,
samen met de vrienden van Rood-Zwart
9. Uiteindelijk stopte de teller bij 7-1 voor
ons en kon de douche opgezocht worden. Verschillende mensen waren verbazingwekkend snel met douchen om toch
maar niets van het bacchanaal, wat boven
plaatsvond, te hoeven missen.

Snel werden alle tafels achter elkaar gezet
om zo de gezelligheid te optimaliseren.
De jongens van BWO Zaterdag 2 zaten
na hun pot voetbal nog in de kantine en
schoven hun tafels er mooi bij aan. Tevens
zorgden ze voor de muzikale deuntjes met
hun box waar alleen maar hits uitkwamen.
De tap bleef maar stromen en de kannetjes
vlogen met een razend tempo over tafel.
Toen de tijd rijp was, werd er een eind aan
gebreid en zocht men het huis of de kroeg
op. De maandag erna leerde navraag bij de
penningmeester dat er meer dan 50 kannetjes bier door waren gegaan. Top avond!
Blijkbaar niet alleen voor ons, maar tevens
voor BWO. In mei mogen we weer tegen
elkaar voetballen en in de wandelgangen
had men het er al over om er dan weer
zo’n groot feest van te maken. Wellicht
zelfs met BBQ.
Niels Bijen
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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

VOETBAL

Sfeeractie
Blauw Wit Oost
Het seizoen van het vlaggenschip viel tot
3 februari eigenlijk tegen. Tubantia is één
van de directe concurrenten tegen degradatie en daarom moest er gewonnen
worden. In een vroeg stadium besloten
we om weer groter uit te pakken dan de
vorige keer. Veel discussie over het ontwerp was er niet, dit moest het worden!
Lekker robuust. Het doek zal 30 x 3.60
meter beslaan.
Op een druilerige avond werd het doek
aan elkaar genaaid. Vervolgens gingen we
op een zaterdag met acht man aan de slag
om het doek in te tekenen en te schilderen. Doordat er in de hal een balkon was,
kon er gebruik worden gemaakt van dat
systeem en ging het intekenen gigantisch
snel. Zeilen werden op de grond neergelegd en het schilderen kon beginnen. De
klanken van de piraat klonken door de hal
en het schilderen vorderde gestaag. Het

was mooi om te zien dat er nog een delegatie van BWO 1 kwam met wat lekkers
voor ons. Dat werd gewaardeerd! Tegen
15.00 uur was het schilderen afgerond en
konden we weer concluderen dat er een
aardig tempo in zat.
Nu moest alleen nog het doek tegen de
ballenvanger gemaakt worden. Nadat dit
klusje ook was geklaard, konden we het
doek testen. Dat gebeurde op het hoofdveld. En toen kwam de voorzitter controleren of het veld wel bespeelbaar was. Dit
had wel tot gevolg dat we in de kantine
even konden opwarmen met een kopje
koffie.
Tot schrik van iedereen werd op de wedstrijddag besloten om het duel te verplaatsen naar het andere kunstgrasveld. Oei,
daar was geen rekening mee gehouden.
We hadden een heel idee om het doek
goed en strak aan de ballenvanger te bevestigen. Creatief denken zorgde er toch
voor dat het doek opgehangen werd.
Toen na de warming-up de spelers naar
binnen gingen, werd het doek ontrold en
werd het bij de opkomst nog verfraaid
met wat rook en knallen.
De spelers op het veld wisten de sfeeractie
te beantwoorden met een Derbysieger en
zodoende was het helemaal een geslaagde dag. Op naar handhaving, alles is nog
mogelijk!
Niels Bijen, BWO 9
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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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JEUGD

