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VAN DE VOORZITTER/INHOUD

Wat een einde, promotie naar de eerste 
klasse
Het seizoen van ons vlaggenschip begon 
voor velen van ons wellicht tegenvallend, 
na een geweldig vorig seizoen met een 
slot dat we graag anders hadden gezien. 
Tot aan de winterstop in de middenmoot, 
wat konden we nog verwachten?

Met nieuw elan uit de winterslaap en met 
wat een resultaat: de 3e periode binnen-
gesleept. 
Met als beloning de finale voor promotie 
naar de 1e klasse tegen STEVO……
Voor mij waren het twee superspannende 
wedstrijden met een fantastisch resultaat. 
Wij promoveren naar de eerste klasse. 
Spelers, leiding en begeleiding: wat kun-
nen jullie supertrots zijn.
En wij als BWO-ers natuurlijk ook. Nog 
nooit eerder in de historie van de club is 
dit gelukt. Wat is dit prachtig.

Tweede pinksterdag 2017 zal nooit wor-
den vergeten. Vanwege het resultaat, 
maar natuurlijk ook vanwege onze feest-
vreugde die tot in de kleine uurtjes duur-
de.

De laatste loodjes voor een frisse start
Terwijl de selectie klaar is, zijn de vrijwilli-
gers van de diverse commissies drukdoen-
de om de start van het komende seizoen 
gladjes te laten verlopen. De indeling van 
de selectie en breedteteams vergt zorg-
vuldigheid en kost daarom veel tijd van 
de leiding. Een 100% score qua tevreden-
heid zal nooit lukken voor de betrokken 
ouder. Besef echter dat het belang van het 
kind altijd voorop staat.
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BWO 1 
Volgend seizoen in 1ste klasse

Otto Krabbe vs 
Peter Schulte

Organisatie
Zoals eerder geschreven en aangekon-
digd: bij de start van mijn laatste termijn 
stond de vernieuwing van de organisatie 
centraal. Klaar zijn we niet, wel op de 
goede weg. Na de nieuwe invulling/aan-
vulling van de vrijwilligers in de kantine en 
een bijna geheel nieuwe bezetting bij de 
technische commissie, staat de jeugdcom-
missie aan de vooravond van een nieuw 
begin met een aantal frisse enthousiaste 
vrijwilligers.

Ook het huidige model van onze ver-
eniging is toe aan vernieuwing om de 
komende jaren een gezonde en sportie-
ve club te zijn en te blijven. In de laatste 
periode van 2017 wordt hier hard aan 
gewerkt.

Tot slot wens ik jullie allemaal een fijne va-
kantie en een mooie, sportieve start van 
het nieuwe seizoen.

Peter Sinnema

BC BWO
Schildersbedrijf Martin Moes

JO9-6
BWO boekt succes
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BWO 1

BWO 1 
update

Het is ons gelukt!! Niet te geloven, maar toch waar. Het zal ongetwijfeld niemand ont-
gaan zijn, wat een fantastische ontknoping van een merkwaardig seizoen. Dat voetbal 
een raar spelletje is, bewijzen wij met BWO 1. Waar ik in het vorige schrijven nog bena-
drukte dat het niet reëel is om over allerlei doelstellingen te praten vanwege de plek op 
de ranglijst die we op dat moment bezetten, spelen we volgend jaar gewoon in de 1e 
klasse! 

Wake-upcall
Terugblikkend op de laatste periode in 
de 2e klasse J kunnen we wel stellen dat 
we die eigenlijk ronduit slecht zijn begon-
nen. Een beschamende 5-1 nederlaag uit 
bij WSV was ons eerste wapenfeit in die 
periode. Wellicht dat dit voor ons een wa-
ke-upcall was, want de hele week werden 
we als selectiespelers aangesproken in de 
kantine en langs het veld: “Het zal toch 
niet dat…” Aangezien we op dat moment 
nog maar 1 punt boven de nacompeti-
tiestreep stonden tegen degradatie, kon 
ik die zorgen bij onze trouwe supporters 
goed begrijpen. Een heel duidelijk gesprek 
met de 1e selectie en begeleiding en enke-
le omzettingen binnen het elftal moesten 
zorgen voor de ommekeer. En die omme-
keer kwam er. De 8 opeenvolgende com-
petitiewedstrijden werden allemaal om-
gezet in winstpartijen. Hier zaten enkele 
flinke uitschieters bij zoals de overwinning 
thuis tegen PH (8-2) en Helios (5-1) en de 
uitzege bij KOSC uit Ootmarsum (6-0). 
Ook zaten er zwaarbevochten overwin-
ningen tussen zoals de 1-2 overwinning 

"We hebben het 

gedaan. Met onze 

eigen jongens van de 

Noork. Dit pakt 

niemand ons meer af."

bij Colmschate op een toendra van jewel-
ste en een 0-1 overwinning op (destijds) 
koploper Luctor et Emergo. 

Opleving
Deze laatste overwinning stond wel sym-
bool voor de opleving die we als groep 
hebben beleefd. Het was een fysiek harde 
wedstrijd op een niet al te best veld tegen 
een team dat bijna het hele seizoen bo-
venaan stond. Wij waren echter de betere 
partij en hebben praktisch niks weggeven 
die dag. Sterker nog, met iets meer scherp-
te voor de goal hadden wij ook die wed-
strijd al eerder in het slot kunnen gooien. 
Die dag hadden we echt het bepaald soort 
onverzettelijkheid dat je nodig hebt als 
je met elkaar succes wilt bereiken. Na de 
overwinning bekroop ons naast blijdschap 
echter ook nog een ander gevoel, namelijk 
dat wij het in de eerste twee periodes van 
dit seizoen toch wel echt hebben laten lig-
gen met elkaar. Dit motiveerde ons alleen 
nog maar meer om door te stoten in de 
derde periode. 
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BWO 1

De wedstrijd zelf was niet al te best, maar 
de spanning was meer dan aanwezig. Het 
is zo ontzettend bijzonder dat we dit met 
elkaar hebben weten te bereiken. De hui-
lende supporters, vertrekkende spelers en 
begeleiding en de hunkering naar de 1e 
klasse door de nederlaag van vorig jaar 
tegen TVC. Het kwam allemaal samen in 
één fantastische promotie waar ik mensen 
niet genoeg voor kan bedanken. Van de 
trainer Otto Krabbe, die altijd is blijven 
geloven in ons en in een prijs, tot aan de 
supporters die druk waren met het maken 
van spandoeken en vuurwerk, tot aan alle 
vrijwilligers die ons zo’n ontzettend gaaf 
feest hebben gegund. Iedereen ontzet-
tend bedankt. Wij zijn meer dan trots en 
ongelooflijk dankbaar voor jullie allemaal! 
Wij hebben het gedaan. Met onze eigen 
jongens van de Noork. Dit pakt niemand 
ons meer af.

Hoog de Vaan

Ontknoping
Een wedstrijd om uit te lichten was die 
tegen ATC thuis. Waar dit altijd al een 
beladen wedstrijd is voor ons, zat er deze 
keer toch wat meer druk op dan anders. 
Een zaterdagavondwedstrijd met veel 
publiek en beleving. Wat wil je als speler 
van BWO 1 nog meer? Nou, 4-0 bij rust 
bijvoorbeeld! Ik denk dat we dit jaar nog 
niet eerder zo’n goede eerste helft hebben 
gespeeld als tegen ATC. Al snel wisten 
wij een ruime voorsprong op te bouwen 
en gaven we ATC geen moment rust. De 
gretigheid om die gasten met lege handen 
terug te sturen naar de Slangenbeek bleek 
enorm. We gingen de nacompetitie in met 
een bak zelfvertrouwen. Dit resulteerde in 

 Huilende supporters, 

vertrekkende spelers 

en begeleiding en  

hunkering naar 

de 1e klasse

3 wedstrijden waarin we de nul hebben 
weten te houden. Tweemaal tegen Leones 
en eenmaal tegen Stevo. De ontknoping 
bij Stevo was onvergetelijk. De massale be-
langstelling en sfeeracties gaven ons een 
bijzonder gevoel. Ik had overal kippenvel. 



HET PLEIN 90 7559 SR HENGELO Volg ons ook op facebook!
IntersportMegastoreHengelo
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DAMESVOETBAL

Veel zijinstroom bij meidenvoetbal
Meidenvoetbal is in veel gelijk aan jon-
gensvoetbal. Meiden willen net zo graag 
winnen en meiden kunnen net zo fanatiek 
zijn als jongens. Maar er zijn ook verschil-
len. De belangrijkste is dat meiden op alle 
leeftijden voor het eerst gaan voetballen. 
De zijinstroom is dus heel groot, terwijl de 
meeste jongens starten bij de pupillen of 
in de F. Een van de dingen waar we tegen-
aan lopen, is het niveauverschil bij de mei-
den. Meiden die vanaf hun 6e voetballen 
en talent hebben, zijn op hun 10e nu een-
maal beter dan meiden die dan net be-
ginnen. Dit resulteert in problemen op de 
training: doe je een oefening schieten en 
balaanname of doe je een oefening met 

Meidenvoetbal bij 
BWO

 

Het meidenvoetbal bij BWO is hard ge-
groeid en BWO heeft ondertussen 14 
meidenteams met ruim 200 voetballende 
meiden: 2 F-teams, 2 E-teams, 3 D-teams, 
2 C-teams, 1 B-team, 1 A-team en 2 Da-
mesteams. Met deze meidenafdeling zijn 
we verreweg de grootste in Hengelo. 
En met het vrouwen EK in eigen land in 
aantocht zal dat naar verwachting alleen 
maar groeien. De hoogste tijd om het mei-
denvoetbal beter te gaan organiseren. We 
werken daarom aan meer kader en hulp, 
een beleidsplan en een goede inbedding 
in de BWO-organisatie. Later daarover 
meer, nu iets meer over waar we nu staan.

voorzetten van de zijkant die in één keer 
afgemaakt moeten worden op de goal. 
In wedstrijden zie je dat de betere mei-
den alles oplossen en de net beginnende 
meiden blijven liever aan de kant staan (ze 
willen het team niet verzwakken). Uitein-
delijk wordt niemand daar gelukkig van. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het uiteinde-
lijk voor alle meiden leuker is als ze op en 
met hun eigen niveau voetballen. Daar-
naast zien we dat meiden, zeker op jonge 
leeftijd, gemakkelijk nieuwe vriendinnen 
maken. Een nieuw team is dan ook met de 
juiste begeleiding in enkele weken weer 
een leuk team. Het effect van niet inde-
len op niveau is uiteindelijk dat de meiden 
minder fanatiek worden of weggaan. 

