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VAN DE VOORZITTER/INHOUD

De afgelopen maanden is er hard gewerkt, 
met name op technisch gebied is er een 
inhaalslag gepleegd. Er zijn veel nieuwe 
bestuurders gekomen op belangrijke posi-
ties. Dat alles vraagt tijd en aandacht voor-
dat dat allemaal is ingedaald. Tegelijkertijd 
was er volop aandacht voor het aanstellen 
van vele nieuwe trainers, met als piek op 
de kerstboom natuurlijk het aanstellen van 
Rene Nijhuis als trainer van het eerste. Wij 
denken met Rene een top-amateurtrainer 
aan BWO te hebben verbonden die zich 
tevens met de hoogste jeugdelftallen gaat 
bemoeien. Naast zijn ervaring als trainer 
van o.a. Quick ’20 heeft Rene veel erva-
ring opgedaan met de jeugd van FC Twen-
te. Hopelijk gaan we daar de komende ja-
ren de vruchten van plukken!

Verdere ontwikkelingen zijn natuurlijk de 
zachte overgang van de kantinecommis-
sie. Paul en Hans hebben daar geruisloos 
het stokje overgenomen van Eddy en zijn 
bezig met de verdere doorontwikkeling 
van de kantine; het wordt nog meer een 
gezellige ontmoetingsruimte voor onze 
leden! Ook op facilitair gebied zijn slagen 
gemaakt. Raymond Post is hard van start 
gegaan in zijn nieuwe rol. We zijn met 
zonne-energie bezig en wel of geen led-
verlichting? Natuurlijk met de insteek om 
het voor ons allemaal nog goedkoper te 
maken. 

Goedkoop wordt ons nieuwe kunstgras-
veld niet; deze stond oorspronkelijk voor 
2019 gepland bij de gemeente. Ondanks 
diverse overleggen, volgens ons met de 

VAN DE VOORZITTER INHOUD
juiste argumenten, vond de gemeente 
eigenlijk dat we maar gewoon een jaar 
extra moesten wachten, of anders maar 
moesten gaan trainen op de oude velden 
van ATC’65. Eenieder die de afgelopen 
maanden de vele afgelaste wedstrijden 
en trainingen, inclusief het voortdurende 
schipperen met de ruimte heeft meege-
maakt, zal het met ons eens zijn dat we 
de keuze hebben gemaakt om het veld 
toch dit jaar nog te laten aanleggen (in 
juli gaat de eerste spade de grond in). Als 
club zitten we daardoor wel vast aan een 
extra bijdrage aan de gemeente voor het 
seizoen 2018/2019.

Naast deze ontwikkelingen blijft het na-
tuurlijk prachtig om vooral bezig te zijn 
met waar het allemaal om draait: de wed-
strijden. Op zaterdagochtend en – middag 
bij mijn eigen jongens, op zondag vaak het 
eerste. Daar is sinds kort het handbal bij-
gekomen en dat kan ik jullie ook van harte 
aanraden! Waar je bij een voetbalwedstrijd 
nog weleens 10 minuten kunt overslaan, 
blijft een handbalwedstrijd maar heen en 
weer golven. Dit met het aanstekelijke en-
thousiasme van het eerste vrouwenteam 
en de gezelligheid na afloop, heeft ervoor 
gezorgd dat BWO-handbal er weer een 
fan bij heeft. Hopelijk zie ik jullie daar ook 
binnenkort!
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BWO 1

BWO 1 
update

Waar ik tijdens het vorige schrijven het 
nog kon hebben over een positieve flow 
en een stijgende lijn in de resultaten, zijn 
we inmiddels helaas weer in een andere 
fase beland. Met BWO 1 hebben we mo-
menteel een periode waarin we moeite 
hebben om wedstrijden om te zetten naar 
overwinningen. De concurrentie is ons 
inmiddels voorbij of genaderd. Het is dus 
zaak om deze tendens snel te doorbreken 
met zijn allen om te voorkomen dat wij na 
een jaar uit de 1e klasse degraderen.

Sfeeractie 
In de afgelopen periode hebben wij onder 
andere de derby tegen Tubantia gespeeld 
en dit heeft ons niet het gewenste resul-
taat gebracht. Toch kan ik er (nu er een 
paar weken overheen gegaan zijn) met 
een bepaalde vorm van trots op terug-
kijken. Ik heb het dan natuurlijk niet over 
het vertoonde spel en het behaalde resul-
taat, maar wel over de manier waarop de 
club BWO zich heeft gepresenteerd. Tij-
dens het betreden van het veld werd de 
hele hemel opgelicht door het vele vuur-
werk en liepen wij een weergaloos span-
doek tegemoet. Ik kan alleen maar mijn 
waardering uitspreken voor het vele werk 
dat BWO 9 hierin heeft gestoken en het 
is wel duidelijk dat er in Hengelo niemand 
zo gek is als deze gasten!! Ook vond ik 
de ontvangst van de gasten van Tuban-
tia rond het veld en in de kantine mooi 
om te zien. De kantine weet een steeds 
professionelere organisatie op te zetten 
rondom dit soort grote evenementen of 
wedstrijden zonder de charme te verliezen 
van een echte voetbalkantine. Alle vrijwil-
ligers bedankt! 