Jaarlijks bezoek Sinterklaas
en zijn pieten bij BWO
Op woensdag 28 november jl. was het weer zover. De Sint en zijn pieten kwamen
BWO weer met een bezoek vereren. Dat er landelijk nog steeds een enorme discussie
over Sint en Piet plaatsvindt, is bij BWO niet te merken.
De Sinterklaascommissie had de middag weer erg goed georganiseerd. Eerst de welpen
en de handbalmeiden en in een tweede ronde de JO8 en JO9. Hierdoor hadden de
Sint en zijn pieten voor alle kinderen voldoende tijd om vragen te beantwoorden. Sinterklaas en zijn vijf pieten werden door de BWO-jeugd luidkeels onthaald bij binnenkomst. Uiteraard met ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’!
De vijf pieten deden gekke trucs en hielpen bij de spellen. Uiteraard strooiden ze veel
pepernoten en soms zat er een pepernoot in een kraag verstopt. Gelukkig hadden Sinterklaas en zijn pieten voor iedereen een cadeautje meegenomen. Alle kinderen waren
daar erg blij mee.
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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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Strak georganiseerd
nieuwjaarstoernooi
BWO-jeugd in Enschede
Wat doe je als je de ‘luie’ feestdagen achter de rug hebt en de
trainingen en de competitie nog niet weer zijn hervat? Juist ja,
dan doe je mee aan het nieuwjaarstoernooi van BWO!
Op zaterdag 12 januari jl. vond dit toernooi plaats in de soccerhal
in Enschede.
Om 8.00 uur was de organisatie al present inclusief de begeleiders. Veel jongens uit onder meer de C-jeugd hadden zich als
begeleiders opgegeven voor een team. Dat is een prachtige ontwikkeling natuurlijk; de oudere jeugd helpt de jongere jeugd.
Vanaf 8.15 uur stroomde de soccerhal vol met BWO-voetballertjes en hun ouders. Een gezellige chaos waarin eenieder zoekende
was waar hij of zij moest zijn, met welke leider en op welk veld.
Ook moesten hier en daar teamindelingen aangepast worden in
verband met ziekte of extra aanmeldingen. Geen probleem, Annemiek Beune en Rogier Baumann hadden het zeer goed voorbereid en konden ter plekke alles regelen of aanpassen.

Rond 12.00 uur kwam de tweede club van de dag binnen: JO111, JO12, JO13, MO11 en MO13.
Zij konden ook meteen hun indelingen vinden op de ramen en
gingen fanatiek van start. Er waren erg veel ouders meegekomen om hun kind te ‘supporten’. Gezellige sfeer in en rondom de
velden en de kantine. Voor menigeen een mooi moment om te
socializen onder het genot van een kop koffie (of twee…).
Dit zijn de winnaars:
JO11-1/JO12
JO13
1. Frankrijk
1. Ajax
2. Kroatië
2. PSV
3. Nederland
3. Heracles

MO13/15
1. PSG
2. Ol. Lyon
3. FC Twente

De laatste voetballers die deze zaterdag mochten aantreden, waren de JO15. Zij speelden een onderlinge competitie. Dit was een
heel spannende competitie: vlak voor het eind konden meerdere
teams nog kampioen worden. Evenwichtige indeling dus! Uiteindelijk was het team BWO die er hier met de prijs vandoor ging.
Om 8.30 uur werd het startsein gegeven door ondergetekende:
het toernooi van de JO8/JO9/JO10 en JO11 (2) en JO11(3) kon
beginnen! Elke wedstrijd duurde acht minuten, twee minuten
wisseltijd en hophop door naar de volgende wedstrijden.
Rond een uur of 11.30 konden de eerste winnaars gehuldigd
worden. Dit werd op vlotte wijze door Patrick Peezenkamp gedaan. Vooral de snoepzakjes die bij de prijs hoorden, vielen bij de
jeugdige voetballertjes in de smaak.
Dit zijn de winnaars:
JO8/9
JO10/11-2/11-3
1. Heracles
1. FC Porto
2. Ajax
2. Barcelona
3. PSV
3. Juventus