Indelen op niveau en kleinere teams
Afgelopen jaar zijn we daarom in de 
MO11 gestart met een proef voor inde-
len op niveau. Diverse meiden die liever 
in hun eigen team bleven, waren na en-
kele weken compleet om. Nu het einde 
van de competitie nadert, willen ze weer 
in het nieuwe team blijven, maar ervaring 
leert dat ze vertrouwen moeten hebben 
dat ook het volgende team weer leuk zal 
worden. Een ander punt is dat we ge-
streefd hebben naar kleinere teams met 
maximaal 1 of 2 wissels, waardoor ieder-
een zoveel mogelijk aan spelen toekomt. 
Liever elkaar helpen met invallers dan te 
veel meiden langs de lijn, wachtend tot ze 
erin mogen. Dit versterkt uiteindelijk ook 
de band tussen de teams onderling. Het 
MO11 selectieteam is ondertussen kam-
pioen geworden en het andere MO11 
team heeft nu, na 7 wedstrijden, drie 
wedstrijden gewonnen.

Uiteindelijk is dit indelen op niveau en het 
vormen van kleinere teams zo goed be-
vallen, dat we het voor alle meidenteams 
gaan doorvoeren. De kern is dat meiden 
die goed kunnen voetballen en/of inzet 

Liever elkaar helpen met 

invallers dan te veel meiden 

langs de lijn, wachtend 

tot ze erin mogen 

en motivatie tonen, bij elkaar geplaatst 
worden. Als meiden liever met vriendin-
nen voetballen, dan kan dat ook. Maar als 
één van die vriendinnen dan niet tot de 
selectie behoort, dan zijn de andere vrien-
dinnen blijkbaar niet gemotiveerd genoeg 
om het uiterste uit hun sport te halen. 
Onze overtuiging is overigens dat, als we 
de meiden van jongs af aan stimuleren om 
altijd het maximale uit hun sport te halen, 
ze uiteindelijk bereid zijn om in een nieuw 
team te stappen als dat beter bij hun ni-
veau past.

In de maand mei zijn we bezig om te ko-
men tot een VOORLOPIGE teamindeling 
voor komend jaar. Voorlopig, omdat er 
door de grote hoeveelheid zij-instromers 
en het vrouwen EK in Nederland nog veel 
nieuwe leden bij kunnen komen.
 
Tot slot: opvallend is dat er bij de meiden 
nog steeds relatief veel vaders trainers/ 
leiders zijn. Dat kan toch anders, moe-
ders!! 

Ronny Peezenkamp (meiden A B C )
Annemiek Beune (pupillen)
Fred van Schoonhoven (meiden D E F)
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INTERVIEW

Interview met vertrekkende 
en nieuwe hoofdtrainer 

BWO 1

Na een paar succesvolle jaren neemt Otto Krabbe aan het eind 
van dit seizoen afscheid van BWO. In het seizoen 2012/2013 is 
hij begonnen aan zijn klus bij BWO in de 4e klasse A. Het eerste 
seizoen bestond vooral uit het implementeren van een compleet 
nieuwe speelwijze. Dit had een vijfde plek en nacompetitie om 
promotie tot gevolg. Helaas bleek in een tweeluik EMOS te 
goed en werd de promotie met een jaar uitgesteld, want één 
jaar later werd BWO op bezoek bij TVV kampioen van de 4e 
klasse A. Het seizoen erop werd de 3e klasse werkelijk over-
donderd door BWO en op zondag 19 april werd het kampi-
oenschap al beslist door directe concurrent De Tubanters 1897 
thuis te verslaan. Vorig seizoen was BWO in een gevecht om 
promotie verwikkeld met STEVO, die helaas één punt voor-
sprong wist te behouden, maar werd wel nacompetitie gehaald. 
Zoals iedereen weet, werd in een direct gevecht om promotie 
-na een waar voetbalgevecht met TVC ’28- aan het kortste eind 
getrokken na het nemen van penalty’s. Dit seizoen kende na 
een zeer zwakke start een miraculeuze wending met als ultieme 
bekroning het winnen van de 3e periode. 

Peter Schulte
De  nieuwe trainer van BWO, Peter Schulte, is momenteel trai-
ner van zaterdag 2e klasser Sparta Enschede. In het verleden is 
hij onder andere trainer geweest van: NEO, Quick ’20 en Excel-

"BWO is een échte          

  club met een grote  

  supportersschare 

  en trouwe 

  clubmensen."

sior ’31. We hebben dus te maken met een gelouterde trainer 
die het klappen van de zweep kent. Peter werd benaderd door 
Ben Veldhuis en daarna zijn er een aantal gesprekken gevoerd 
met hem, Paul Oberjé en een afvaardiging van de spelersgroep. 
Het voelde goed en daarom zal Peter vanaf komend seizoen de 
eerste selectie onder zijn hoede nemen. 

Peter is getrouwd met Ellen en woont in Borne. Hij heeft twee 
kinderen die beide het ouderlijk huis al hebben verlaten. Als 
geboren Haaksbergenaar heeft hij met uitzondering van twee 
seizoenen bij Heracles Almelo – waarvan zelfs één jaar in de 
Eredivisie – altijd bij HSC ’21 gespeeld. Naast het voetbal zijn 
klussen in het huis en rijden op zijn motor, een Honda Shadow, 
zijn hobby’s. Hij werkt als leraar bij ’t Korhoen en zijn taak daar 
is om leerlingen met een verstandelijke beperking te helpen om 
aan werk te komen. 

De beide trainers kenden elkaar al wel van naam, al hebben ze 
zelf nooit tegen elkaar gespeeld. Als trainers hebben ze daaren-
tegen al wel eens de degens gekruist. Bij het tegenkomen is er 
wel eens een praatje gemaakt, maar verder ook niet. Alhoewel 
Peter Otto’s neefje Paul wel kent, die heeft bij hem in de klas 
gezeten. 
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INTERVIEW

Promotie 
Peter vindt dat je moet voetballen op een manier die bij je past. 
Je moet er lol in houden en dat ook uitstralen op het veld. Hij 
heeft niets met plichtmatigheid, het kan namelijk heerlijk zijn 
om de tegenstander compleet af te jagen. Zo kan opbouwen 
van achteruit en opportunistisch voetballen vanuit de tweede 
bal beide mooi zijn, als je het maar met overgave doet.

Een doelstelling vormen voor aankomend seizoen is natuurlijk 
zeer lastig, omdat dat afhankelijk is van de klasse waarin wordt 
gespeeld en wat er met de spelersgroep gebeurt. Als via de 
nacompetitie geen promotie wordt bewerkstelligd, dan moet 
promotie voor volgend jaar wel een doelstelling zijn. Als BWO 1 

wel promoveert, zal het interessant worden of de spelersgroep 
zich in de 1e klasse staande kan houden. Daarnaast zal er dan 
gelijk tegen de nieuwe club van Otto Krabbe, Rigtersbleek, 
worden gespeeld. 

Otto geeft aan dat BWO een échte club is met een grote sup-
portersschare en trouwe clubmensen. De club is aan de Noork 
verbonden. Peter is al een aantal keren bij BWO geweest en 
kon dat wel beamen, mede omdat er weinig verloop is in het 
eerste elftal. Ze hebben veel succes gehad de afgelopen jaren 
en BWO is mede daardoor een club die leeft.

Niels Bijen

Op zondag 18 juni is het eindelijk zo-
ver! De drieëntwintigste editie van het 
welbekende gezelligheidstoernooi op 
Sportpark de Noork. Na een jaar van ge-
dwongen afwezigheid (vorig jaar viel het 
toernooi tegelijk met de finale van de na-
competitie van BWO 1) zijn we terug en 
groter dan ooit! 

We zijn er erg trots op dat we met onze 
organisatie erin zijn geslaagd om een ge-
varieerd deelnemersveld te creëren, waar-
bij wij mogen rekenen op de deelname 
van 17 mannenteams en 5 damesteams. 
Teams van verschillende clubs uit Henge-
lo, Deurningen en Enschede zullen hun 
opwachting maken en strijden om de eer 
van de Noork! Een grote groep sponso-
ren heeft ook dit jaar weer hun steentje 
bijgedragen aan het toernooi. Op de dag 
zelf zullen er meerdere programmaboek-
jes beschikbaar zijn waarin de sponsoren 
uitgebreid worden bedankt. 