Nieuwe trainer
Wat soms een beetje dubbel is in het voet-
balwereldje, is dat je enerzijds nog volle-
dig gefocust moet zijn op de afwikkeling 
van het huidige seizoen, maar daarnaast 
ook geconfronteerd wordt met allerlei 
zaken voor het komende seizoen. Hierbij 
moet er onder andere nagedacht worden 
over de samenstelling van de selectie en 
de invulling van de technische staf en be-

Tijdens het betreden van 

het veld werd de hele 

hemel opgelicht door het 

vele vuurwerk en liepen 

wij een weergaloos 

spandoek tegemoet.

geleiding. De nieuwe trainer is inmiddels 
gepresenteerd: René Nijhuis staat volgend 
jaar voor de groep. Over de invulling van 
de rest van de technische staf, begeleiding 
en trainingsavonden zijn momenteel nog 
veel zaken onduidelijk en ik kan alleen 
maar uitspreken dat ik hoop en verwacht 
dat hier snel verandering in komt. 

Pittige weken
Wat betreft de huidige situatie is het dui-
delijk dat we nog een paar pittige weken 
tegemoet gaan. Voor veel jongens is dit 
de eerste keer dat ze tegen degradatie 
spelen en dit geeft dan ook een wat an-
dere dynamiek binnen het elftal. Dat wij 
hierin nog wat stappen te maken hebben 
samen, hebben wij laten zien tegen onder 
andere Heino en Schalkhaar. In deze wed-
strijden hebben wij verzuimd om als team 
onze verantwoordelijkheid te nemen en 
te spelen met de passie en overtuiging 
die je mag verwachten van BWO 1. Op 
het moment van schrijven hebben we net 
een nederlaag geleden tegen Longa uit 
Lichtenvoorde. Dat deze nederlaag zeker 
perspectief biedt, is misschien een opval-
lende constatering. Maar het is wel de 
waarheid. In een redelijk gelijk opgaande 
wedstrijd hebben we met name verzuimd 
om meer doelpunten te maken en zat 
het qua beleving en teamspirit helemaal 
goed. De komende weken krijgen we nog 
een aantal wedstrijden tegen onder an-
dere Winterswijk, Stevo, Rigtersbleek en 
Rohda Raalte waarin we nog de nodige 
punten bij elkaar moeten zien te spelen. 
Met de massale steun die wij altijd krijgen 
van de trouwe BWO-supporters heb ik er 
alle vertrouwen in dat we dit met zijn allen 
tot een goed einde gaan brengen! 

Hoog de Vaan
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Na de geweldige promotie van afgelopen 
seizoen, was het wel weer eens tijd om een 
sfeeractie op poten te zetten. Wat is dan 
een mooier affiche dan tegen Tubantia? 
Juist, een derby tegen de club die, voor zo-
ver ik mij kan heugen, altijd op een hoger 
niveau heeft geacteerd dan ons vlaggen-
schip. Door de afgelasting van deze pot in 
december was er meer dan genoeg tijd om 
met wat geks te komen. Zoals gebruikelijk 
passeerden de nodige ontwerpjes de revue 
en werd besloten om voor dit ontwerp te 
gaan. Deze keer gingen we niet voor detail, 
maar voor groot. Een simpele tekst die de 
lading dekt van deze derby: ‘Strijd, win en 
verover de stad’.

SFEERACTIE

Sfeeractie: strijd, 
win en verover 
de stad

Op een druilerige doordeweekse avond 
werd het doek aan elkaar genaaid, zodat 
de totale grootte 26,5 x 3 meter bedroeg. 
Daarna op naar de kantine van BWO om 
het doek op een vrijdagmiddag in te te-
kenen. Deze keer zouden we ook gebruik 
kunnen maken van de hal van De Noor-
kermennekes, maar het nadeel daarvan 
zou zijn dat het doek niet in één keer te 
schilderen is. Via connecties werd een hal 

in Duitsland gevonden die vroeger werd 
gebruikt door het leger. Met negen man 
verzamelden we vroeg bij BWO om koers 
te zetten naar de hal. Daar aangekomen 
verwonderden we ons eerst over de groot-
te van het terrein en ook de hal. Toen was 
het tijd voor de orde van de dag en werden 
de zeilen uitgerold en verf in de bakjes ge-
daan. Eerst werd het gele binnenstuk ge-
daan, daarna volgde het zwart. Als laatste 
werden de stukken blauw gedaan. Onder 
het genot van muziek van de piraat vorder-
de het sneller dan verwacht en tegen 13:00 
uur was het alweer tijd voor de lunch: 
schnitzels zo groot als deurmatten en 
halve hanen, dit alles geheel verzorgd door 
team catering. Door het weinige detailwerk 
deze keer werkten we veel met dikke kwas-
ten of rollers en zo was de meer dan 75 m² 
binnen drie uur gedaan.
Er bestond nog wel enige onenigheid over 
hoe het doek te presenteren, maar uitein-

delijk is ervoor gekozen om het doek vast 
te nieten aan houten balken die met tie-
wraps aan de boarding en het ballennet 
werden bevestigd.

Op de dag zelf was het koud, echt gigan-
tisch koud. Gelukkig ging de wedstrijd wel 
door en tegen 19:00 verzamelden we bij 
BWO om het een en ander voor te berei-
den. De bedoeling was dat het doek he-
lemaal zou hangen als de spelers het veld 
zouden betreden. Er was nog even geklooi 
met de tiewraps die toch niet sterk genoeg 
bleken, maar dat werd gelukkig opgelost 
en tegen 20:00 uur hing het doek er strak. 