MO9/11
1. Vitesse
2. Real Madrid
3. Schalke 04

Dit zijn alle winnaars:
JO15
1. BWO
2. Chievo
3. Fullham
Om 17.15 uur huldigde voorzitter Lukas van Belkum de kampioenen van de laatste club. Hij maakte tevens van de gelegenheid
gebruik om de organisatie van dit toernooi uitgebreid te bedanken.
Ook de organisatie keek tevreden terug op het toernooi, volgend
jaar weer? Jazeker! Wat goed is, moet blijven!
Marjana van Belkum
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Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Uw adviseur voor uw particuliere bankzaken
Beeldbankieren

Ondernemer en Onderneming

Heeft u weinig tijd overdag? Kunt u niet tussendoor
naar ons kantoor komen? Ik ga ook graag digitaal met
u in gesprek. Het gesprek hoeft niet langer te duren dan
15 minuten.

}
}
}
}

Ook buiten kantoortijden kan ik deze mogelijkheid
inzetten voor u!

Denkt u na over bedrijfsopvolging?
Overweegt u om privé te investeren in vastgoed?
Voor zakelijke investeringen verbind ik u met de juiste adviseur
Heeft u behoefte om uw financiële positie goed in kaart
te brengen?

Graag help ik u met het geven van informatie of het
aanbieden van een oplossing op maat.

Kan ik u van dienst zijn
met uw bankzaken?

Alles voor MKB’ers
Wilt u graag in één duidelijk overzicht
zien wat ABN AMRO voor uw bedrijf
kan betekenen? Neem dan een kijkje
op onze website.

Neem gerust contact met mij op.
Maarten Schuurman Specialist MVB & DGA
mobiel: 06 13 43 86 88
maarten.schuurman@nl.abnamro.com

U kunt hier terecht voor:
} Een zakelijke rekening
} Bedrijfsverzekeringen
} Mogelijkheden voor financieringen

Nieuw Huis of korte Wooncheck
Graag ga ik met u in gesprek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor
de aanschaf voor uw nieuwe droomhuis of wellicht uw huidige hypotheek over
te sluiten.
Heeft u reeds een hypotheek? Mogelijk kunt u geld besparen als de verhouding
van uw lening tegenover de waarde van de woning is verbeterd.
Of kijk zelf op onze website:
www.abnamro.nl/nl/zakelijk/
ondernemen/mkb

Wilt u in gesprek gaan over uw huidige rente? Hoelang staat uw rente nog vast?
U kunt zorgen dat u nu uw rente opnieuw vastzet door uw rente te middelen of
af te kopen.

Inkomen voor later
Heeft u in het verleden een verzekering afgesloten om
te sparen voor uw pensioen? Maakt u momenteel wel
optimaal gebruik van uw jaarruimte? Heeft u voldoende
opgebouwd om zorgeloos van uw oude dag te genieten?
Krijgt u voldoende inkomen wanneer u onverhoopt
arbeidsongeschikt raakt?

Rendement
Wilt u uw vermogen laten groeien en overweegt u om te
gaan beleggen?
Blijft u liever sparen, maar vraagt u zich af of u nu wel de
hoogst mogelijke rente krijgt?
Koopt u liever een tweede woning aan voor uw
studerende kind of voor de verhuur?

BWO BUSINESS CLUB

Bestuur BWO Business Club
brengt leden kerstontbijt
Een ludieke actie, anders dan anders, van het bestuur van de BWO Business Club.
Op zondagmorgen wakker worden van de deurbel, omdat de ontbijtservice aan
de deur staat met een compleet ontbijt voor het hele gezin. Wie wil dat nu niet?
Zondag 16 december, de wereld was voor
het eerst deze winter echt wit gekleurd
door de sneeuwval die nacht. Prachtige
plaatjes. Het bestuur was, samen hun partners, in alle vroegte al te vinden in de kantine van BWO.
Koffie en thee zetten, kannen vullen, manden verder vullen, zelf even een kop koffie
drinken om vervolgens met vijf auto’s op
pad te gaan. Vrolijke kerstmuziek op de
radio en gassen maar door het Twentse
sneeuwlandschap. Hengelo, Borne, Tubbergen, er zijn aardig wat kilometers gereden. De ontvangst was overal bijzonder
hartelijk! De een met kinderen op de arm,
de ander in pyjama, weer een ander al in
de kerstkledij. Neemt u vooral eens een
kijkje op de Facebookpagina van de Business Club. Vele leden hebben daar een foto
geplaatst van hun mand. Extra sponsoren
voor deze actie waren: Jumbo Hasseler Es
en bakkerij Oonk Hengelo.
Om 9.30 uur was iedereen voorzien van
een ontbijtmand en konden de Business
Club-gezinnen genieten van een mooi
gezinsmoment. Het bestuur kijkt tevreden
terug op deze originele en erg geslaagde
activiteit.
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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
Kuipersdijk 50 • 7552 BJ Hengelo
T. 074 - 256 05 60 • I. www.raabkarcher.nl
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HANDBAL

