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Ten aanzien van het nieuwe kunstgrasveld
is inmiddels in de gemeenteraad vastgesteld dat alles bij het oude blijft. 2e en 3e
week van september wordt de huidige
toplaag van ons hoofdveld vervangen door
een nieuwe toplaag met rubberen infil.

We hebben de lentekriebels weer gehad
en de zomer staat voor de deur. Dat betekent dat bij onze club de (relatieve) rust is
wedergekeerd.
Terugkomend op de vorige ‘Van de voorzitter’ kan ik inmiddels stellen dat het
handbalveld geland is en zeer enthousiast
is ontvangen. Dit even los van de processierups die de feestvreugde tijdens het eerste handbaltoernooi danig aan het verstieren was en ons de nodige hoofdbrekens
heeft bezorgd.
Eveneens terugkomend hebben we inmiddels ook kunnen vaststellen dat ons eerste
elftal is gedegradeerd, maar kunnen we
als verzachtende omstandigheid inbrengen dat we het komende jaar wel in een
erg leuke competitie zijn terecht gekomen
en dan ook nog onder leiding van twee
‘echte’ BWO-ers. Paul en Vincent, vanaf
deze plaats heel veel succes komend seizoen!
Ook hebben we inmiddels ons jubileumfeest achter de rug met een hoge opkomst
van met name oud en wat minder jong.
De onderlinge wedstrijd, tussen oud eerste elftalspelers, werd vanaf het ereterras
goed gevolgd door ere- en oud-leden
en leidde tot een mooi spektakel en af
en toe een stukje weemoed. Naar goed
BWO-gebruik ging het avondfeest tot in
de kleine uurtjes door.

Tenslotte kan ik aangeven dat onze nieuwe TC zowel letterlijk als figuurlijk volledig
in positie is. Zij hebben inmiddels kennis
gemaakt met indelingen, ouders en emoties. Met name als het gaat om de indeling
van hun zoon of dochter. Diverse collega-verenigingen hebben hier de afgelopen
weken al de pers mee gehaald. Ik verwijs
naar een stuk wat Sparta Enschede op hun
website heeft geplaatst en een stuk in de
TC Tubantia van 14 juni waarin Voorwaarts
Westerhaar het zelfs heeft over chantagepraktijken rondom teamindelingen. Ook
bij buurvereniging ATC’65, waar door
ouders zelfs een petitie hadden opgesteld
omdat ze het o.a. niet eens waren met het
selectiebeleid, werd de pers gehaald.
In dat licht valt het ‘hier’ allemaal wel mee.
‘Slechts’ enkele telefoontjes, een paar appjes en een ingezonden stuk waren de
‘schade’ van dit jaar. Vervelend is het wel!
Zeker ook omdat we in al deze gevallen
ook weer te maken hebben met een reactie richting vrijwilligers die zo goed en
zo kwaad als dat gaat allen proberen naar
eer en geweten te handelen. Een aanval
op het proces wordt soms ook ervaren als
een aanval op hen persoonlijk. Als bestuur
willen we daar heel duidelijk in zijn. Deze
club bestaat alleen maar dankzij de inzet
van al deze vrijwilligers, die BWO ‘er even
bij doen’, uit liefde voor de club. Wij zullen
ten allen tijde achter hen blijven staan. In
emotie verdwijnen begrip en respect vaak
naar de achtergrond. Iets meer begrip en
respect zou dan soms wat meer op hun
plaats zijn! Dit ter overdenking.
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Ik wens jullie allemaal een superzomer toe
en we zien elkaar in augustus terug op de
Noork om te voetballen en handballen en
vooral om elkaar aan te moedigen.
Lukas van Belkum
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Bijen
Albert Heijn

De enige
Albert Heijn
in Twente
met een
ambachtelijke
slagerij

BWO 1

Hoog de vaan!
Dat het afgelopen seizoen niet gebracht heeft wat wij er allemaal van hadden gehoopt,
is een understatement. Met frisse moed begonnen wij aan het seizoen, met het doel om
ons zo snel mogelijk veilig te spelen. Eigenlijk kunnen we achteraf concluderen dat we
het vooral voor de winterstop hebben laten liggen met elkaar. Dat we voor de winterstop
te weinig hebben gepakt, heeft ons uiteindelijk opgebroken. Daarnaast moeten we ook
reëel zijn. Als je aan het eind van het seizoen onderaan staat, verdien je het ook om te
degraderen.