Veel pyro erbij zorgde voor meer dan mooie 
plaatjes en een geslaagde actie. Helaas wis-
ten ze dat op het veld niet te bekronen met 
een Derbysieger, wat toch wel een kleine 
smet was op de actie.

Niels Bijen, BWO 9



Altijd de meest actuele collectie 
mode sieraden en horloges!
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VOETBAL

BWO’er Dominique Pauwels 
loopt stage bij Liverpool

Een jongensdroom die uitkomt: 5 dagen 
meetrainen bij de fameuze Engelse voet-
balclub uit de Premier League Liverpool. 
Dat overkwam de vijftienjarige Dominique 
Pauwels, zoon van Edwin Pauwels.

Als supertalent speelt hij nu al als keeper 
bij de JO19-1 van BWO, terwijl hij qua 
leeftijd bij de JO17 zou moeten voetbal-

len. Dat getuigt van meer dan gemiddeld 
talent!
Dominique heeft behalve talent ook 
enorm veel doorzettingsvermogen en wil 
volop trainen om het maximale uit zichzelf 
te halen. Al een aantal jaren gaat hij naar 
de KeepersUniversity van Michel Veurink. 

Samen met zijn vader en Michel is hij een 
volledige week naar Liverpool geweest. 
Via de KeepersUniversity mocht hij mee-
doen met de trainingen van de JO16 en 
JO18. Een enorm hoog niveau dat Domi-
nique zelf ook graag wil bereiken en waar 
hij alles voor over heeft. 
Dominique begon ooit bij BWO in de F-jes 
als verdediger, maar is uiteindelijk toch op 
het doel gaan staan. Dat die switch een 
goede keus is geweest, behoeft geen na-
dere toelichting. We gaan vast nog meer 
van deze talentvolle keeper horen!

BWO leden nemen initiatief om 
Syrische vluchtelingen op te nemen

Hierboven een foto van de donderdagavond: Nabhan linksonder en 

Milad in het midden onder.

De familie ter Braak (ouders Joep van JO15-1) begeleiden 2 Sy-
rische vluchtelingen die in Hengelo wonen. Om deze jongens 
goed te laten integreren, hebben ze het verzoek bij BWO neer-
gelegd of deze jongens bij BWO mogen voetballen.
De familie heeft zelfs een sponsor bereid gevonden om de kosten 
van de contributie op zich te nemen. BWO heeft aangegeven 
geen gratis leden op te kunnen nemen, omdat dit wellicht scheve 
gezichten zou kunnen geven.

De 2 jongens, Nabhan en Milad, zijn door Raymond Post en zijn 
elftal geweldig opgevangen en trainen elke week mee. Graag 
zouden ze ook in de competitie meedoen, maar dat heeft nog 
even tijd nodig (en wellicht meer blessures…).
De jongens passen goed in het team en integreren heel snel. Vol-
gens Liesbeth ter Braak hebben de jongens het geweldig naar 
hun zin.
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Groundhopping: 
VfL Osnabrück – Preußen Münster

GROUNDHOPPING

Op zondag 18 maart stond de derby tus-
sen beide verenigingen op het programma 
in de 3. Liga. 
In een vroeg stadium werd er al een groep 
gemobiliseerd van mensen uit BWO 9 en 
Harm van BWO 7, die interesse hadden 
om erheen te gaan. Kaarten voor de tribu-
ne waar de fanatieke thuisgroep – Violet 
Crew – staat, konden via het internet voor 
zo’n € 10,- per persoon worden gekocht. 
Die ochtend zou eerst de derby tussen 
BWO 9 – BWO 7 gespeeld worden, maar 
door het slechte weer werd die afgelast.

Vertraging
Tegen 11:15 uur werd er verzameld op 
Hengelo Centraal, waar je normaal ge-
sproken zo met de trein naar Osnabrück 
zou kunnen. Helaas heeft deze trein nog 

steeds kuren en bleek de trein tegen 11:30 
niet te rijden. Na lang wachten kwam er 
vervangend vervoer en konden we met 
de bus die ons naar Bad Bentheim bracht. 
Onder het genot van bier en hapjes was 
het ondanks de vertraging prima vertoe-
ven. Door deze vertraging wisten we de 
aftrap niet te halen en kwamen we pas 
de tribune op toen de wedstrijd al vijf mi-
nuten bezig was. Stadion An der Bremer 

Brücke is een prima bak in Engelse stijl, 
waarbij je dicht op het veld zit/staat en 
waar beide korte zijdes bestaan uit statri-
bunes. Door de vertraging was het op het 
overvolle stavak echt zoeken naar plekken 
en deze wisten we te vinden vlak voor het 
hek. Gelukkig wel pal naast de bierstand, 
dat was dan weer een voordeel.