Dames 1

Hallo allemaal,
Waar de voetbalvelden er in januari op de meeste plekken nog verlaten en soms wat
witjes bij lagen, werden de eerste handbalwedstrijden van 2019 alweer gespeeld.
Allereerst willen wij iedereen via deze weg een heel gelukkig, sportief en vooral gezond
nieuwjaar wensen!
Zo rond oud & nieuw wordt er altijd even
teruggekeken en natuurlijk ook vooruitgeblikt. Daarom ook een korte update vanuit
onze kant.
Zoals jullie de vorige keer hebben kunnen
lezen is er voor ons het een en ander veranderd. Geen vaste trainer, een krappe
selectie en samen trainen met een herenteam. Het waren veel veranderingen waardoor we lastig konden inschatten hoe we
dit seizoen zouden gaan meedraaien in
de Hoofdklasse A. Met twee wissels zijn
we de competitie ingegaan. Het was een
risico, maar we wilden ook graag blijven
handballen, dus veel keuze hadden we
dan ook niet. Helaas is het blessureleed
ons niet bespaard gebleven met als gevolg
dat we veel wedstrijden met slechts een
wissel hebben gespeeld. Gelukkig hebben een aantal dames van het tweede ons
regelmatig bijgestaan, waarvoor dank!
Echt super!
Als team hebben we de draad goed opgepakt en ondanks een paar nederlagen hebben we de tegenstander ook vaak genoeg
weten te verrassen. Met een goed gevoel
en een mooie plek in de subtop zijn we dan
ook de ‘winterstop’ ingegaan.
Na een korte pauze van twee weken zijn
we 2019 ook goed begonnen. De eerste
drie wedstrijden van de tweede seizoenshelft zijn gespeeld, waarvan er twee overtuigend werden gewonnen van onze directe concurrenten. Ook tegen Hacol uit

Oldenzaal hebben we een goede wedstrijd
neergezet, maar helaas verloren we in de
laatste minuut met één punt verschil.
Ondanks dit verlies konden we veel zelfvertrouwen halen uit ons spel van de afgelopen wedstrijden. Dit was ook nodig,
want de derby tegen Olympia Hengelo
was de volgende wedstrijd die op het programma stond. Met de juiste focus en toch
wat meer spanning dan normaal leefden
we naar deze wedstrijd toe. Olympia stond
1 punt boven ons op de ranglijst dus we
wisten wat ons te doen stond. In een goed
gevulde sporthal zijn we vanaf de eerste
minuut goed uit de startblokken gekomen.
We hebben ons geen moment van de wijs
laten brengen en bleven scoren. Dit zorgde ervoor dat we in de rust al een mooie
marge van 5 doelpunten verschil hadden
opgebouwd. Natuurlijk zegt dit bij een
handbalwedstrijd niet zo heel veel, maar
gelukkig wisten we deze marge in de tweede helft uit te breiden naar 9 doelpunten.
Met veel mooie aanvallen konden we voor
eigen publiek de wedstrijd rustig uitspelen.
Eindstand: 27-21! En natuurlijk weer een
plekje gestegen op de ranglijst, waardoor
we aansluiting houden met de subtop.
Wij hopen deze stijgende lijn ook in de rest
van het seizoen voort te kunnen zetten en
daarbij kunnen wij jullie support goed gebruiken. Hopelijk tot snel op de tribune in
Deurningen!
Groetjes, Dames 1

Programma Dames 1 Handbal:
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag

09-03
17-03
23-03
07-04

B.W.O. - R.S.C.
E&O - B.W.O.
B.W.O - D.S.V.D.
Borger - B.W.O.