BWO 1
update

Dit seizoen bleek een samenloop van blessures en tegenslag. Met een uitgedunde
selectie ten opzichte van vorig seizoen bleken wij hier niet tegen opgewassen. Laat
er overigens geen twijfel over bestaan: het
was ook absoluut een gebrek aan kwaliteit over een heel seizoen. Nu moeten
we noodgedwongen een stap terugdoen
en gaan we voor eerherstel in de tweede
klasse. Een mooie tweede klasse waarin
we een groot aantal derby’s gaan spelen
tegen clubs als Barbaros, Achilles en ATC.
Voor de supporters ongetwijfeld erg leuk,
maar de pijn van het degraderen is er bij
ons niet minder om. Nu komt er een periode aan waarin we even niet aan voetbal
hoeven te denken en de batterij weer op
kunnen laden.

Wisselingen
Met het oog op volgend seizoen zijn er
de nodige wisselingen binnen het team.
Zo stoppen Jesse Bouwhuis, Dennis Kemerink, Sem Geerdink, Bas Lammers, Wes
Groot Roessink, Jari Hellegers, Robbert
Smit & Sven Mentink. Toch een aantal
(potentiële) basisspelers die om uiteenlopende redenen afscheid van ons gaan nemen. Zo kiezen Sven Mentink en Robbert
Smit voor de sportieve uitdaging bij de
hoogst spelende club in de regio, namelijk HSC uit Haaksbergen. Voor de jongens
natuurlijk een fantastische stap, maar voor
ons grote aderlating. Desalniettemin wens
ik beide heren veel succes en ik weet zeker dat ik ze het komend seizoen nog vaak
op de Noork zal treffen. Sem Geerdink,
Dennis Kemerink en Wes Groot Roessink
gaan stoppen. De laatste noodgedwongen door een vervelende en slepende
knieblessure. Wes, bedankt voor jouw
inzet de afgelopen periode! Dennis en
Sem kiezen ervoor om helemaal te stop-

pen met voetbal. Twee echte kinderen van
de club die stoppen met voetbal doet me
toch altijd extra zeer. Vooral ook vanwege
de leeftijd en het talent van beide spelers.
Maar ook jullie wens ik het allerbeste en
jullie zijn niet over één nacht ijs gegaan.
Bas Lammers gaat een nieuwe uitdaging
aan in Amsterdam en heeft zich daar inmiddels ook al geruime tijd gevestigd.
Ondanks dat hij maar één seizoen actief
was als BWO-speler, heb je al vrij vlot een
plekje veroverd tussen de jongens. Het ga
je goed in Mokum kerel! Jesse Bouwhuis
speelt volgend seizoen in een vriendenteam, waarbij de nadruk wat meer ligt op
het maken van plezier. Ook van Jesse vind
ik het ontzettend jammer, maar ik snap
zijn besluit. Jesse wens ik dan ook vooral veel plezier komend seizoen. Voor het
aankomend seizoen wordt onze selectie
aangevuld met een aantal jeugdspelers
en jongens van buitenaf. Voor mij momenteel ook nog gissen waar wij staan als
team, maar ik denk dat we vooral realistisch moeten zijn. We gaan het spelplezier vooropzetten, waarbij we er alles aan
doen om het seizoen op een mooie, veilige
plek af te sluiten.

Eerherstel
Rest mij alleen nog het bedanken van alle
trouwe supporters en vrijwilligers die ons
dit jaar hebben gesteund. In een vervelend, lang en teleurstellend seizoen leer
je de echte supporters pas kennen. Toen
het ons jaren voor de wind ging, was het
wellicht erg aantrekkelijk om BWO-supporter te zijn, maar jullie hebben ons laten
zien dat de liefde onvoorwaardelijk is. Wij
gaan er komend seizoen alles aan doen
om te zorgen voor eerherstel. Wij dragen
het blauwwitte shirt met ongelooflijk veel
passie en trots.
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BWO 9
kampioen
Het seizoen 2018-2019 is het zesde seizoen met BWO 9. De laatste seizoenen waren
de prestaties prima, maar toch was er nooit het kampioenschap. Meerdere malen werd
een prestatie bijna bovenaan de ranglijst gehaald, toch was er nooit het eremetaal. Tot dit
seizoen. De eerste competitiewedstrijd werd nog verloren tegen uiteindelijk de concurrent
voor de 1ste plaats. Deze nederlaag betekende ook de enige nederlaag in de gehele competitie. In februari werden de degens gekruist met AJC ’96 7, de concurrent, en door een
doelpunt in de slotseconde wisten we deze concurrent voor te blijven en zo gelijk te spelen.
Door een gelijkspel van ons een paar wedstrijden later, leek het erop dat het doelsaldo
beslissend zou worden. Maar AJC ’96 7 was op een gegeven moment het spoor helemaal
bijster en verloor drie wedstrijden op rij. Zodoende werd duidelijk dat wij op zondag 19 mei
onze kampioenswedstrijd zouden spelen tegen PW 2.