Langs de Lijn 
Toernooi 2017

Belangrijker is echter, dat het Langs de 
Lijn Toernooi één groot feest wordt voor 
iedereen die zin heeft om gezellig langs te 
komen. Met het vastleggen van de in de 
regio bekende DJ Miss More en de me-
gaspies catering van Business Clublid Ber-
til Leis, zijn de randvoorwaarden in ieder 
geval aanwezig. Tel hier het springkus-
sen, mega opblaasdartbord, verschillende 
tappunten en het (hopelijk) lekkere weer 
bij op en we hebben een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud! 

Wij roepen dan ook iedereen op om ge-
zellig een kijkje te komen nemen en een 
biertje met ons te komen drinken die dag. 

Sportieve groet,
Namens de Langs de Lijn organisatie,

Luke ter Ellen  
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JEUGD

Afgelopen herfst begon het bij sommige E-meiden en hun begeleiders een beetje te kriebe-
len. Er waren wat geluiden over ontevreden meiden. Om een lang verhaal kort te houden, 
het kwam erop neer dat het idee bestond dat bij de teamindeling onvoldoende rekening 
was gehouden met het niveauverschil van de individuele meiden. Het ontbreken van een 
indeling op basis van niveau verminderde het spelplezier van veel meiden.  Er was best veel 
verloop geweest en dat dreigde ook nu weer. Selectie zou dan nooit van de grond komen, 
werd gedacht. Er moest dus liefst snel worden ingegrepen om dit nu weer te voorkomen, 
met name bij de MO11-meiden. Voor aanvang van het voorjaarsseizoen 2017 werden 
daarom nieuwe MO11-teams gevormd. 

Venijn in laatste drie wedstrijden
Het venijn van deze competitie zat hem 
voor vrijwel alle top 4 teams in de laatste 
drie wedstrijden. Het was dus spannend 
tot het laatst! Na 7 gewonnen wedstrijden 
moesten we thuis aantreden tegen de even-
eens ongeslagen nummer 1, ASV-Aadorp. 
Helaas werd deze wedstrijd maar nipt met 
0-1 verloren, hoewel vriend en vijand een 
gelijkspel eerlijker hadden gevonden. Te-
meer omdat het eigenlijk onmiskenbaar 
was dat ASV teveel dispensatiespeelsters in 
hadden gebracht. Iets wat in de MO11 nog 
mogelijk is, omdat daar nog geen gebruik 
wordt gemaakt van spelerspassen! Geluk-
kig voor ons konden deze dames ons het 
kampioenschap niet ontnemen, omdat het 
dus een dispensatieteam betrof. 

De voorlaatste wedstrijd tegen PH moes-
ten we winnen om zeker te zijn van het 
kampioenschap. Middels een spannende 
pot, welke met 2-4 gewonnen werd, kon 
ons deze eer niet meer ontgaan. De laatste 
wedstrijd, uit tegen EMOS, werd hiermee 
slechts een formaliteit. Maar ook deze werd 
ondanks hun topkeeper met 0-6 winst af-
gesloten!
Deze laatste pot kenmerkte zich verder 
doordat een aantal ouders, vanwege het 
zekere kampioenschap, zich flink hadden 
uitgesloofd. Zo was er een heuse kampi-
oensteambus geregeld voor de rit heen en 
terug naar EMOS, twee mooie spandoeken 
en andere zaken die een kampioenschap 
opleuken. 

Terug bij BWO werd het kampioenschap 
afgesloten met een korte speech en beker-
uitreiking onder genot van een taartje met 
flink knallende kinderchampagne en ver-
volgens een bakje patat.

Wachten ons dit seizoen nog het kamp, 3 
toernooien en de afsluitende pot voetbal 
tegen ouders en een barbecue. Het was 
een prachtig seizoen!
     
Staf BWO MO11-2: Peter Veldhuis,  
Fred v. Schoonhoven, Laure de Vries en 
Michel ter Denge   

BWO MO11-2 
voorjaarskampioen 2017 

Naamwisseling
Door een aanmeldingsfout welke door de KNVB niet op tijd terug gedraaid kon worden, 
werd het selectieteam voor de MO11 in de mindere poule ingedeeld. Ons restte een prak-
tische oplossing, namelijk een naamwisseling. Het MO11-2 werd het selectieteam en het 
tweede meidenteam MO11-1 (welke overigens op dit moment heel knap 7e staat in poule 
12!). 

Onze toppers van MO11-2 bestaat uit 1 MO9, Annabella, 4 eerstejaars MO11: Kyra, 
Lynn, Liz en Lea en 4 tweedejaars MO11: Firdaus, Britt, Meike en Merlinn. Vol goede moed 
werd begonnen met de training na de winterstop. Door het aanvragen van een baaldag en 
de krokusvakantie begon onze competitie pas half maart, toen de meeste teams al weken 
geleden hun eerste pot hadden gespeeld. Het mocht de pret niet drukken. Onze dames 
waren alleen maar gretiger en Wilhelminaschool werd in deze eerste wedstrijd opgerold. 
De week erop ging het nog beter tegen TVC. Wedstrijd na wedstrijd werd winnend afge-
sloten door ons relatief zeer gemiddeld jonge E-team tegen, dat moet gezegd worden, in 
het algemeen oudere 2e-jaars E-teams. 

Ons team kenmerkte zich met name door de zeer ervaren, solide en vastberaden verdedi-
ging die de aanval van de tegenstander geen kans liet. Als de aanvallende tegenstanders 
murw en moe gespeeld waren, sloegen onze trefzekere aanvalsters toe, ondersteund door 
de snelle middenvelders die feilloos de vrije dame of goal wisten te vinden. 
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Succesvolle voetbal 
3-daagse van PBSoccer 

Op maandagmorgen om 7.45 uur stond Patrick met zijn trainersstaf op de parkeer-
plaats van ‘Sportpark de Noork’. Met vijf trainers en Patrick zelf werd er eerst in de 
kantine een voorbespreking gehouden. Dat ritueel keerde elke dag terug. Daarna 
ging men snel door met de opbouw van de diverse voetbaloefeningen. Op het 
balkon voor de kantine werd een geluidsinstallatie opgezet waaruit de hele dag 
inspirerende muziek klonk. Ook kon hij via een headset iedereen toespreken.  

Om 8.30 uur waren de eerste kinderen er al, om 9:00 uur meldden alle deelnemers 
zich in het clubgebouw van BWO. 31 jongens en 1 meisje werden ontvangen en 
mochten plaatsnemen in de kantine. Patrick gaf een korte inleiding en liet aan de 
hand van een presentatie zien wat ze konden verwachten.

De kinderen hebben zich drie dagen prima vermaakt, de vraag kwam of het volgend 
jaar geen hele week kan duren. We gaan zeker met Patrick en de kantinecommissie 
bespreken of dit haalbaar is.

De laatste dag heb ik een schrift op de bar gelegd en gevraagd om er een reactie in 
te zetten. Hieronder zal ik enkele reacties citeren:

“Mijn zoon (Semih Sahin) heeft erg genoten van deze driedaagse! Elke dag als hij 
thuiskwam, had hij er positieve verhalen over. Volgend jaar doet hij zeker weer 
mee, mocht er een volgende keer zijn.” - Mvg. Emel Sahin (moeder)

“Leuk, sportief, uitdagend maar bovenal gezellig beweegaanbod onder voldoende 
en professionele begeleiding.” - Sandra, moeder Twan

In de eerste week van de meivakantie organiseerde 

PBSoccer in samenwerking met BWO een succes-

volle voetbal 3-daagse op Sportpark de Noork. 

Over Patrick Bakhuis

PBSoccer is de voetbalschool van 
Patrick Bakhuis. Patrick is 23 jaar 
en op dit moment trainer bij SVZW 
JO17-1.Volgend seizoen is hij train-
er van de JO17-1 bij BWO en gaat 
hij ondersteunende taken doen voor 
de technische commissie, zoals het 
begeleiden en coachen van jonge 
trainers van onze club. Ook gaat 
hij op woensdagmiddag Gerdo ter 
Maat ondersteunen bij de training 
die studenten van het ROC geven 
aan de JO9 en JO7. De komende 
tijd en volgend seizoen kunt u hem 
dus regelmatig tegenkomen op ons 
sportpark. Maak eens een praatje 
met hem en je zult al gauw aanges-
token worden door zijn beleving en 
enthousiasme!

“Milan vond het geweldig en leerzaam. 
Hij vindt het jammer dat de drie dagen 
erop zitten. Volgend jaar weer?” - Lies-
beth, moeder Milan

“Noud vond het drie heel leuke dagen. 
Hij vond het erg gezellig en leerzaam, 
hij was heel positief en wil volgend jaar 
zo weer.” - Bianca, moeder Noud

“Stan vond het geweldig. Hij laat elke 
avond zien wat hij heeft geleerd. Ook 
als moeder heb ik er een positief gevoel 
aan overgehouden, omdat mijn kind 
zo enthousiast was. Top.” - Noortje, 
moeder van Stan

Natuurlijk ook mijn dank aan Johnnie 
Olde Kalter en Fransien Munster voor 
de hulp en het verzorgen van de lunch.

Alle deelnemers en de PB Soccer school, 
bedankt!