20:00 u.
15:05 u.
20:00 u.
14:45 u.

’t Hoge Vonder, Deurningen
Emmen
’t Hoge Vonder, Deurningen
Borger
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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

Clinic
Handbalschool Twente
De Handbalschool Twente bestaat 5 jaar en dat werd gevierd met een clinic in de IISPA
hal in Almelo op zaterdag 29 december. Alle Twentse handbaljeugd werd uitgenodigd
om deel te nemen. En daar is ook massaal gehoor aan gegeven. Honderden enthousiaste jonge handbalsters en handballers maakten voor de eerste keer kennis met de Twentse Handbalschool. Vanuit BWO waren we met met een stuk of 25 jeugdspeelsters: F, E
en D-jeugd. Eerst was de F-jeugd aan de beurt. Het 2e deel was voor de E-jeugd. En tot
slot de D-jeugd. Allemaal werden ze vermaakt met een circuit vol oefeningen en spelletjes. Erg leuk om te zien. De ouders konden op de tribune rustig meekijken en boven in
het ‘vip’ gedeelte een kop koffie met een oliebol krijgen. Goed geregeld! Allemaal rode
koppies en enthousiaste verhalen aan het einde van de training, dus dat was een goed
teken. Op naar weer een nieuw gezond, gelukkig en sportief jaar!

Belangrijke handbaldata:
? maart:
15 februari:
22 maart:

pubquiz (exacte datum volgt nog)
clinic van Laura Gruben voor D-jeugd
clinic van Laura Gruben voor E-jeugd
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HANDBAL

Dames 2 speelt
de sterren van de hemel
Wij, dames 2, zijn dit seizoen van start gegaan met een aantal nieuwe speelsters:
Bo Lenferink, Kim Vaneker en Sanne Oosterwijk. Marion en Lianne zijn teruggekeerd
na hun zwangerschap en waren gelukkig, mede door ZwangerFit, zo weer op hun
oude niveau! Daarnaast hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van een aantal
teamgenootjes. Dit was voornamelijk in het begin van het seizoen te merken, waardoor we dan ook begonnen met een 16-9 nederlaag tegen De Tukkers. We waren nog
niet goed genoeg op elkaar ingespeeld en wisten elkaar nog niet altijd even goed te
vinden. Vervolgens kregen we ook nog te maken met een aantal langdurige blessures
waardoor we er vaak heel hard voor hebben moeten werken om de punten in huis
te halen. We zijn ontzettend blij met de hulp die wij hebben gekregen uit de andere
teams, hierdoor hadden we iedere week toch genoeg speelsters in het veld staan. We
hopen enorm dat we Marijke binnenkort ook weer kunnen inzetten, ze is herstellende
van een knieblessure en dan zijn we bijna weer compleet… Het wachten is dan alleen
nog op de mini Ashley die geboren gaat worden in april en dan zijn we weer met z’n
allen.
Inmiddels is van deze redelijk stroeve beginperiode niets meer terug te zien en spelen
wij wekelijks de sterren van de hemel (ja, jullie zouden echt eens moeten komen
kijken). Zonder gekheid; we hebben in korte tijd een ontzettend leuk spel op weten
te zetten met elkaar. We maken gebruik van de verschillende krachten die we binnen
ons team hebben. Zo sturen wij Sanne elke wedstrijd in de break-out, lanceren we
Anouk om vanaf de opbouw te knallen en zorgt Helen ervoor dat wij bij de les blijven
wanneer we ons koppie laten hangen of juist té graag willen scoren.
Wat onze specialiteit is? Daar hoeven we niet lang over na te denken; we zijn er
enorm goed in om de wedstrijd spannend te maken. We houden ervan het publiek
te vermaken en brengen dan ook graag een groot verschil (positief of negatief) terug
naar een verschil van één of twee punten (deze is dan wel vaak positief). Inmiddels
staan wij op een derde plek in de competitie en maken wij zeker nog kans om als
tweede te eindigen en wie weet gebeurt er nog wel een wondertje en moet er een
platte wagen voor ons besteld worden. In het begin hebben wij helaas punten laten
liggen tegen De Tukkers en Combinatie. De Tukkers hebben wij afgelopen weekend
teruggepakt met een dikke overwinning en ook Combinatie zullen wij op 20 januari
terug gaan pakken.
Namens het hele team wensen wij jullie een sportief 2019 toe en hopen we jullie eens
te zien bij één van onze wedstrijden!
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DE NIEUWSTE COLLECTIES
VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN
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LAAT HET VOORJAAR
MAAR BEGINNEN