Sfeeractie: strijd,
win en
verover

Doordat tijdig bekend was dat dit onze kampioenswedstrijd was, hadden we ruim de tijd
om alles te regelen. Er werd zelfs een kampioenscommissie in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld was. Toen de selectie het veld betrad
om te beginnen met de wedstrijd, werd het veld onder een gigantische lading rook bedekt.
Een paar vuurwerkpotjes erbij voor de knallen en we konden aanvangen. Iedereen was gefocust en dat zorgde ervoor dat we PW 2 compleet oprolden. De massaal toegestroomde
supporters zagen ons winnen met 8-2, wat betekende dat het kampioenschap binnen was.
De opa van Patrick, supporter vanaf het eerste uur, had de eer om de schaal uit te reiken
en toen kon het feest beginnen. Op het terras beneden werd een geluidsinstallatie neerge-

zet en kon zodoende flink gefeest worden.
De innerlijke mens werd verwend met een
prima BBQ en tegen een uurtje of 8 werd
het feest doorgezet bij onze sponsor Yip’s.
Een paar boefjes bij ons hadden nog een
verrassing in petto met wat vuurwerkpotten om het kampioensfeest meer kleur te
geven. De echte die hards wisten het feest
af te sluiten in Bruins, wat ook zorgde voor
hilarische beelden. Als kampioen ben je op
maandag bij De Blauwe Engel om Weizen
te zuipen. Dit gebeurde dan ook en zo werd
het kampioensfestijn waardig beëindigd.
Op zondag 26 mei hebben we het seizoen
afgesloten met een 3-13 overwinning, wat
zorgt voor een ongeslagen reeks van 21
competitiewedstrijden en een doelsaldo van
+89! Volgend seizoen gaan we een klasse
hoger proberen. Kelderklasse, nie mehr!
Niels Bijen
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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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Duits avontuur
voor JO13-1
Eindelijk was het dan zover. Na een gedegen mentale en fysieke voorbereiding
door trainer Mark vertrokken de jongens
van JO13-1 naar Hannover voor het
Klauenberg Pfingstcuptoernooi. Met in
de rugzak een echte winnaarsmentaliteit.
Hoe kan het ook anders na het behalen
van het kampioenschap in de hoofdklasse 2018-2019. Aan het toptoernooi in
Hannover deden 24 profclubs mee en 24
amateurclubs uit onder meer Duitsland,
Polen en Oekraïne. De jongens hadden
er zin in!
Na aankomst kregen ze uitleg over het
toernooi door teamleider Edwin. Vervolgens de eerste tactiekbespreking met
Mark en nog even lekker voetballen.
Zaterdagochtend kon het team rustig
opstarten, ze hoefden pas ’s middags de
eerste wedstrijd te spelen. Om alvast in
de stemming te komen, had Frank (de andere teamleider) een klein voetbalquizje
gemaakt met slechts 50 vragen. Na de
hersens flink te hebben laten werken,
werd het tijd voor het fysieke werk. Op
naar de wedstrijden. Dat waren er de eerste dag maar liefst vijf, waarvan er twee
werden gewonnen en drie verloren. Alle

drie profclubs. Het had weinig gescheeld
of er waren ook nog twee profclubs verslagen. De locatie was perfect, alles goed
georganiseerd, heerlijke meloen voor de
spelers en supporters en mooi weer! Op
naar het hotel voor het eten en de nodige
rust. Rust?! Nadat de leiding de kamers
had gecontroleerd en iedereen mooi op
tijd in bed lag, bleek er toch nog energie
over te zijn. Een deel van het team werd

in de pyjama in de gym aangetroffen en
een ander deel rennend over de gang.
Gelukkig was er nog wat tijd over om te
slapen...
De tweede dag werd op een andere locatie gespeeld. Wederom vijf wedstrijden,
waarvan 2 gewonnen, 1 verloren en 2 gelijk gespeeld, waarvan één een interland
was tegen het nationale JO13 team van
Tsjechië. Een knappe prestatie! Uiteindelijk is het team 31e geworden. Het weekend werd afgesloten met een heerlijk
diner bij de grote gele M. We kunnen allemaal terugkijken op een geslaagd toernooi. Met dank aan de organisatie en de
trouwe schare fans die mee was!