Paul Oberjé
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Oude postweg 182 
7557 DJ Hengelo  

074 - 29 117 10
www.dierenwinkelxl.nl

Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
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Op zaterdag 13 mei vertrokken we in alle vroegte richting Alk-
maar om deel te nemen aan het NK Jeugdvoetbal. Met 31 ande-
re teams uit het gehele land streed JO11-1 om de titel. Op het 
sportpark van Kolping Boys werden we gastvrij ontvangen. De 
deelnemende teams werden verdeeld over vier poules van elk 
acht teams. De teams die eerste en vierde zouden worden van 
elke poule, mochten de hele dag op de velden van Kolping Boys 
blijven. De nummers twee en drie zouden ’s middags naar het 
sportpark van S.V. Koedijk, enkele kilometers verderop, verhui-
zen. En dus gingen we voor de eerste plek in onze poule. 

JO11-1 naar Nederlands 
Kampioenschap Jeugdvoetbal 

Wilhelmus
Om 9.30 uur werd het NK officieel geopend met het afspelen 
van het Wilhelmus. De jongens hoorden het volkslied keurig met 
de hand op hun hart aan. Tja, jong geleerd... Daarna was het 
tijd voor de eerste wedstrijd. Die speelden we tegen Blauw Wit 
’34 uit Leeuwarden. De jongens hadden er duidelijk zin in en 
speelden een goede wedstrijd, die ook werd gewonnen met 1-0. 
Helaas bleek later dat dit ook meteen de beste wedstrijd was 
geweest. De tweede en derde wedstrijd tegen achtereenvolgens 
Onze Gezellen uit Haarlem en Hillegersberg uit Rotterdam verlo-
ren we, dus een eerste plaats in de poule zat er niet in (en geluk-
kig ook geen vierde plaats). We werden derde en dat betekende 
dat we in de middagpauze konden vertrekken richting S.V. Koe-
dijk voor de laatste drie wedstrijden. Een ware volksverhuizing 
kwam op gang…

Mooie ervaring
Op de velden van S.V. Koedijk speelden we tegen Kloetinge, 
BVCB (Bergschenhoek) en de thuisclub zelf. Jammer genoeg wis-
ten we geen van deze drie wedstrijden te winnen. Je zag het 
verschil met andere teams die reeds waren gewend om 9 tegen 
9 te spelen op een groot veld. Daar moesten wij het helaas te-

gen afleggen. De jongens waren kapot, maar wisten in de laatste 
twee wedstrijden toch twee doelpunten te scoren. Uiteindelijk 
eindigde JO11-1 op de 24e plek. Maar we stonden niet met lege 
handen, want voor de deelname aan dit toernooi mochten we 
een mooie schaal in ontvangst nemen. In de strijd om de sporti-
viteitsprijs eindigden we weliswaar op een gedeelde tweede plek 
met S.V. Koedijk, maar alleen de winnaar kreeg een prijs uitge-
reikt. Een bezoek aan de dichtstbijzijnde McDonald’s na afloop 
van het toernooi maakte echter veel goed. En zo keerden we na 
een lange voetbaldag, moe maar voldaan en bovenal een mooie 
ervaring rijker, terug in Hengelo. 

Anita Dunnewijk
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Voor de spelers zit het seizoen erop. Prestatie en plezier zijn vaak weer hand in hand gegaan 
en dat hoort ook zo bij een vereniging. Voor de teams die kampioen zijn geworden: gefeli-
citeerd! We hopen dat jullie het goed gevierd hebben.

Ik heb het al vaker geschreven: een vereniging betekent samendoen. De leden maken 
BWO. Vele vrijwilligers hebben weer fantastisch werk geleverd. Daar kunnen we samen 
trots op zijn. Dank daarvoor. Voor mij komt er een einde aan een tijdperk van 15 jaar vrij-
willigerswerk bij deze mooie vereniging. Even een tijdje nietsdoen en dan zien we wel weer.

Op het einde van het seizoen moet er ook van alles geregeld worden: tassen en materi-
aalinname, teamindeling, nieuwe leiders en trainers zoeken en dan start de eerste voorbe-
reiding van het nieuwe jaar weer. Kijk goed op de website voor alle data en bijzonderheden. 
Wij proberen daar zoveel mogelijk informatie op te zetten. 

De jeugdcommissie heeft nog steeds een onderbezetting. Uit ervaring kan ik zeggen: vrij-
willigerswerk is leuk en je krijgt er wat voor terug. We hebben nog geen coördinator voor 
de JO19, JO17, JO15 en JO11. Ook scheidsrechters voor de zaterdagmiddag zijn van harte 
welkom.

We hopen dat jullie een mooi, goed en plezierig seizoen hebben gedraaid.
Namens de jeugdcommissie wens ik jullie een mooie zomer en een mooie start van het 
nieuwe seizoen.

Arjan Derksen, voorzitter jeugdcommissie 

Hoog de vaan! 

Vanuit de 
jeugdhoek

JEUGD

Jouw team in de Blauw-Witter? 

Tip de redactie!
 
Heb je iets bijzonders meegemaakt met jouw 
voetbal- of handbalteam? Mooie prestaties, 
gekke voorvallen of een wel heel spannende 
wedstrijd? Meld het aan de redactie! Stuur een 
e-mail naar redactie@ksvbwo.nl en misschien zie 
je jouw tip binnenkort wel terug als verhaal in de 
Blauw-Witter!
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Allemaal eerstejaars F-jes 

zijn het: Ryan Oelen, 

Lenny van Cleef, 

Daniel Alp, Jayson Akcay,  

Nathan Parker, Tristian 

Egwu, Luuk Rozema, 

Mathijs Vollenbroek, Sam 

Bekkink en Sebastiaan 

van Belkum.

BWO boekt succes met 
de kampioenen van JO9-6

Voor het eerst competitie, wat is dat?
Vers vanuit de welpen overgevlogen naar 
de F-jes. Voor het eerst in hun net begon-
nen voetbalcarrière wedstrijden spelen die 
ergens over gaan! 
Onder de bezielende leiding van Micha  
Ramaker voor het eerst teamoverleg voor 
een wedstrijd. De focus lag op dat moment 
nog op heel andere dingen dan de tech-
nisch/tactische aanwijzingen die de coach 
probeerde over te brengen. “Hé, we zijn 
op kunstgras”, “Waar staat mijn vader?”, 
"Wat heb jij mooie voetbalschoenen.”

Eerste ervaringen
Onze ‘rising stars’ vonden het veld maar 
wat groot en de bal maar wat interessant. 
Oftewel, met z’n allen achter de bal aan, 
waar die ook maar moge zijn. En vooral 
zoveel mogelijk zorgen dat je naar voren 
liep.  In een van de eerste uitwedstrijden in 
Weerselo waren ze ondanks de uitleg toch 
nog enorm verwonderd dat bij een goal 
de bal vanaf de middenlijn weer afgetrapt 
moest worden door de tegenpartij!  We tik-
ten toch de goaltjes aan? Ingooien? Hoe je 
dat? Tjonge, jonge wat een ontdekkingen 
allemaal op dat veld. 

Zo tegen de winterstop was het Micha ge-
lukt om al wat meer voetbalspel in het team 
te creëren, chapeau!

De weg naar het kampioenschap
En daar gingen ze. Wekelijks aangemoe-
digd door veel betrokken familieleden werd 
de ene na de andere wedstrijd gewonnen. 
Wedstrijdritme, rolverdeling, wie staat waar 
en doet wat, mooie passes maken, betere 
veldverdeling, focus op elkaar, soms tacti-
sche wissels en daar stroomden de punten 
binnen. Wat een plezier hadden de jongens 
en hun staf! Kortom, helemaal in de ‘win-
ning mood’ en klaar om de beker in ont-
vangst te nemen!
De laatste wedstrijd uit bij Vogido moest 
nog wel gewonnen worden, maar in de 
eerste minuut deed BWO wat ze moesten 
doen: scoren! Het publiek, de elfde man, 
had er alles aan gedaan om het tot een 
waar feestje te laten worden: spandoeken, 
champagne, kampioensshirts, bekers, extra 
publiek en publiciteit via social media.  
Beste mensen die BWO een warm hart 
toedragen, geniet met deze jongens mee 
via de bijgevoegde sfeerimpressies van de 
kampioenswedstrijd! F6, wees trots op je-
zelf en deel jullie succes!

Marjana van Belkum

Nieuwe staf
Micha stopte met zijn leiderschap tijdens de 
winterstop i.v.m. zijn verhuizing  en papa 
Lukas nam na een unaniem akkoord de 
dagelijkse leiding van deze ‘winnaars in de 
dop’ van Micha over.
Zowel ouders als kinderen zagen de enor-
me ontwikkeling en er kwam nog een extra  
professionaliseringsslag: op vrijdag training 
van de papa’s Nico en Idris en op woensdag 
training van opa Freddie met, in het begin, 
papa Martijn die het stokje later aan papa 
Tom overdroeg.

JEUGD
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ZAAGMANS

Het mooiste spandoek dat Zaagmans die middag waar kon ne-
men, was het eerbetoon aan Ernst. Topvent die Ernst, het gaat 
nu wat minder met hem. Een hele tijd geleden was Ernst de leider 
van ons voetbalteam. BWO A1 eind jaren ’80. Ernst hielp ons een 
beetje met het puberen, voetballen, jeugdpuistjes, meisjes en soms 
een biertje. Als ik daaraan terug denk, dan krijg ik nog steeds een 
brok in mijn keel.  