BEERLAGE

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

DORPSSTRAAT 148, ENTER | 0547-381766

ROETGERINK.NL |

/ROETGERINKMODE

SIN

CADEAUBON
EEN CADEAU DAT ALTIJD IN DE SMAAK VALT? GEEF EEN CADEAUBON VAN
VERKRIJGBAAR IN IEDER GEWENST BEDRAG.

-1854!

FEESTJE?
WILT U HAPJES BESTELLEN
VOOR UW EIGEN FEEST
IEDERE WEEK EEN NIEUWE

WEEKSPECIAL
VOOR SLECHTS €9,95 P.P.

DORPSSTRAAT 139A, ENTER | 0547-388060

OF ZELFS DE VOLLEDIGE CATERING
UIT HANDEN GEVEN?
ALLES IS MOGELIJK BIJ ONS!

BRASSERIER1854.NL |

/R1854

CE 1

941
SUZUKI
dealer

HANDBAL

Après-skiparty
handbal
Januari is voor veel mensen niet de meest favoriete maand. Het is koud, de feestdagen
zijn voorbij en de goede voornemens gaan na twee weken alweer de prullenbak in.
Daarom vonden we het op 1 februari bij de handbal hoog tijd voor een feestje!
Omdat de vrieskou nog lang niet verdwenen was en we midden in het skiseizoen
zitten, werd het een heuse après-skiparty. Met veel leuke en gekke outfits die niet
zouden misstaan op de piste.
Voor de jongsten was de BWO-kantine vanaf 19.00 uur geopend voor leuke spelletjes,
muziek en dansen. Niet veel later namen de senioren dames en handbalheren van
Donar het stokje over.
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INFORMATIE

INFORMATIE

JO13-1: M. Eijer
JO11-1: M. Groothuis
JO09-1: A. Beune / J. Pastoor

Hoofdbestuur
Voorzitter L. Van Belkum, Marenestraat 6, 7559 MR Hengelo
Secretaris B. Markerink, Leutinkveldweg 55, 7522 PW Enschede
Penningmeester B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl.
Kantinezaken H. Scharpfenecker/Paul Vaarhorst
Algemene Zaken R. Post
Afg. Jeugd P. Rolefes, Woltersweg 26, 7552 DD Hengelo
Afg. Senioren G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM Hgl.
Afg. Handbal T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl.
Afg. Sponsorcom. sponsorcommissie@ksvbwo.nl

06 51468407
06 12973372
074 2437464
06 23907126
06 12867418
06 13488624
06 19408001

Contributie Voetbal
Jeugd
Jeugd t/m 17 jaar: € 18,00 p/mnd € 216,00 p/jr.