> BLAUW-wITTER

9

Leden van BWO ontvangen 10% korting

Altijd de meest actuele collectie
mode sieraden en horloges!

Nieuwstraat 15 Hengelo | 074-2912315 | www.juwelierknoef.nl
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BWO organiseert voor het eerst
sinds jaren weer jeugdtoernooien
Niets gaat vanzelf. Als je wilt dat er iets
gaat gebeuren, handen uit de mouwen. En
dat deden Philip Rolefes en Mario Boone
samen met vele vrijwilligers fantastisch.
BWO heeft sinds dit jaar eindelijk weer
twee eigen jeugdtoernooien.

roepen dat iedereen veel water moest blijven drinken. Zo geschiedde. De organisatie
had zelfs een ranjatap geïnstalleerd waar
iedereen zelf onbeperkt ranja kon tappen.
Dit toernooi begon evenals die van de
twee weken daarvoor ook om 9.00 uur en
duurde tot 17.00 uur.

Zaterdag 8 juni jongste voetballers
Op zaterdag 8 juni was het toernooi voor
de jongste jeugd JO-08 tot en met de
JO12 en MO11. Maar liefst 40 teams namen deel. Na een aantal warme dagen,
was het deze zaterdag ‘best fris’ op Sportpark De Noork. Sommigen hadden een
sjaal of zelfs de winterjas maar weer uit de
kast getoverd. Maar dat mocht de pret niet
drukken.

De voorbereidingen waren zo te zien grondig gedaan. De schema’s lagen al keurig op
de wedstrijdtafel, de scheidsrechters stonden klaar, stagiaires hadden zakken fruit
voor elk team geregeld en de kantinevrijwilligers waren enthousiast de bezoekende verenigingen en onze eigen teams aan
het voorzien van koffie, thee en limonade.
Kortom, het leek alsof ‘we’ dit al jaren
doen. Ik constateerde bij aanvang dan ook
twee lachende hoofdorganisatoren: Philip
en Mario, geheel ontspannen, alles onder
controle, een geoliede machine.

Om klokslag 9.00 uur mocht ik de eerste
wedstrijden omroepen. Een deel van de
wedstijden duurde 15 minuten en een deel
20 minuten. Scheidsrechters regelden zelf
halverwege de wedstrijd het wisselen van
helft en een korte pauze. Alle wedstrijden
werden op halve velden gespeeld. In de
kantine was het steeds een gezellig komen
en gaan van mensen die onder het genot
van een drankje en later op de dag ook een
patatje of een balletje gehakt geanimeerd
met elkaar in gesprek gingen. Ondertussen
schalde er vrolijke muziek over het terrein
van ons sportpark verzorgd door wie anders dan onze eigen DJ Patrick Peezenkamp.

Deze zaterdag traden de JO13, JO15,
JO17, MO15 en MO17 aan. Alle wedstrijden duurden 20 minuten en werden gespeeld op hele velden. Saillant detail: onze
JO15-01 speelde mee in de poule van de
JO17, zo goed is dit team! Natuurlijk ontbrak de muziek van Patrick ook deze dag
niet. Patrick, je zorgde met je muziek voor
een gezellige sfeer.
Van al dat drinken kreeg menigeen ook
lekkere trek. Het echtpaar Jannink stond
samen met Jos Bouwhuis hamburgers te
bakken. In ‘no time’ was alles erdoor; jullie gaan wat mij betreft door voor de ‘heel
BWO bakt’ bokaal, dank jullie wel!

Zien we jou en je team of jou als vrijwilliger ook terug volgend jaar?
Vanaf 12.00 uur werden de eerste medailles uitgereikt. Trotse spelertjes met uiteraard nog trotsere ouders die het tafereel
uitgebreid op hun mobieltjes vast legden.
Zo……de kop is eraf!