Sfeerloos
Helaas bleek dat de fanatieke fangroep 
uit Münster – die bevriend is met de har-
de kern van Heracles Almelo – geen sfeer 
meer maakt, omdat de meerderheid van 
de leden besloten hebben om de eerste 
selectie in een soort besloten vennoot-
schap te plaatsen, om zo extern geld aan 
te kunnen trekken. Om het sfeertechnisch 
nog zuurder te maken, bleken ze bij de 

thuisclub ook geen sfeer te maken van-
daag. Dit omdat ze een paar weken ge-
leden thuis een dikke pyro-actie hadden 
tegen SV Meppen en de clubleiding de Vi-
olet Crew heeft bestraft met beperkingen 
in het gebruik van sfeermaterialen. Er hin-
gen dan ook geen vlaggen aan de hekken, 
er werd niet gezwaaid met zwaaivlaggen 
en capo’s waren afwezig. Er waren nog 
wel losse groepjes die probeerden sfeer 
te maken, maar echt succesvol was het 
niet. Toch aardig zonde, want we kwamen 
juist voor de sfeer naar deze wedstrijd en 
normaal gesproken is het ook een aardi-
ge heksenketel. Voor het voetbal hoef je 
er namelijk niet naartoe. Helaas wisten de 
gasten uit Münster met 0-1 te winnen en 
gingen er zo met de ‘Derbysieger’ van-
door. 

Na de wedstrijd hebben we bij het station 
nog even gezellig wat biertjes gedronken 
en toen de trein weer richting Hengelo ge-
pakt. Ondanks de matige sfeer, was het 
toch weer een gezellig dagje in de Pruis. 
Als de ruzie tussen de harde kern en het 
bestuur is opgelost, zullen wij zeker weer 
een tripje die kant op maken. 
 
Niels Bijen
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ALGEMEEN

Bijdrage voor 
BWO dankzij actie 
‘Multimate helpt’ 
Dankzij een actie van Multimate Hengelo heeft BWO een bijdrage van 333 euro 
ontvangen. Met de actie ‘Multimate helpt’ vroeg de bouwmarkt aandacht voor klei-
ne en grote lokale doelen. Aan de actie deden twee clubs en een stichting mee: 
HKC Korfbal en Jeu de Boules, BWO Handbal en Voetbal en het Leonardus Hospice 
Twente. 

Klanten konden voor elke 20 euro die bij Multimate werd besteed een hulpmunt aan 
een van de drie geselecteerde doelen doneren. Multimate Hengelo haalde met deze 
actie een totaalbedrag van 1333 euro op. Daarmee was de actie een groot succes, 
zo laat de bouwmarkt weten. De drie doelen kunnen het geld besteden aan pro-
ducten of service van Multimate. Zo kan de bouwmarkt bijvoorbeeld een deur, kast 
of raamdecoratie op maat leveren en monteren bij de club of stichting. Multimate 
onderscheidt zich daarmee van de klassieke bouwmarkten. 

De uitslag van de actie ‘Multimate helpt’ was als volgt: 
HKC Korfbal en Jeu de Boules € 234,-
BWO Handbal en Voetbal  € 333,-
Leonardus Hospice Twente  € 766,-

Uitnodiging Langs de Lijn Op zondag 1 juli 2018 is het weer zo-
ver! De vierentwintigste editie van één 
van de gezelligste toernooien in de regio 
wordt wederom georganiseerd; het Langs 
de Lijn Toernooi op Sportpark de Noork! 
Inmiddels al jarenlang een begrip in de 
regio. Een toernooi waarbij er vermaak 
wordt georganiseerd voor jong en oud, 
binnen en buiten de lijnen. Met deelne-
mende teams uit Hengelo, Deurningen 
en Enschede waarbij er mannen- én vrou-
wenteams vertegenwoordigd zijn, is het 
een gezellig samenzijn van amateurteams. 

Net als voorgaand jaar belooft het een 
ongelooflijk knalfeest te worden met aan-
dacht voor lekker eten, koud bier en goe-
de muziek. Via deze weg wil ik dan ook 
alle leden uitnodigen om die dag naar de 
Noork te komen voor een gezellige en ho-
pelijk zonovergoten dag vol plezier!
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JEUGD

BWO jeugdkamp 
2018 

Elk jaar gaan we begin juni met een groep enthousiaste leiders 
en met nog enthousiastere kinderen op kamp. Nadat we in 2016 
ineens overspoeld werden met aanmeldingen en veel kinderen 
teleur moesten stellen omdat de animo vele malen groter was 
dan onze kamplocatie, zijn we vorig jaar bij de Kroeze Danne 
in Ambt Delden terechtgekomen. Een grote locatie met veel 
buitenruimte, zoals: grasvelden, voetbalvelden, zwembad, speel-
tuin en zwemwater. Heerlijk om met een grote groep kinderen 
naartoe te gaan. Even waren we bezorgd of we wel voldoende 
aanmeldingen zouden krijgen, maar ook afgelopen jaar zaten we 
een dikke week na de start van de inschrijving al weer helemaal 
vol. 

Wanneer uw kind graag mee wil op kamp, is het niet alleen van 
belang om de data van het volgende kamp (zaterdag 9 en zon-
dag 10 juni 2018) op de kalender te zetten, maar ook de datum 
waarop de uitnodiging voor het kamp de deur uit gaat (vrijdag 
13 april 2018). De uitnodigingen worden op deze datum via 

de teamleiders verspreid, maar zijn dan ook te downloaden op 
de website van BWO én op onze eigen Facebookpagina ‘BWO 
jeugdkamp 2018’. Op onze Facebookpagina (alleen voor leden) 
vindt u altijd de meest actuele informatie over ons kamp. Tijdens 
het kamp wordt u hier ook op de hoogte gehouden van wat we 
allemaal beleven. 