Afijn, nog even over het Vergane Glorie team: lang verhaal kort. 
Complete sof. Vol gas naar de 5e klas. Dan maar binnenkort het 
LdL Toernooi zien te winnen. Want ze pakken daar flink uit met 
een veteranenpoule, een damespoule en een soort van vrouwelij-
ke Tiësto na afloop. Lekker toch!

Groeten Zaagmans

Zit ik me daar een beetje druk te maken of het allemaal wel goed 
gaat komen met onze boys van het 1e? Nou, rustig maar Zaag-
mans, niets is minder waar. De heren hebben de draad van vo-
rig jaar weer opgepakt. Afgelopen zondag was het weer zover 
en stond de beladen derby tegen zwart-wit met hun blauwwitte 
trainersduo op het affiche. Zaagmans is privé een beetje doorge-
drongen tot de inner circle van de het illustere duo op de bank van 
zwart-wit. Nou heren, een dolletje op zijn tijd is natuurlijk prima, 
maar mijn voorspelling hoeven jullie nou ook weer niet zo letterlijk 
te nemen hoor. Maar als mijn andere voorspelling ook goed is, dan 
hebben jullie alsnog een lekkere zomer.

De zege had wel een smetje, aangezien een mislukte schilder had 
bedacht om de lijnen van den vijand maar eens blauw te verven. 
Dit schilderwerkje haalde helaas nog het plaatselijke sufferdje de 
TC Tubantia en beide voorzitters spraken er terecht schande van. 
Met de kanttekening dat de schuldige nog wel gevonden moet 
worden en de Noork als hoofdverdachte werd aangemerkt. 

Maar wat een dijenkletser werd de sfeeractie van onze voormali-
ge clubgenoten. De kippenactie, de zwart-witte rookbommen en 
het vuurwerk, allemaal perfect in beeld gebracht door een heuse 
“drone”. Werkelijk fenomenaal, echter qua timing heeft Zaag-
mans nog een tip!

Een sfeeractie komt het beste tot zijn recht als er nog sprake is van 
enige sfeer en wedstrijdspanning. Dus bij 4-0 achterstand zou ik 
eerder uit frustratie het scorebord op willen blazen. Bij deze stand 
alsnog een sfeeractie inzetten, is een beetje als de liefde bedrijven 
na een biertje of 30. Je hebt er ontiegelijk veel zin in, maar het 
komt een beetje lullig over.

Komt dat zien!
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HANDBALBESTUUR

Het hand-
balseizoen 

zit erop

De zomer komt eraan en dat betekent dat we bij de handbal uitgespeeld zijn. Alleen 
nog een paar veldwedstrijden voor de jeugd, toernooitjes, bekerwedstrijden of gezel-
lige uitjes en alles ligt een tijdje stil. Het was een bijzonder seizoen voor de handbaltak 
van BWO. Voor Dames 1 was het een jaar van ‘ontgroening’ in de tweede divisie. Met 
pieken en dalen werden er mooie punten gepakt, mooie wedstrijden toch puntloos -en 
soms kansloos- verloren. De dames leken zich met het aantal punten wel redelijk veilig 
te spelen, maar in de laatste paar competitiewedstrijden werden er door de concurrent 
soms onverwachts belangrijke punten gepakt, waardoor het tot op de laatste minuut 
van de competitie enorm spannend bleef. Helaas, na het fluitsignaal werd duidelijk... 
wij hadden deze wedstrijd wel gewonnen, maar de concurrent won hun wedstrijd ook. 
Degradatie voor Dames 1 was een feit. Er zijn wat tranen gevloeid onder luid applaus 
van de supporters. Gelukkig staan nu de neuzen alweer gericht op het nieuwe seizoen 
samen met de nieuwe trainer Cor van Zijl die zich in dit clubblad zal voorstellen. 

Dames 2 heeft zich in een spannende en zware competitie gelukkig wel gehandhaafd. 
Dat is fijn! Goed gevochten dames! Dames 3 is helaas strak onderaan geëindigd in hun 
klasse. Hopelijk gaat het volgend jaar beter. Dames 4 is als 6e geëindigd, dus dat is niet 
verkeerd! 

Ook de jeugd heeft weer lekker veel gehandbald dit seizoen. De meisjes D1 zijn 11e 
geworden en de E1 6e. Goed gedaan meiden! Voor veel grieten was dit het eerste jaar 
in hun leeftijdsklasse. Er zijn zelfs een paar meiden die nog een klasse lager zouden 
mogen spelen. Dus jonge maar gedreven teams! Bij de F-jeugd wordt er geen ranglijst 
bijgehouden, omdat het daar volgens het NHV alleen om spelvreugde gaat. Voor ons 
zijn het natuurlijk allemaal kleine kampioenen!

We willen Dames 3 & 4 van harte bedanken voor hun attentie, erg lief. 

Verder zijn we op het moment van schrijven druk met het Moederdagontbijt dat we 
vanuit de handbal verzorgen. Als jullie dit lezen, is de actie al geweest en hopelijk 
hebben we dan weer veel mensen blij gemaakt. Op dit moment staat de teller op 240 
ontbijtjes, een record! Super bedankt iedereen. Voor zowel het bestellen als het helpen 
met bezorgen etc. Samen maken we dergelijke acties tot een succes!

Iedereen veel plezier nog de komende weken op het veld en natuurlijk daarna een fijne 
vakantie! Tot volgend seizoen!

Met vriendelijke groet,

BWO handbalbestuur
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HANDBAL

Update 
Dames 1 
Handbal

geheven hoofd weer verder. We zijn na-
melijk ontzettend trots op de prestatie die 
we als team hebben neergezet en het feit 
dat we ons publiek regelmatig een mooie 
handbalavond hebben kunnen bezorgen. 
Oké, af en toe dik ingemaakt, maar we 
hebben veel tegenstanders ook weten te 
verrassen. Veel geleerd en een berg erva-
ring opgedaan, wat we allemaal weer mee 
kunnen nemen naar volgend seizoen.

Jammer genoeg hebben we aan het einde 
van dit seizoen afscheid moeten nemen 
van Annemijn en Marion (onze begeleid-
ster). Annemijn komt volgend seizoen uit 
voor De Tukkers in Albergen. Voor ons 
een groot gemis, maar begrijpelijk dat ze 
deze kans met beide handen aangrijpt! 
We wensen haar dan ook heel veel succes 
bij haar nieuwe cluppie! 
Na vier seizoenen met waterflessen te 

Het is inmiddels alweer een aantal weken 
geleden dat wij onze laatste wedstrijd van 
het seizoen hebben gespeeld. En die zijn 
we (helaas) nog niet helemaal vergeten. 
Doordat we afhankelijk waren van de 
uitslagen van onze directe concurrentie, 
hadden we handhaving niet meer in eigen 
hand. Het enige wat ons te doen stond, 
was winnen. En dat deden we. Vol over-
gave en met alles wat we in ons hadden, 
hebben we voor een geweldig publiek een 
van de beste wedstrijden van het seizoen 
gespeeld. Maar net zoals wij deden ook 
de andere teams wat ze moesten doen, 
namelijk winnen. De teleurstelling was 
dan ook groot toen wij enkele seconden 
na het fluitsignaal te horen kregen dat we 
volgend seizoen weer in de Hoofdklasse 
spelen.
Helaas. Een paar traantjes gelaten, wat 
borrels achterover geslagen en met op-

hebben gesleept, al onze administratie te 
hebben bijgehouden en ons mentaal su-
per te hebben gesteund, stopt ook Marion 
als begeleidster van ons team.

Marion en Anne, via deze weg willen we 
jullie nog eens ontzettend bedanken voor 
de superleuke tijd! We gaan jullie heel erg 
missen!

Beste BWO'ers, allemaal bedankt voor jul-
lie support en steun dit seizoen! Het doet 
ons goed te merken dat er zoveel men-
sen achter ons staan. In het bijzonder de 
jeugdteams van de handbal. Deze meiden 
hebben ons regelmatig naar een overwin-
ning geschreeuwd! 
We zien jullie in september/oktober graag 
weer terug in Deurningen! 

Groetjes, Dames 1, Handbal.

Even voorstellen: nieuwe trainer handbal Dames 1 

Hallo sportvrienden,

In april van dit jaar ben ik aangesteld als trainer van BWO Dames 1, afdeling handbal. Via deze weg stel ik mij graag aan jullie voor. 

Mijn naam is Cor van Zijl. Ik woon in Lochem, ben getrouwd, heb drie dochters waarvan er twee handballen. In het dagelijks leven 
ben ik zelfstandig ondernemer. 
Hobby’s zijn o.a. handbal. Na zelf actief als keeper te hebben gespeeld, heb ik mij toegelegd op het trainersvak. Na de nodige 
cursussen te hebben gevolgd, ben ik begonnen met het trainen van jeugdteams en vervolgens doorgegroeid naar senioren. Ik ben 
voornamelijk werkzaam geweest bij clubs in Salland, wat als een sterke handbalregio geldt en waar deze sport erg leeft. Die gedre-
venheid staat mij aan, omdat sport voor mij betekent: altijd beter willen worden, zodat de prestaties vervolgens vanzelf komen. 

In de korte tijd die ik nu actief ben, merk ik dat BWO een mooie omniclub is met meer dan 1100 leden en prachtige (voetbal)facili-
teiten. Helaas hebben de dames het niet kunnen redden in de tweede divisie en zal er een jaar een treetje lager gepresteerd moeten 
worden. De doelstellingen moeten nog worden geformuleerd, maar wat ik tot op heden heb gemerkt, is dat deze groep gretig is en 
wil. Daarnaast beschikken ze over de nodige ervaring.
Het zou mooi zijn als we bij BWO de positieve flow door kunnen trekken die is ontstaan door de goede internationale prestaties van 
de Nederlandse handbaldames.