Zaterdag 22 juni oudere jeugd
Als volleerd team, alsof ‘ze’ al jaren zulke
toernooien organiseerden, stonden Philip
en Mario deze zaterdag ook weer klaar.
Uiteraard samen met veel vrijwilligers. De
weergoden waren BWO gunstig gezind,
een stralende zonnige dag! Zelfs zo warm
dat de EHBO regelmatig aandrong om te

Iets wat goed is, moet blijven. Dus Mario
en Philip, op naar volgend jaar. Ik meld me
bij deze weer aan om als vrijwilliger het
toernooi aan elkaar te praten. Hebben jullie
ook zin om mee te helpen bij zulke mooie
evenementen voor de jeugd van BWO?
Meld je dan aan bij deze heren. Succes met
alle voorbereidingen, mannen. Dank jullie
wel voor jullie bevlogenheid deze dagen.
Een feestje om met jullie te mogen samenwerken. Fijne vakantie!
Marjana van Belkum
> BLAUW-wITTER
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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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BWO-kamp 2019
weer een succes
Zaterdag 14 juni was het
weer zover. Het jaarlijkse BWO-kamp voor de
meiden en jongens van
de voetbal en handbal
t/m 11 jaar. Ook dit jaar
weer op de kampeerboerderij de Kroeze
Danne in Ambt Delden.
Om 10.00 uur kwamen eerst alle meiden
en de jongens tot JO9 op de locatie en om
10.15 uur kwam de rest. Wat dit jaar heel
bijzonder was, was dat de jongens niet
meer echt in de meerderheid waren maar
dat het ongeveer gelijk was. Een mooie
mix van de hand- en voetballende jeugd.
Na de aankomst en een bed uitzoeken
op de juiste kamer was het tijd voor het
introductiespel. Hierdoor leerde de jeugd
de leiders een beetje kennen. Daarna lekker lunchen om vervolgens verder te gaan
met het spellencircuit. Deze bestond uit
onder meer een escaperoom (gemaakt
door Berry en Natascha), estafette op
de stormbaan, Roy’s tikspel en nog een
aantal leuke spellen. Heel bijzonder was
Drumtastic: met drumstokken ritmisch
slaan op grote skippyballen.
Vanaf 15.30 uur hadden de kids vrije tijd.
Er was een mooie zeepbaan waar de kids
en een aantal leiders gretig gebruik van

maakten. Ook werd er veel gezwommen
in het zwembad en de zwemvijver. Om
15.00 uur kon er nog gekeken worden
naar onze Nederlandse dames tegen Kameroen. Tegen 16.30 uur kwam de frietkraam en kon iedereen heerlijk gaan eten
met als toetje een heerlijk ijsje van Van der
Poel.
In de avond was er een ‘spokentocht’ in
het donker. In groepjes gingen de kids
en leiders een mooie tocht maken en ze
mochten niet door de ‘politie’ (alias Peppie en Kokkie) gezien worden, want dan
moesten ze de munt inleveren. Na terugkomst allemaal nog een lekker broodje
knakworst en dan naar bed. De bedoeling van de leiders was dat de kids gingen
slapen, maar daar dachten ze zelf anders
over. Na veel gelach en geklets werd het
in de nacht toch nog stil.

nen we met het ‘sportcircuit’. In het bos
was een lasergame waar iedereen graag
aan mee wilde doen. Verder waren er een
aantal spellen waarbij de kids flink aan
het bewegen kwamen. Tussen de spellen
door konden ze allemaal lekker lunchen en
vanaf 14.45 uur moesten de tassen alweer
worden ingepakt en kamers worden opgeruimd. Na nog een lekker ijsje kwamen
de ouders de kinderen ophalen en was het
kamp weer ten einde.
Het was weer een geslaagd kamp en hopelijk heeft iedereen ervan genoten. Volgend jaar zijn we er weer met een nieuw
BWO-kamp en hopelijk gaan er dan weer
net zoveel leuke kinderen en leiders mee.
Groetjes en tot volgend jaar,
Natascha, Berry, Jordy, René en Wendy

Zondagochtend was iedereen weer vroeg
wakker en na een lekker ontbijt begon-
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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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Alle sponsoren van het
BWO-jeugdkamp 2019

WIST U DAT:

• De jeugd weer op kamp is geweest
e sponsoren van het BWO-jeugdkamp 2019

LEUSSINK HENGELO
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Dit op 15 en 16 juni was
De organisatie op 5 februari al de eerste vergadering had
Ze 9 keer vergaderd hebben
Er 130 kinderen mee zijn geweest
Er dit jaar bijna net zoveel meisjes als jongens mee waren
Er 28 kamers waren waar geslapen werd
Er 14 leiders waren
Er ook 9 jeugdleiders waren
Het zaterdagochtend regende
Het daarna supermooi weer is geweest
Er 50 broden zijn gekocht
Dat er bijna niets over was
Dat er 600 knakworstjes zijn gegeten na de spooktocht
Dat er 192 donuts zijn gegeten
Dat er 8 silo’s snoepjes op zijn gegaan
De leiders 1,5 kilo koffie hebben gebruikt
Ze daarom goed met de kids mee konden doen
Natascha en Berry de BWO-escaperoom zelf hebben bedacht
Dat heel knap is
De kids op blauwe grote ballen hebben getrommeld
Ze met een lasergun in het bos hebben gelopen
Ze geschoten hebben op de leiders en andere kids
Er niet veel geslapen is
De eerste jongens zondagmorgen om 6.30 uur alweer stonden te voetballen
Er heel veel gelachen is en ook een paar tranen zijn gevallen
Er 2 ongelukjes zijn gebeurd
Dit gelukkig alleen maar kneuzingen waren
René een heel mooie verlichte auto had
Peppie en kokkie ook aanwezig waren
De kids allemaal moe waren aan het einde
Het een heel mooi kamp is geweest
We volgend jaar weer op kamp gaan
We hopen op weer heel veel aanmeldingen

• Ik de laatste “wist u dat” even wil wijden aan nieuwe organisatoren:
• De organisatie het al heel wat jaren doet en sommigen al geen kids meer mee
hebben.
• Jordy er nu mee stopt en ook anderen het wel willen overdragen.
• Wij op zoek zijn naar mensen die het van ons willen overnemen en dat het
anders in de toekomst zo kan zijn dat er geen kamp meer georganiseerd kan
worden.
• Iedereen die graag organiseert en iets voor BWO wil doen zich kan melden via
het emailadres bwojeugdkamp@outlook.com.
Namens de organisatie:
Wendy Sanders
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HANDBAL

Gezellige opening
BWO Beach
Op zondag 26 mei was het dan eindelijk zover: de opening van het beachveld bij
BWO. De maanden daarvoor is er hard gewerkt, meegedacht en zijn er belangrijke
beslissingen genomen om dit beachveld te realiseren. En wat zijn we er blij mee!

Zondag 26 mei, Blue Sunday bij BWO, was
de opening. Het was simpel maar feestelijk
en we vonden het fijn om te zien dat nog
zoveel mensen de moeite hadden genomen om te komen. Erg leuk. Eerst natuurlijk een beetje een tropisch welkom met
een ‘kindercocktail’ en een mooi woordje
van Bernard Krakers namens het bestuur.
Tanja werd nog even in het zonnetje gezet, omdat ze zich zo heeft ingezet voor
het beachveld. Vandaar dat het beachveld
tijdelijk ‘Tanja’s beachcourt’ is genoemd.

Met een lekker muziekje op de achtergrond gingen de kinderen als een speer
over het beachveld en over de stormbaan
om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Er
was namelijk een sponsorloop georganiseerd om o.a. extra ballen te kopen. Nou
meiden en jongens, wat hebben jullie hard
gewerkt in dat zand en wat hebben jullie veel rondjes gelopen! Als dank was er
natuurlijk lekkere ranja en een ijsje. Welverdiend. Als afsluiting heeft de D-jeugd
nog even een demonstratiewedstrijdje gegeven om te laten zien wat beachhandbal
nu eigenlijk is en hoe het gespeeld wordt.
Top, meiden!
De weken dat het beachveld nu open is, is
er al lekker veel gebruik van gemaakt. Niet
alleen door de huurders, maar we zien ook
veel kinderen spontaan gezellig even een
balletje gooien of trappen. Kortom, een
prachtige aanvulling op ons sportcomplex.

Wel willen we graag iedereen vragen het
beachveld ook weer netjes achter te laten,
zodat we er nog jaren van kunnen genieten. Dus:
- zand op het beachveld laten
- geen diepe kuilen graven
- geen afval o.i.d. laten slingeren in het
zand
- geen honden in het zand
Bedankt!

Wil je met een groep gebruik maken van het beachveld en er zeker
van zijn dat er plek is? Dan kun je
het beachveld reserveren.
Kosten: €5 per handbalveld, €10
voor het hele beachveld. Mail je
vraag naar bwo@handbal.nl o.v.v.
reservering.