Op kamp, hoe gaat dat? 
Het is best spannend om je kleine mannetje of meiske mee 
te laten gaan op zo’n groot kamp. Dat kunnen we ons goed 
voorstellen. Misschien helpt het als u een beetje weet hoe het 
gaat op zo’n kamp. Ervaren jeugdkampgangers weten het al. Wij 
hebben onze leiding ingedeeld op kamerleiding, jeugdleiding en 
de kamporganisatie. De kamporganisatie organiseert het kamp 
en zorgt tijdens het kamp dat alles volgens planning verloopt. 

De kamerleiding heeft de verantwoordelijkheid voor de kinde-
ren van ‘hun’ kamers. De kamerleiders zullen u op de dag van 
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BWO jeugdkamp 2018 

aankomst opwachten bij de kamers. Zijn er bijzonderheden op 
kamp, dan is dit de leider waaraan u dit kunt melden. Deze 
leider is ook het eerste aanspreekpunt van uw kind. De kinde-
ren liggen in principe bij hun eigen team op kamer en indien 
mogelijk wordt een ‘bekende’ leider gekoppeld. De jeugdleiding 
heeft de taak om het kamp tot een succes te maken. Zij zorgen 
voor verschillende spelonderdelen, maar zij moeten er vooral 
voor zorgen dat alle kinderen het naar hun zin hebben op het 
kamp. De afgelopen jaren hebben ze dat geweldig gedaan, dus 
we hebben er alle vertrouwen in dat dit ook dit jaar weer goed 

komt. Ieder jaar hebben we ook altijd een aantal kinderen die 
om verschillende redenen medicatie nodig hebben. Hiervoor 
zetten we altijd één van onze kamerleiders met BHV in. Zij zal 
de kinderen met medicatie (en hun ouders) bij de aankomst op 
zaterdag te woord staan. 

Jaarlijks terugkerende onderdelen
Tijdens het kamp zijn er een aantal onderdelen die elk jaar te-
rugkomen. We starten altijd met een introductiespel. In groep-
jes moeten de kinderen in een spelvorm vragen stellen aan de 
leiders. Dit spel heeft maar één doel: alle kinderen moeten een 
keer contact maken met alle leiders. Ze leren de leiders op deze 
manier wat beter kennen en durven daarna tijdens het kamp 
hopelijk makkelijker contact te maken als er iets is. Dit spel leidt 
altijd tot hilarische vragen, zoals een kale kampleider vragen of 
hij blond haar heeft ?!  

Verder staat er altijd een spellencircuit en een toernooi (hand-
bal/voetbal) op het programma. Ook het springkussen en de 
buikschuifbaan zijn vaste onderdelen van het kamp. En natuurlijk 
is er ’s avonds een (spannend) avondspel. Afgelopen jaar hadden 
we voor het eerst in jaren weer een ‘bonte avond’  en gezien het 
succes van deze avond, zal de bonte avond ook dit jaar weer op 
het programma komen. Als het weer het toelaat, gaan we uiter-
aard ook nog lekker zwemmen. Ook dit jaar gaan we er weer 
een mooi programma van maken! 

Twijfelt u nog, weet dan dat wij de zorg voor uw kind zeer 
serieus nemen en dat we er alles aan zullen doen om hem of 
haar een leuk, enthousiast én veilig kamp te bezorgen, zodat u 
uw kind op zondag zwaar vermoeid maar hopelijk heel gelukkig 
weer op kunt halen.

Belangrijke data: 
Vrijdag 13 april 2018   Uitnodigingsbrief/ start inschrijving
Zaterdag 28 april 2018  Sluiting inschrijving
Week 19    Bevestigingsbrieven worden 
   gemaild
Zaterdag 9 juni 10:15 uur  Start BWO jeugdkamp 2018

Wij zijn al volop in de weer met de organisatie van het kamp 
en hopen weer veel enthousiaste en blije gezichten te mogen 
begroeten op 9 juni. Om alvast een beetje zin te krijgen in het 
kamp, kun je de geheime brief proberen te ontcijferen. Ontdek 
jij wat de opdracht is en voer je deze opdracht goed uit?  

Met vriendelijke groet, 

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

Geheime brief BWO jeugdkamp 2018
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Bezoek aan Heracles Almelo en oud BWO-speler 

Reuven Niemeijer door BWO JO13-3 en JO13-2

de middenstip. Na de kennismaking en de 
eerste oefeningen zonder bal (!) volgden 
er verschillende oefeningen met de bal. De 
afspraak was dat Rene maar kort zou kun-
nen blijven, maar hij heeft uiteindelijk  de 
hele training op het veld gestaan. Klasse! 

Halverwege de training stond er een bij-
zondere ontmoeting gepland. Sinds 2016 
voetbalt Hengeloër Reuven Niemeijer op 
het middenveld bij Heracles. Reuven is 
begonnen met voetballen bij BWO en is 
via Quick ’20 bij Heracles terechtgeko-
men. Dat gaat hem goed af; hij speelt bij 

Support your locals

Woensdag 24 januari 2018 hebben de 
BWO-teams JO13-2 en JO13-3 als win-
teractiviteit een bezoek gebracht aan He- 
racles Almelo. Er was een mooi program-
ma in elkaar gezet. 
De tijd was krap en daarom hebben we 
sommige jongens zelfs van school opge-
haald en zijn daarna naar Almelo gereden.

We werden ontvangen bij de ingang van 
het Polmanstadion door Ron Sepp van 
Heracles en hij gaf ons een plek in de be-
zoekerskleedkamer waar enkele dagen er-
voor nog PSV had gezeten. 
Na het omkleden gingen we in BWO- 
tenue vanuit de catacomben het veld op 
vergezeld door onze trainers Gerwin Kruis 
van JO13-2 en Freek Huiskes & Erwin 
Geerdink van JO13-3.