Ik hoop jullie vaak te zien in de sporthal.

Cor van Zijl trainer/coach BWO Dames 1
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Lid WOrdeN vaN 
BWO BusiNess CLuB? 

Ga naar bcbwo.nl

Gemoedelijke ontvangst
Wat een gastvrij onthaal! Een korte 
druk op de deurbel en vrijwel meteen 
zwaait de deur open; Martin en zijn logé, 
een kleine witte enthousiast blaffende 
viervoeter, geven me een warm gevoel 
van welkom. Eenmaal in de woonkamer 
maak ik ook kennis met zijn gedreven 
vrouw Ilse, die op dat moment volop 
met haar neus in de boeken zit voor een 
masterstudie. We kruipen meteen aan de 
stamtafel des huizes met een dampende 
mok koffie. Als ik vraag of Ilse erbij komt 
zitten, lacht ze: “Het gaat om Martin, 
het is zijn bedrijf en de business club, dus 
ook zijn interview”. Ilse en ik beslui-
ten glimlachend dat vrouwen kunnen 
multitasken: zij vult eventueel wel aan 
vanuit haar positie aan de andere kant 
van de woonkamer. Mijn eerste indruk: 
wat een prachtig, bescheiden, vriendelijk, 
gemoedelijk koppel.

Ontstaan Schildersbedrijf Moes
Het begon allemaal zo’n veertien jaar 
geleden. Martin had een vaste baan, 
werkte al meer dan 20 jaar met veel 
plezier bij Ter Horst in Delden. Met 
klem benadrukt hij dat hij tot op de 
dag van vandaag nog steeds heel goed 
contact heeft met dit bedrijf. Toch was 
hij steeds bezig met de vraag of hij 
het lef had om voor zichzelf te gaan 
beginnen. Uiteindelijk was het zijn Ilse 
die hem het laatste zetje gaf. In 2003 
had hij zijn allereerste schilderklus: 

binnenwerk bij kennissen op de boerde-
rij. En nu, veertien jaar later, nog steeds 
bijna alleen (met een personeelslid). Heel 
bewust, want Martin is zeer correct, erg 
precies en gebrand op het leveren van 
een hoge kwaliteit. Dus, concludeert 
Martin, dan kun je het beste OZP’er zijn, 
een ondernemer zonder personeel!

Wat doet Schildersbedrijf Moes?
Dit dreigde een heel kort antwoord te 
worden: schilderwerk, behangen en glas-
werk. Dat klopt natuurlijk in basis maar ik 
krijg vanuit de andere kant van de kamer 
ineens heel waardevolle aanvulling: re-
novatiewerk, daarin kan Martin de liefde 
voor zijn vak pas echt kwijt volgens Ilse! 
Martin zijn ogen beginnen te glimmen. 
Hoe ouder, hoe beter. Daar waar een 
ander bedrijf zich afvraagt hoe een 
totaal rot kozijn nog wat kan worden, 
bijt Martin zich er vol overgave in vast. 
Het uiteindelijke resultaat levert hem 
de nodige complimenten, bewondering 
en zeer tevreden klanten. Zo creëerde 
hij de afgelopen jaren steeds zijn eigen 
werk: mond-tot-mond reclame.  Een 
hoge gunfactor: binnen de businessclub 
is hij o.a. heel trots op het mooie witte 
pand gerealiseerd voor Excellence en het 
behang in de kantine van BWO.

Schildersbedrijf Moes en BWO
Via zijn dochters kwam Martin voor het 
eerst in aanraking met BWO. Eigenlijk in 
één zin voegt hij eraan toe dat BWO heel 
bijzonder is. Voor een grote vereniging 
erg gemoedelijk, saamhorig en laat dat 
nou precies passen bij de familie Moes!
Samen met Rick is Martin de initiatiefne-
mer van het 45+ voetbal binnen BWO. 
Eerst een balletje trappen op donderdag-
avond, daarna zelf mini competities op 
vrijdagavond. De saamhorigheid komt 
fantastisch samen in de oprichting van 

Dames 2: moeder Ilse is de leidster, doch-
ter Gaulicia speelt in het team, de andere 
dochter komt in het team en Martin zelf 
is de keeperstrainer en shirtsponsor. De 
familie Moes, een voetballend familie-
voorbeeld voor de sfeer en gemoedelijk-
heid binnen BWO.

Marjana van Belkum (communicatie) zet in de schijnwerper:

Martin Moes van Schilders-
bedrijf Moes, getrouwd (Ilse) en 2 kinderen 

van 18 (Gaulicia) en bijna 16 (Charelle)

“En gelukkig is er precies diezelfde sfeer 
binnen de businessclub”. Een mooie 
quote ter afsluiting van een gezellig 
samenzijn dat in informele sfeer nog wel 
even voortduurde!

Tot slot
Wil jij zeker weten dat je object tot in 
de puntjes geschilderd wordt? Dan 
moet je Martin Moes benaderen! Bel 06 
42040371 of mail naar Martin Moes, 
schildersbedrijfmartinmoes@gmail.com
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Heb jij onze vernieuwde 
website al gezien?
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Allereerst wil ik melden dat berichten op 
Facebook ook direct op Twitter verschij-
nen, omdat deze gekoppeld zijn. Daar-
naast is het van belang dat Sportlink, het 
systeem van de KNVB, gekoppeld is aan 
ons Twitteraccount.

Berichten met een zeer korte actualiteits-
waarde, waarbij de inhoud al na een paar 
dagen niet meer actueel is, zoals bijv. 
een wedstrijdafgelasting, worden alleen 
via Twitter gecommuniceerd. Maar het 
Twitterbericht is ook op de hoofdpagina 
van de website zichtbaar. 

Communicatie via 
website, Facebook en 
Twitter

In elke organisatie is communicatie continu een onderwerp van gesprek. Zo ook 

bij BWO. Nu wil ik het niet hebben over verbale communicatie of communicatie 

via e-mail, maar enigszins aangeven hoe BWO gebruik maakt van de website 

(www.ksvbwo.nl), Facebook (bwoactueel) en Twitter (@BWOactueel). 

Op Facebook is het mogelijk om afbeel-
dingen toe te voegen met meer tekst. 
Berichten met historische waarde, zoals 
uitslag/verslag van een wedstrijd, zullen 
via Facebook tot u komen. 

Nieuwsberichten op de website hebben 
over het algemeen een langere actuali-
teitswaarde met meer tekst en uitleg. Ze 
zijn voorzien van foto's of bijlagen, bijv. 
aankondigingen van evenementen en 
een uitslag van een loterij. Daarnaast zal 
via Twitter met een korte tekst aandacht 
gevraagd worden voor evenementen.

Bij de handbal worden aankondigingen 
en uitslagen van Dames 1 via Facebook 
gedaan. Evenementen worden via het 
nieuws op de website en Facebook ge-
communiceerd.

Op het moment van schrijven is al-
leen het laatste bericht zichtbaar op de 
hoofdpagina van de website, maar wij 
zijn bezig om dat aan te passen zodat 
er meer berichten zichtbaar zijn. Het is 
altijd mogelijk om in het menu naar de 
nieuwspagina te gaan om alle berichten 
te zien.

Wij nodigen u graag uit om de berichten 
op zowel de website als Facebook en 
Twitter te volgen, want dat kan u helpen 
op de hoogte te blijven van wat er alle-
maal bij BWO gebeurt.
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tcnieuws
Op het moment van schrijven, zit ik in de mediaruimte van 
de kantine. Fransien Munster en Johnnie Olde Kalter hebben 
net de lunch verzorgd voor de kinderen die deelnemen aan de 
voetbal 3-daagse.

Deze driedaagse wordt gegeven door PBSoccer in opdracht 
van de technische commissie. PBSoccer is een voetbalschool die 
gerund wordt door onze nieuwe trainer van JO17-1: Patrick 
Bakhuis. 32 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar namen deel 
aan de driedaagse. We hadden gehoopt op minimaal 40 kinde-
ren, maar helaas is dat niet gelukt. Aan de beleving en het ple-
zier van de deelnemers was te zien dat dit een mooi voorbeeld 
is van een mogelijkheid om voetbal bij onze club te promoten.
In de eerste Blauw-Witter van het nieuwe seizoen zal de tech-
nische commissie een overzicht geven van alle trainers bij de 
selectie-elftallen van BWO. Er zijn nieuwe trainers, trainers die 
bij hun huidige team zijn gebleven en sommigen zijn qua positie 
verschoven. Het seizoen zit in de laatste fase en we zoeken voor 
de JO15-2 nog een trainer.

Selecties senioren
Het einde van het seizoen is een mooi moment om naar de 
resultaten van de diverse selectie- elftallen en teams te kijken. 
Ons eerste elftal maakt een sterke laatste periode door. Na een 
moeizaam verlopen reeks hebben de mannen van Otto Krabbe 
hun zinnen gezet op de laatste periode. Hopelijk kunnen ze de 
scheidende trainer een passend afscheid bezorgen.
Het tweede elftal presteert goed in de eerste klasse. Ze staan op 
de derde plaats en zijn nog in de race voor een periode. Voor dit 
elftal en hun trainer heb ik bijzonder veel respect. De trainers-
groep van twee is te klein en het hele seizoen moet Martijn 
puzzelen om met hulp van spelers uit de eerste selectie, en de 
JO19-1, op zondag te presteren. Dat is een aandachtspunt voor 
het komende seizoen.