> BLAUW-wITTER

17

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

Adv-Previder-A5-FC.indd 1

15-09-17 15:49

HANDBAL

Dames 1 gaat
samenwerken
Al een aantal jaren hebben we een erg krappe selectie met dames 1. Zo ook afgelopen
seizoen. We gingen met slechts twee wissels de competitie in. Met goede moed, want
we wisten dat we met minder mensen ook de punten konden pakken. Helaas ging het
in de vierde wedstrijd al mis en kregen we een langdurige blessure in het team. Het is
ongelofelijk knap hoe de dames bijna het gehele seizoen met slechts een wissel hebben
gespeeld!
Maar als bestuur wisten we dat dit zo niet langer kon. We vroegen clubs in de omgeving of ze open stonden voor een samenwerking. 3 clubs waren geïnteresseerd,
waarvan er twee in hetzelfde schuitje zaten als wij. We gingen met hen in gesprek en
uiteindelijk kozen we voor een samenwerking met Borhave 2. Zij zijn afgelopen seizoen
kampioen geworden in de 1e klasse, waardoor zij bij ons in de Hoofdklasse komen.
Na veel en vaak overleggen hoe we alles gaan invullen, vond begin juni de eerste
kennismaking plaats. We verzamelden ons in de kantine in Borne. Een aantal speelsters
kenden elkaar al, waardoor het ijs al snel gebroken was. De weken daarna werd er
samen getraind om elkaar ook in het spel beter te leren kennen.
Vanaf half augustus gaan we weer verder met trainen. Op dinsdag zullen we trainen in
Borne onder leiding van oud-trainer Herman Keppels. Hij traint het 1e en 2e van Borhave en natuurlijk sluiten wij ons daar graag bij aan. Op donderdag zullen wij training
krijgen van Eggy Voorneman. Hij is onze nieuwe trainer voor het combiteam (op de
donderdag) en dames 2 (op dinsdag). Ook de thuiswedstrijden zullen niet meer alleen
in Deurningen worden gespeeld, maar ook in Borne.
Wij genieten nu eerst van onze vakantie, maar vanaf half augustus gaan we vol aan de
bak zodat we goed op elkaar ingespeeld raken voordat de competitie begint.
We hopen jullie dan met de wedstrijden niet alleen in Deurningen te zien maar ook in
Borne.
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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?

JUBILEUM

Terugblik op het
jubileumfeest
Op zaterdag 1 juni bestond onze vereniging alweer 90 jaar. Nu was dat het pinksterweekend en zodoende werd ervoor
gekozen om zaterdag 29 juni het jubileumfeest te houden. In de ochtend waren
er activiteiten voor de jeugd en vanaf
13:00 uur liep het ereterras boven vol. Alle
ereleden van KSV BWO hebben een uitnodiging gehad om vanaf het ereterras de
gemixte wedstrijd tussen spelers van het
huidige BWO 1 en oud-BWO 1 te aanschouwen. Tussen het huidige hoofdveld
en de kantine stonden de nodige statafels
en parasols voor de rest van de leden. De
bar werd overdag bemand door bestuursleden van HVV Tubantia. In het verleden
hebben de besturen van BWO en HVV
Tubantia namelijk afgesproken dat ze bij
elkaar de bardienst zullen draaien tijdens
jubilea.
Tegen 14.00 uur betraden de matadoren
het veld onder de muzikale begeleiding
van ons prachtige clublied ‘Hoog de vaan’.
Onder de bezielende leiding van Gerard
Grootelaar werd deze wedstrijd natuurlijk
in goede banen geleid.
Na de wedstrijd eerst een hapje eten, maar
daarna begon het feest pas echt. Mede
door vele hitjes zat de sfeer er goed in en
dan moest het toppunt van de avond nog
komen ook! Zangeres Dewi kwam zingen
en met de Nederlandse hits wist ze iedereen mee te krijgen. Hierna ging het feest
nog een tijd door en bleef het bier maar
stromen. Op naar 100 jaar BWO!
Niels Bijen
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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