Administratie
Algemeen/Contr. T. de Haan, A. Noordewierstraat 11, 7558 JD Hgl.
E-mail: ledenadministratie@ksvbwo.nl
Jeugdcommissie voetbal
Voorzitter P. Rolefes, Woltersweg 26, 7552 DD Hengelo
Secretaris R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.
Pen.m/Mat.beh. Paul Oberje
Wedstrijdcoördinator J. Vink, Oelerweg1817558 SB Hgl.
Coörd. JO19/JO17 Hanna Yilmaz
Coörd. JO15 M. Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl.
Coörd. JO13 Patrick Pezenkamp
Coörd. JO11/Welpen
A. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl.
Coörd. Me. Vacant
Vertrouwenspersoon R. Leverink
Notuliste R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.

Senioren
€ 23,50 p/mnd € 282,00 p/jr.
06 12867418
074 2775601
06 13013428

Senioren
€ 24,00 p/mnd € 294,00 p/jr.
06 10786584
Steunende leden met stemrecht
€ 9,50 p/mnd € 114,00 p/jr.
074 2775601
Sympathisanten
Vrij bedrag.
06 42257434
06 11739331
06 42257434

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

06 53459353
06 10786584

074 2775601
06 27393350

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

06 13488624
06 44606302

Trainers Senioren
1e elftal: R. Nijhuis/M. van den Berg
2e elftal: G. Bijsterbosch
Keeperstrainer: R. Elfrink

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

Trainers Pupillen
JO19-1: W. de Graaf
JO17-1: P. Bakhuis
JO15-1: C. Horstman

Jeugdkeeperstrainers
H. de Graaf

Gezinskorting
Alleen voor thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar (peildatum 1 juli). 1e en 2e gezinslid volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.
Afmeldingen en mutaties
Afmeldingen als lid, adreswijzigingen en wijzigingen in bankgegevens uitsluitend
schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie. Mondeling doorgegeven afmeldingen of mutaties aan leider en/of trainer zullen niet in behandeling worden genomen.
Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat
vermeld in de statuten van ksvBWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Jeugdsportfonds
Voor ouders met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om via het jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie te krijgen.
Contactpersoon BWO: Rita Leverink, email: jleverink@live.nl, tel: 074 2775601
Info: www.jeugdsportfonds.nl

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

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

Medische verzorging
Tim Kempers BWO 1
Fysiotherapie Het Kompas, Jacques Perkstraat 1, 7552 MR Hgl.
www.fysiotherapiekompas.nl | info@fysiotherapiekompas.nl

Algemene gegevens
Email: ledenadministratie@ksvbwo.nl
Rekeningnummer contributie: Rabobank NL33RABO0397530390
Andere zaken: Rabobank NL35RABO0590688006

06 19408001

Trainers Handbal
Dames 1 & 2: A. Blokhuis
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

Technische Commissie voetbal
Voorzitter Vacant
Coörd. Sel/Sen Vacant
Coörd. JO19/Beltona Vacant
Coörd. JO17 Vacant
Coörd. JO15 Vacant
Coörd. JO13/JO11 R. Baumann, r-baumann@kpnmail.nl
Coörd. We A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com
Keepercoörd. Vacant

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.

06 21244857

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

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 Hgl.

Business Club BWO
Voorzitter Raymond Jannink, raymond@janninkhofste.nl
06 38133722
Secretaris Maarten Schuurman, maarten.schuurman@nl.abnamro.com 06 13438688
Penningmeester Peter Veldhuis, info@veldhuisab.nl
06 21596412
Bestuurslid Jos Bouwhuis, jos.bouwhuis@multimate.nl
06 53270745
Bestuurslid Marjana van Belkum, zinventief@kpnmail.nl
06 51468407

06 14511059
074 2504134

C2: M. Groothuis

Redactie
Anita Dunnewijk, Marjana van Belkum,
Nicky Krakers, Niels Bijen
redactie@ksvbwo.nl

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: Ton Baake, Maaike Oostendorp,
Niels Bijen en anderen.
Foto's voorzijde: Niels Bijen
Druk: GI Business Promotors
Advertenties: sponsor@ksvbwo.nl
Verspreiding: Fons Nijhof

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.

Uw advertentie
op deze pagina?
Neem contact op met
sponsor@ksvbwo.nl

Autorijschool
Betrouwbaar & Voordelig

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