Het derde elftal speelt onderin de vierde klasse en heeft ook 
regelmatig personele problemen. Een inventarisatie heeft 
aangegeven dat er maar 10 spelers over zijn voor het komende 
seizoen. Hier gaan de technische commissie en seniorencommis-
sie mee aan de slag.

Selecties jeugd
JO19-1 heeft voor de winterstop onder de maat gepresteerd, er 
was geen goede samenwerking tussen trainer en spelers. Helaas 
hebben we moeten ingrijpen. We hebben afscheid genomen 
van de trainer en in de persoon van Job Derksen iemand kun-
nen vinden die het seizoen kon en wilde afmaken. Zowel Job 
als de spelersgroep hebben dit goed opgepakt en zich inmiddels 
een plek in de middenmoot van de eerste klasse verworven. 
Goed gedaan!

JO17-1 heeft onder leiding van Rik Tijhuis goed kunnen 
meedoen als middenmoter in de eerste klasse. Door een aantal 
blessures en wat hulp van JO17-2 hebben de spelers zich allen 
goed kunnen ontwikkelen. Ondanks dat JO17-2 geen selectie-
team is en het team een heel moeizame start had, heeft de TC 
de nek uitgestoken om er toch vaste trainers voor te zoeken. 
Mede dankzij Erik Veltkamp, Peter Veldhuis en de volharding 
van de leiders, is er weer rust in het team gekomen en was de 
winst onlangs tegen aartsrivaal ATC een prachtig resultaat van 
een heel welwillende groep.

JO15-1 had als lastige taak om, na de degradatie uit de divisie 
vorig seizoen, niet verder weg te zakken. Met Wesley als trainer 
speelt er een hecht team en staan ze op dit moment knap in de 
top 4 van de hoofdklasse. JO15-2 heeft met Pascal en Henk 
een heel mooie eerste helft van de competitie laten zien. In de 
tweede helft van de competitie spelen ze in de derde klasse en 
hebben ze aanzienlijk meer weerstand, wat het hele team en de 
individuele spelers ten goede komt.

JO13-1 doet het in de eerste klasse hartstikke goed en ze 
hebben, met nog een aantal wedstrijden te gaan, zelfs nog 
kans op het kampioenschap. We wisten vorig jaar al dat dit een 
goede lichting zou zijn, vandaar dat we ons in hebben laten 
schrijven voor de eerste klasse. Dit is een goede keuze geweest. 
De spelers werden hierdoor veel meer uitgedaagd. Dit heeft erin 
geresulteerd dat een aantal spelers zich nog meer hebben ont-
wikkeld. Robert Beune heeft een mooie groep neergezet samen 
met Bob Jan Vennegoor en overige leiding. Robert zal straks 
naar Utrecht verhuizen en kan hierdoor geen elftal meer leiden. 
Robert, ik wil je bedanken voor je inzet en natuurlijk heel veel 
succes in Utrecht. Bob Jan zal komend seizoen ook geen elftal 
trainen. Bob Jan, ook bedankt voor je inzet. 

JO13-2 heeft het in de tweede klasse wat lastiger dan voor de 
winterstop. Ze hebben nog een aantal wedstrijden te gaan, dus 
er zit mogelijk nog een mooie reeks aan te komen. De groep 
jongens is een mooie mix van 1e en 2e jaars. Het is dan ook een 
(h)echte groep die samen met de begeleiding en ouders een 
mooi stel vormt. Gerwin blijft ook volgend seizoen de trainer. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Lars Binnendijk bedankt 
voor je inzet en heel veel succes.
 
Daarnaast is het goed te vermelden dat JO13-3 het fantastisch 
doet in de 2e klasse. Bjorn en zijn mannen waren al kampioen 
geworden voor de winterstop en doen het nu ook weer heel 
goed. Dit elftal is een mooi resultaat van de goede samenwer-
king met de jeugdcommissie. Dus ook Mario Boone bedankt 
hiervoor.  De jongens, begeleiding en ouders hebben ervoor 
gezorgd dat dit een mooi team is geworden. Klasse jongens! 
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JO11-1 draaide voor de winterstop mee in de subtop, wat erg 
goed ging. Na de winterstop zijn ze in een ietwat zwaardere 
poule ingedeeld, wat ze ook duidelijk hebben gemerkt. Een 
plek in de middenmoot is dan ook een prima resultaat. Bij de 
JO11-2 was de eerste helft van de competitie zwaar en nadat 
ze een stapje terug hebben gedaan qua klasse, verschenen ook 
de eerste overwinningen op het scorebord. Net zoals JO11-2 
voetbalt JO11-3 ook in de tweede klasse met ups en downs, 
maar ook zij doen goed mee in de tweede klasse in de midden-
moot. JO11-4 kende een moeizame eerste seizoenshelft en ook 
zij hebben een stapje terug moeten doen van de derde klasse 
naar de vierde klasse. Wel met succes, want nu worden er pun-
ten gepakt. Helaas moeten we bij deze selectiegroep afscheid 
nemen van de trainer van JO11-3, Mick Jager. Ook hij heeft 
studieverplichtingen elders in het land en is niet meer in staat 
om een team te trainen. Mick, bedankt voor je inzet en succes.

JO9-1 heeft een zeer moeizaam seizoen achter de rug in de 
hoofdklasse. Ondanks dat heb ik wel kunnen zien dat spelers 
ontwikkelingen hebben doorgemaakt die zeer positief zijn. JO9-
2 heeft aangetoond een zeer stabiele middenmoter te zijn in de 
derde klasse en ook hier zijn er spelers die zich positief ontwik-
keld hebben. Verder wil ik Remco Huiskes en Bas Siccama ont-
zettend bedanken voor de inzet om de teams te trainen en te 
coachen gedurende een aantal jaren. Beide veel succes. In het 
nieuwe seizoen zullen we gaan spelen volgens de nieuwe opzet 
van de KNVB. We zijn nu druk met de voorbereidingen hiervoor 
en het zal wennen worden voor de spelers die in de JO9 blijven, 
maar ook een mooie nieuwe uitdaging.

Veranderingen binnen de TC
Voor mij ligt de Blauw-Witter van jaargang 68 no. 2 april 2015 
en ik lees het TC Nieuws. In de lijst met leden van de technische 
commissie geen naam meer van iemand die er nu nog in zit. 
Dit is een punt dat mij veel zorgen baart. In de jeugdcommissie 
ontbreken te veel posities, geen coördinatoren voor de A, B en 
C-groep. Er is een kleine groep mensen die met veel inzet en 
creativiteit de boel draaiende houdt. Een technische commissie 
met twee leden die aan hun tweede jaar bezig zijn en verder 
allemaal nieuwelingen. Om continuïteit en stabiliteit te krijgen, 
hebben we meer mensen nodig.

Om alle geledingen binnen BWO de ondersteuning te geven 
die ze verdienen, zijn er meer vrijwilligers nodig. Dit gaat niet 
lukken via dit stukje in de blauwwitter of een oproep op de 
website. Dus heb je zin om ook een bijdrage aan onze club te 
leveren, op welk gebied dan ook, spreek ons dan aan! Er is altijd 
wel iets te doen.

Voor mijn eerste vergadering als voorzitter van de TC kwam ik 
een Cruijffiaanse spreuk tegen. Die heb ik ingelijst en in onze 
vergaderruimte gehangen. Ik denk dat de spreuk van toepas-
sing is voor alle mensen binnen onze vereniging.

Hoog de Vaan

Technische Commissie BWO

Winnaars kaartavonden

Bij de kaartavonden afgelopen jaar hebben de volgende spelers de hoofdprijzen gewonnen:

Jokeren: 
1. Mevr. Kemerink 2987 pnt.
2. Mevr. Visser 3102 pnt.
3. Mevr. Platenkamp 3149 pnt.

Kruisjassen: 
1. Hr. Reuver 32996 pnt.
2. Hr. Freriksen 29297 pnt.
3. Hr. Geerdinck 29114 pnt.

Klaverjassen:
1. Hr. Noordman 33338 pnt.
2. Hr. Snijders 32929 pnt.
3. Mevr. Snijders 32305 pnt.

Voor het volgende seizoen kunt u alvast 
de volgende data reserveren:
Begintijd 19.30 uur 4,- euro

11 september 2017
09 oktober 2017
13 november 2017
04 december 2017 
18 december 2017 (Kerst)
08 januari 2018
12 februari 2018
12 maart 2018 
26 maart 2018 (Pasen)
09 april 2018 
14 mei 2018 (Eind)
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Aandacht voor overleden sportvrienden

De afgelopen maanden is in het voor-
tuintje bij de hoofdingang van ons 
BWO clubgebouw het een en ander 
gebeurd. Het was Gerrit Nijland, de 
grondlegger van de TD/Groenploeg, die 
op het idee kwam om een gedenksteen 
te plaatsen in het voortuintje, om zo de 
overleden sportvrienden van BWO te 
eren. Dat gebeurde altijd al in het club-

blad, maar met zo'n gedenksteen heb je 
een markante plaats die ook voor niet 
BWO-ers herkenbaar is. 