De keeper van JO13-2 had ‘per ongeluk’ 
zijn BWO-tenue niet meegenomen, maar 
wel een FC Twente shirt. Goede actie uiter-
aard, hoort erbij. Een beetje prikken mag. 
Subtiel werd hij daarna ingedeeld in het 
groepje met de gele hesjes, dus uiteindelijk 
viel de actie enigszins in het water. Op de 
tribunes hadden de ouders en begeleiders 
plaatsgenomen, de training kon beginnen.

Assistent-trainer van het eerste elftal van 
Heracles en oud-eredivisiespeler Rene 
Kolmschot stond op ons te wachten bij 

Heracles in de basis, zijn contract is ver-
lengd en hij heeft dit seizoen al 7 doel-
punten gemaakt voor de zwartwitten.  
 
Een BWO-er in de eredivisie verdient een 
cadeau, zeker nu BWO dit jaar voor Reu-
ven nog een opleidingsvergoeding heeft 
ontvangen van Heracles. 

Teun Krooshof had de eer om Reuven een 
attentie aan te bieden namens BWO: een 
mooie blauwe sjaal, een oude foto van 
Reuven bij BWO en een mini BWO-tenue 
werden aan hem overhandigd.
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Reuven had voor iedere speler een foto 
met zijn handtekening en signeerde voor 
ons een officieel wedstrijdshirt met num-
mer 29 die een mooi plekje krijgt in het 
clubgebouw van BWO.

Met de BWO-sjaal in de hand hebben we 
een mooie teamfoto gemaakt in het stadion.

Na de training hebben we de met alle jon-
gens een wedstrijd gespeeld. Vervolgens 
kleedden we ons om voor de volgende 
activiteit. In de kleedkamer stond ranja en 
een ruime selectie Bolletje-koeken op ons 
te wachten waarvan sommigen er 5 heb-
ben genuttigd.  

De rondleiding door het stadion stond 
daarna op het programma. Twee enthousi-
aste gidsen, Ron Sepp en Raymond Alfons, 
verzorgden de rondleiding. Het gehele sta-
dion is door de jongens bekeken. Vooral 
de jacuzzi in de kleedkamer maakte veel 
indruk. 

Er werden foto’s gemaakt van de jongens 
in de perskamer. De kantoren zijn bekeken 
en de fanshop is geïnspecteerd. Ook de 
wasruimte met aan het plafond allemaal 
voetbalshirts en de historische foto’s aan 
de muur maakten indruk. 

In de skybox van hoofsponsor Asito werd 
uitgelegd wat Asito betekent (Alle stof in 
Twente opruimen). 

Ook werd er verteld waarom het belang-

Voor de ouders en begeleiders was dit 
onderdeel redelijk onbekend, maar de 
BWO-spelers waren erg enthousiast om-
dat ze zelf regelmatig op de X-box of 
Playstation spelen. Het wachten is op de 
eerste officiële BWO E-speler!

JEUGD

rijk is dat je lokaal betrokkenheid toont. 
Als supporters, sponsors en vrijwilligers de 
club steunen, dan doe je het met elkaar en 
dan ben je een club. 

Wat dat betreft is BWO niet anders dan 
Heracles. Maakt niet uit waar je voor 
bent, maar steun de lokale club: support 
your locals noemen ze dat in Almelo.  
In de gangen van het stadion hangen vol-
op foto’s van de supporters die de club on-
dersteunen. Daar doe je het als speler voor, 
gaf Raymond Alfons aan de spelers mee.

Een onverwacht hoogtepunt was het 
bezoek aan de E-box van de Heracles  
E-speler Bryan Hessing. Hij speelt in de 
internationale FIFA-toernooien op de 
Playstation en behoort daarin tot de ab-
solute top. De vader van Bryan heeft in 
Almelo op het veld gevoetbald, terwijl 
Bryan het met een controller doet vanuit 
een luxe stoel. 
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BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 074- 291 46 21
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ZAAGMANS

Zaagmans heeft het sowieso niet echt makkelijk momenteel. 
Afgelopen week vertelde Edwin Evers dat hij er na 21 jaar mee 
ging kappen. Zaagmans wilde er ook mee kappen en nou is 
die Evers hem net voor. Pakt hij alle headlines die Zaagmans zo 
graag had willen opeisen. Nu zal het wel een heel klein berichtje 
in de kantlijn worden van dit mooie blad. Zaagmans stopt 
ermee. 

Na een jaar of tien en een stuk of 40 columns is het tijd voor 
wat anders. Nog een keer om deze voetbal/handbaljaargang af 
te sluiten en dan is Zaagmans toe aan een vervanger. Voordat 
hij wederom wordt gewisseld, kan hij nog net op tijd de eer aan 
zichzelf houden.