ALGEMEEN

Maatschappelijke samenwerking BWO
en VSO ’t Korhoen voor sportdag

Op vrijdag 21 juni jl. was het een drukte van jewelste op ons mooie Sportpark. De
jaarlijkse sportdag van VSO ’t Korhoen vond dit jaar plaats bij BWO. Maar liefst 100
leerlingen konden te kust en te keur sporten onder prachtige weersomstandigheden.
Deze leerlingen van ‘t Korhoen zijn tussen de 12 en 20 jaar oud en hebben een extra
steuntje in de rug nodig in hun ontwikkeling. Die optimale leeromstandigheden zijn
aanwezig op ’t Korhoen.
Een van de initiërende partijen is de ABN AMRO-foundation. Maarten Schuurman,
tevens businessclublid van BWO, is de drijvende kracht hierachter.
Leden van BWO-businessclub hebben deze dag ook geholpen als vrijwilliger, evenementcoördinator (Mark Pastoor) of als sponsor. BWO stelde belangeloos het complex
ter beschikking voor deze fantastische dag. Partner van ABN AMRO-foundation is
FC Twente. Mede dankzij hun inzet werd een afwisselend programma neergezet.
De dag werd geopend door Paul van der Kraan (algemeen directeur van FC Twente).
Tijdens de lunch werden de jonge leerlingen verrast met een bezoek van een aantal
eerste elftalspelers, zoals Antor Cantalapiedra en Harris Vuckic. Tot slot ontvingen alle
leerlingen aan het eind van de dag een originele FC Twente voetbal. Samenwerkingen
hebben ook deze dag weer tot vele mooie hoogtepunten geleid!
Hoog de Vaan, op naar meer.
Marjana van Belkum
> BLAUW-wITTER
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VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN,
VOOR ALLE GELEGENHEDEN
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BEERLAGE
MEER DAN 6.500 M 2

BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 074- 291 46 21

MODE EN SCHOENEN

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

SIN
WIJ BIEDEN U:
• Meer dan 350 internationale merken onder één dak
• Voor dames heren en kinderen voor alle gelegenheden
• Vakkundige en gespecialiseerde mode-adviseurs
• Voldoende gratis parkeergelegenheid
• 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
• Taxi service met de Fashion & Food cab
• Online shop: www.roetgerink.nl

DORPSSTRAAT 148, ENTER
0547 - 38 17 66
ROETGERINK.NL
/ROETGERINKMODE

EIGEN BRASSERIE

-1854

MET GROOT ZONNIG TERRAS

HOOFDSPONSOR FC TWENTE VROUWEN

DORPSSTRAAT 139A, ENTER
0547 - 38 80 60
BRASSERIER1854.NL
/R1854
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ALGEMEEN

Ksv BWO of
bvo BWO?
Onze twee zoons voetballen, net als ik, al vanaf hun 5e bij BWO, omdat BWO een leuke
vereniging is waar je lekker met de vriendjes (inmiddels vrienden) je favoriete hobby
kunt uitoefenen.
Ieder jaar rond mei/juni word ik echter wakker geschud door de harde realiteit: BWO
is niet meer de ksv van vroeger, maar begint echt op een bvo te lijken. Na het seizoen
ga je met je nieuwe groep vier keer ‘selectie trainen’ en dan worden een aantal jongens
vriendelijk doch dringend verzocht vakantie te gaan vieren?! Met andere woorden: jij
mag de laatste vier weken tot de vakantie niet meer met jouw vrienden voetballen! En
daar betalen wij dan met z’n vieren ongeveer 60 euro in de maand contributie voor?
Mijn god (ksv), waar zijn wij bij BWO mee bezig? Verliezen wij nu echt onze identiteit
of zijn wij die jaren geleden al verloren? Soms voel ik mij naïef als een klein kind en
denk ik: dit jaar zal het toch wel anders gaan? Dat er keuzes moeten worden gemaakt,
begrijpt iedereen. Maar doe dat niet al na twee weken. Train en (oefen)voetbal lekker
met de hele groep zes weken door tot aan de vakantie en maak direct na de vakantie de
keuzes bekend. Er voetballen echt geen Messi’s bij BWO en ‘we’ worden echt niet ieder
jaar kampioen. Plezier staat bij mij voorop en dat heb je als je lekker met je vrienden
een balletje kunt trappen en na afloop een frisje of biertje kunt drinken. Daar ontstaan
immers de echte vriendschappen.
Ik voel mij helaas al jaren een roepende in de woestijn, vandaar dat ik het even van mij
af moest schrijven. De hoon neem ik dan maar voor lief. Stiekem hoop ik nog steeds dat
het goed komt met BWO en dat wij weer trots mogen zijn op deze prachtige club, de
trots van de Noork: KSV BWO.
Erik Veltkamp
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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, Rianne van ’t Hullenaar, Maaike Oostendorp, Niels Bijen,
Marjana van Belkum en anderen.
Foto's voorzijde: Wilfred Odding
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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Vliegveldstraat 2 | Deurningen | T. 074-2761010 www.tuincentrumborghuis.nl
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