In zijn zoektocht naar een mooie steen 
kwam hij bij de firma Heerbaart uit. 
Anton Heerbaart heeft een Blauw-
wit hart en beloofde gratis de samen 
uit-gezochte steen te leveren en naar 

Het bericht hiernonder ontvingen we van 
het bestuur van Achilles ’12 naar aanlei-
ding van de wedstrijd BWO-Achilles '12 
op zondag 12 maart jl. 

Onderwerp: Dank!

Beste sportvrienden,

Mede namens mijn collega-bestuursleden 
wil ik jullie hartelijk danken voor de mooie 
en sportieve middag/avond bij BWO. De 
wedstrijd was weliswaar niet bijzonder, 
maar de ontvangst, organisatie, catering 
en gastvrijheid des te meer. Complimen-
ten en dank daarvoor.

Met sportieve groet!
 
Achilles ‘12, 

Cristian Kamphuis

BWO te transporteren. Maar daarmee 
was het verhaal nog niet compleet. De 
grond van het tuintje was kort daarvoor 
net helemaal omgespit om het onkruid 
te verwijderen. Een goede ondergrond, 
om verzakken tegen te gaan, werd 
bereikt met stenen van de firma de 
Vries. Ook geen onbekende bij BWO. 
Met nog wat kleinere veldkeien en wat 
rotsplanten werd alles mooi aangekleed. 
Tegelijkertijd werden voor de verfraaiing 
twee plantensoorten aangeplant, die na 
verloop van tijd een dichtere maar laag-
blijvende beplanting opleveren. 
Weliswaar moet er elk jaar nog wel ge-
schoffeld worden, maar blijft het hope-
lijk onkruidvrij en ook geen makkelijk 
'doorwaadbare' kortere weg naar de 
ingang. Rest nog om de genoemde 
firma's en Gerrit Nijland te bedanken 
voor hun bijdrage aan een eervolle 
gedenkplaats.

Ton Baake

Samenwerking Grolsch en ksv BWO voor de komende 

jaren verlengd

Ksv BWO en de Grolsche Bierbrouwerij/Berghorst Dranken hebben maandag-
avond 29 mei hun samenwerking voor de komende jaren verlengd. Beide partijen 
hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe samenwerking/sponsorover-
eenkomst voor de komende vijf jaar.

Sinds de opening van de nieuwe kantine hebben we een hogere afzet van Grolsch 
producten gerealiseerd. De afzet van de speciaalbieren Weizen en Bokbier hebben 
een substantiële bijdrage geleverd aan deze groei.

De Grolsche Bierbrouwerij en Berghorst Dranken zijn trots op de samenwerking 
met ksv BWO en geven aan vertrouwen te hebben in een gezamenlijke toekomst.



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

Business Club BWO
Voorzitter  Raymond Jannink, raymond@janninkhofste.nl 06 38133722
Secretaris  Bjorn Markerink, bjorn.markerink@excellence.ag 06 12973372
Penningmeester  Peter Veldhuis, info@veldhuisab.nl 06 21596412
Bestuurslid  Thijs Kamminga, thijs@fysiocentrumkamminga.nl 06 24701849
Bestuurslid  Jos Bouwhuis, jos.bouwhuis@multimate.nl 06 53270745
Bestuurslid  Marjana an Belkum, zinventief@kpnmail.nl 06 51468407

Contributie Voetbal
Jeugd
6 t/m 17 jaar: € 16 p/mnd  € 192,00 p/jr.

Senioren
Veldvoetbal: € 21 p/mnd  € 252,00 p/jr.

Contributie Handbal
Jeugd
4 t/m 7 jaar: € 13 p/mnd  € 156,00 p/jr.
8 t/m 10 jaar: € 15,50 p/mnd  € 186,00 p/jr.
11 t/m 17 jaar: € 17 p/mnd  € 204,00 p/jr.

Senioren
€ 24,00 p/mnd € 294,00 p/jr.

Steunende leden met stemrecht
€ 9,50 p/mnd  € 114,00 p/jr.

Sympathisanten
Vrij bedrag.

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

Gezinskorting
Alleen voor thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar (peildatum 1 juli). 1e en 2e ge-
zinslid volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.

Afmeldingen en mutaties
Afmeldingen als lid, adreswijzigingen en wijzigingen in bankgegevens uitsluitend  
schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie. Mondeling doorgegeven afmeldin-
gen of mutaties aan leider en/of trainer zullen niet in behandeling worden genomen. 
Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat 
vermeld in de statuten van ksvBWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Jeugdsportfonds
Voor ouders met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om via het jeugdsport-
fonds een bijdrage in de contributie te krijgen.

Hoofdbestuur
Voorzitter  P. Sinnema, Stockholmstraat 64, 7559 JS Hgl. 074 2773764
Secretaris  B. Markerink  06 12973372
Penningmeester  B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl. 074 2437464
Kantine zaken  kantine@ksvbwo.nl 06 13440544
Algemene Zaken  H.A. Analbers, Oude Postweg 109, 7557 DC Hgl. 074 2504949
Afg. Jeugd  A. Derksen Madridstraat 4, 7559 CT Hgl  074 2773745
Afg. Senioren  G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM Hgl. 06 13488624
Afg. Handbal T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl. 06 19408001
Afg. Sponsorcom. T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.  06 83244024

Administratie
Algemeen/Contr.  T. de Haan, A. Noordewierstraat 11, 7558 JD Hgl.
E-mail: ledenadministratie@ksvbwo.nl

Jeugdcommissie voetbal
Voorzitter  A. Derksen Madridstraat 4, 7559 CT Hgl.  074 2773745
Secretaris  R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.  074 2775601
Pen.m/Mat.beh.  B. Bakkers, F. Carelsenstraat 68, 7558 WC Hgl. 074 2775475
Wedstrijdcoördinator J. Vink, Oelerweg1817558 SB Hg. 06 13013428
Coörd. A/B  Vacant
Coörd. C  Vacant
Coörd. D Mario Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl. 06 21244857
Coörd. E  Vacant
Coörd. F  B. van den Heuvel, basvandenheuvel999@gmail.com 06 46711874 
Coörd. We  A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com 06 10786584
Coörd. Me.  R. Peezenkamp, ronnypeezenkamp@home.nl  06 15621886  
Vertrouwenspersoon R. Leverink
Notuliste  R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.  074 2775601

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

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

Sponsorcommissie
E-mail  sponsor@ksvbwo.nl
Voorzitter  T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.  06 83244024
Secretaris  A. Boers, Paganinistraat 85, 7557 EP Hgl.  06 10243905
Penningmeester  L. Veltkamp, Castorweg 48, 7556 ME Hgl. 06 11157451 
Werving  A. Bollerman, Sloetsweg 146, 7555 HT Hgl.  074 2423530 
Werving  D. Grooters, Tuinlaan 7, 7623 PB Borne   06 12069049
Werving  R. Jannink, M.A. de Ruyterstraat 54, 7556 CZ 06 38133722

Technische Commissie voetbal
Voorzitter  Vacant (Tijdelijk Paul Oberje), pauloberje@gmail.com   06 51662504
Coörd. Sel/Sen  B. Veldhuis, Barbeelstraat 7, 7559 HD  Hgl. 074 2781052
Coörd. A/B/C  Vacant
Coörd. D  A. Lahdo
Coörd. E  R. Baumann, r-baumann@kpnmail.nl 06 53459353
Coörd. F  Vacant 
Coörd. We  A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com 06 10786584
Keepercoörd.  Vacant

Scheidsrechterscommissie
R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl. 074 2775601
F. Beune, Louis Bouwmeesterstraat 16, 7558 TM Hgl.  06 27393350

Seniorencommissie voetbal
Voorzitter  G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM TN Hgl.  06 13488624
Secretaris  M. Nijhof, R. de Vriesstraat 57, 7558 SC Hgl.  06 44606302

Medische verzorging
Rachel Oberjé
Fysio Centrum Kamminga, www.fysiocentrumkamminga.nl   074 8512232
E-mail: info@fysiocentrumkamminga.nl 

Trainers Senioren Trainers Junioren
1e elftal: O. Krabbe A1: J. Derksen C2: M. Groothuis
2e elftal: M. Veenhoven B1: R. Tijhuis
Keeperstrainer: R. Elfrink C1: W. van Houten
 
Trainers Pupillen Jeugdkeeperstrainers
D1: R. Beune H. de Graaf
D2: G. Kruis 

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

INFORMATIE

INFORMATIE

Redactie

Anita Dunnewijk, Annelies Bollerman, 

Marjana van Belkum, Martijn Geerdink, 

Nicky Krakers, Niels Bijen 

redactie@ksvbwo.nl

Ontwerp en opmaak dit nummer  

Irene Strikker: info@keik.nl

Foto’s: Martijn Geerdink, Niels Bijen en 

anderen.   

Foto voorzijde: Maaike Rikkerink

Druk:  GI Business Promotors

Advertenties: sponsor@ksvbwo.nl

Verspreiding: Fons Nijhof

COLOFON

Clubgebouw

Sportpark 'De Noork'

Oldenzaalsestraat 518

7558 PW Hengelo

(074) 291 16 59

www.ksvbwo.nl

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.
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één-tweetje? 
Wij maken doeltreffend communiceren  

graag zo eenvoudig mogelijk

Met ons goed ingespeelde & enthousiaste team zijn wij de  
beste speler die u zich kan wensen voor al uw reclame uitingen.
huisstijlontwikkeling + handelsdrukwerk + reclamedrukwerk + kleding + media belettering  
+ promotieartikelen + lichtreclame + beursmateriaal + voorraadbeheer + relatiegeschenken

 (074) 255 08 60
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