Groeten, 

Zaagmans

Rijen dik stonden ze voor de ingang van ons Noorker clubhuis. 
Normaliter zag ik louter zulke mensenmassa’s bij de entree als 
ons vlaggenschip op onze thuishaven een wedstrijd van formaat 
moet spelen. Maar op deze avond hing onze vlag halfstok. Mijn 
allereerste condoleance in een voetbalkantine. Wat een passen-
de accommodatie voor mijn gevallen jeugdheld Ernst. De man 
had toch maar een mooie primeur met deze gedenkwaardige 
actie. Zijn voetbalvrienden van weleer stonden wat ongemak-
kelijk aan de bar en wisten dat een lekker biertje wel het minste 
was dat onze Ernst van hen verwachtte. Met een dikke laag 
kippenvel verliet Zaagmans de kantine en ik zat me onderweg 
naar huis af te vragen hoe lang het nog zou duren voordat we 
de eerste trouwerij op ons hoofdveld mee gaan maken. 

Onlangs deed het Vergane Glorie elftal van BWO voor de tien-
de keer mee aan het Vergane Glorie Toernooi. Een toernooi op 
de velden van Wilhelminaschool. Daar bij “De School” heb je 
trouwens een heel grote kans dat een toernooitje nog wel even 
doorgaat na het laatste fluitsignaal. Zaagmans was ook gereani-
meerd en wilde het nog wel even laten zien op zo’n gure win-
teravond. Vergane Glorie voetbal, dat zou toch nog wel moeten 
kunnen? Afijn, om een lang en pijnlijk verhaal kort te houden: 
het werd een onvergetelijke avond, met een winnend BWO en 
een door zijn eigen teamgenoten gewisselde Zaagmans. Zit je 
daar in je eentje in de kleedkamer. Gewisseld terwijl het net zo 
lekker ging….flesje water, traantjes in de ogen. Straks komen ze 
allemaal blij binnen en jij Zaagmans weet ook dat het pas echt 
lekker ging toen jij het veld had verlaten. Op dat soort momen-
ten daar in kleedkamer 4 op sportpark De Vikkerhoek is het 
besef dat het is afgelopen pas echt helemaal duidelijk. Vergane 
Glorie in het Vergane Glorie elftal, dat hakt er wel even in. 

Waarheen 
leidt de weg?
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HANDBAL

Laatste wedstrijd dames 1 
en afscheid twee 
handbaldames 

En voor je het weet ben 

je verzeild geraakt in een 

BWO-handbalweekend! 

Op zaterdag 24 maart 

werd er een heel bijzon-

dere wedstrijd gespeeld 

door het eerste van de 

handbal dames. 

Op naar het thuishonk in de sporthal in 
Deurningen waar ik, uiteraard altijd net 
ietsjes te laat, in een goed gevulde sport-
hal de dames van het eerste ging aanmoe-
digen.

Het was hun laatste thuiswedstrijd van het 
seizoen tegen dames uit Oldenzaal. Ja, 
dat is bij de handbal dus al in april!  BWO 
was goed vertegenwoordigd: vele ouders, 
partners, familie, vrienden, leden van de 
businessclub BWO en de voorzitter van 
BWO waren aanwezig. 

En een leuke wedstrijd werd het, mede 
doordat de dames wonnen. Handbal is 
een snelle en fysieke sport. Het spel golfde 
heen en weer en de punten vlogen je, veel 
meer dan bij voetbal, om de oren. Voor 
mij, die voor de tweede keer naar handbal 
keek, lekker veel actie.
De dames hadden voor eenieder die op 
de een of andere manier geholpen had 
dit seizoen, zakjes Engelse drop gemaakt 
die op de tribune werden uitgedeeld. Na 
de wedstrijd was er een mooi maar ook 
emotioneel moment: afscheid van twee 
dames die er na dit seizoen mee ophou-
den. Marieke Schopman (keepster) en 
Rachel Oberje.
Zij werden uitbundig bedankt met bloe-
men en cadeaus.  

Marjana van Belkum
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Altijd plezier met 
de talenten van dames 4
Stel je handbalt al heel veel jaren, weet hoe het moet (vooral vanaf de wissel-

bank), bent (was) er ook goed in (ooit) en voelt je sterk (of lijkt dat maar zo?). 

Dan vatten we ongeveer samen hoe wij elke week in het veld staan.

De voorbereiding
Bij aankomst in de sporthal zien we de tegenstander al warm-
lopen. Meiden van begin 20 (een stuk of 11, wat betekent dat 
ze 4 wissels hebben), allemaal in hetzelfde trainingsjasje en 
allemaal een eigen bal. Pfffff stelletje uitslovers! Wat doen wij: 
eerst een kopje koffie in de kantine natuurlijk, als je niet te laat 
bent tenminste. Da's ook een soort van warming up, toch? 
Dan is het zoeken naar de shirts; wie zou ze hebben en waar is 
diegene?? Uiteindelijk toch maar naar de kleedkamer omkle-
den en ja,ja warmlopen, want we worden een jaartje ouder 
(wij vinden van niet hoor) en het aantal blessures neemt nogal 
in vogelvlucht toe. Zullen we dan toch niet meer zo fit zijn als 
we zouden willen? Eenmaal op het veld is onze tegenstander 
bezig met de keeper in te gooien. O ja, dat hoort ook bij een 
warming up, hè?! Wij zijn meestal dan nog op zoek naar de bal 
en naar wisselspeelsters…. Want die hebben wij helaas, zoals de 
tegenstander, niet in overvloed. Maar is de wedstrijd eenmaal 
begonnen, dan zou je niet denken dat we niet warmgelopen 
hebben en staat menig tegenstander versteld. We winnen net 
zo makkelijk zonder wissels van de koploper, als dat we verlie-
zen van de hekkensluiter…. 

De speelsters
Onze Linda tovert in de goal, de meest onnavolgbare reddin-
gen komen voorbij. Wanneer je denkt dat een bal onhoudbaar 
is, heb je Linda nog niet zien keepen! Dan hebben we een 
hele solide verdediging, waar menig tegenstander zich op vast 
bijt. Miranda, Sandra, Kim of Peggy midachter, die alles (soms 
schreeuwend) op de plek houden. Mandy die midvoor staat, er 
tussen springt en zich de benen uit het lijf rent om vervolgens 
een mooie break out te lopen en (bijna altijd) te scoren. Marije, 
Marieke, Nancy en Chantal op opbouw en/of hoek en kom er 
dan maar eens langs! Gelukkig hebben we dit jaar nieuwe aan-
was: Bo, die ons team is komen versterken en menig speelster 
van dames 3 hebben ons vaak uit de brand geholpen. De meest 
bijzondere hulp kwam toch wel van Els en Noortje die ons als 
D-junioren aan een overwinning hebben geholpen. Helaas 
kennen we dit jaar veel blessures, dus alle hulp was meer dan 
welkom. Allemaal super bedankt!

En dan vergeten we bijna de misschien wel belangrijkste leden 
van ons team te noemen: Kirsten en Heidi. Deze 2 toppers 
proberen ons elke wedstrijd weer naar een overwinning te 
schreeuwen. Jeetje, wat een geluid zit daarin zeg. Wanneer je 
naast ze op de bank zit, heb je oordoppen nodig. Denk dat dat 
ook de reden is dat menigeen eerste wissel wil zijn, want dan 
wordt er nog niet heel hard geschreeuwd. En wanneer Kirsten 
en Heidi niet kunnen, neemt Manon (ze is helaas nog steeds 
geblesseerd) het van haar over. Nou, dan kun je beter helemaal 
niet wisselen, want dit is nog erger dan die andere 2 (grapje 
hoor Manon). Gelukkig noemen we geen achternamen, dus 
niemand hoeft te weten dat je het zusje van bent! Ook voor 
onze Chantal willen we graag een groot applaus. Als we weer 
eens vergeten zijn dat we moeten fluiten of zaaldienst heb-
ben, is Chantal er altijd om voor ons in te vallen. Ook is ze elk 
“thuis”weekend te vinden in de sporthal om menig wedstrijd te 
fluiten. Petje af!

Heerlijk ouwehoeren, drammen en zeuren
Winnen vinden we heel leuk, maar plezier staat bij ons op 
nummer 1, net zoals bij de voetbal kennen wij ook altijd een erg 
gezellige 3e helft. Nou ja 3e helft, de gezelligheid begint al op 
de reservebank. Heerlijk ouwehoeren, drammen en zeuren, dan 
hebben we de grootste lol. Af en toe krijgen we dan een sneer 
vanuit het veld en zijn we even weer rustig. Onze supporters 
vinden het ook erg leuk om te komen kijken. Althans... 5 minu-
ten en daarna verdwijnen ze naar de kantine. Nou moeten we 
ook eerlijk bekennen dat de kantine in Deurningen top is. Met 
Benno en Gerard achter de bar is het altijd feest. Elk jaar begint 
ons handbalseizoen met de ondertussen legendarische wedstrijd 
tegen onze mannen en kinderen. Een aanrader voor elk team! 
Al met al was dit jaar wederom hilarisch, geweldig en superge-
zellig, het wachten is nu op het eind (of begin) weekend!

HANDBAL
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De F2 is kampioen!

Na een seizoen waarin we heel veel ge-
leerd, gelachen en gescoord hebben, zijn 
we dan toch echt kampioen!

De meiden van de F2 zijn een gezellig 
team. Sinds dit seizoen spelen de mees-
ten voor het eerst in de competitie. In het 
begin moesten we nadenken naar wie we 
zouden gooien en vergaten we nog wel 
eens te verdedigen, maar dat veranderde 
al snel. Mede dankzij onze toptrainster 
Tanja natuurlijk!

Elke wedstrijd werden we aangemoedigd 
door onze ouders, andere familieleden, 
maar ook door onze mascotte BWOllie, 
onze BWO-olifant die elke wedstrijd van-
uit het doel meekeek.
Van de Fitwinkel en Gorilla Wear kre-
gen we allemaal een heuse sporttas. Dat 
maakt het teamgevoel compleet. 

In de loop van het seizoen hebben we 
geleerd om goed te verdedigen, de aan-
val op te bouwen en naar de bal te kijken. 
Dat zorgde ervoor dat we bijna alle wed-
strijden wisten te winnen. Een paar weken 
voor het eind van het seizoen speelden 

we de topper tegen Stormvogels. Beide 
teams hadden alle wedstrijden gewonnen 
en alleen een keer van elkaar verloren. Het 
werd een superspannende wedstrijd, die 
de meiden van de F2 met doorzettings- 
vermogen en mooie aanvallen wel wisten 
te winnen. 

Daarna was het zaak om de laatste 2 wed-
strijden te winnen om het kampioenschap 
binnen te slepen. En dat is gelukt! In de 
laatste wedstijd tegen Olympia waren we 
met 13-3 een stuk sterker in de aanval. 

Eva, Babet, Jet, Elise, Madelief, Nikki, Sam

Super cooool

Dat was toch wel de eerste reactie van de meiden van de F2 toen ze heel stoer al-
lemaal hun roze sporttas kregen. Richard, de vader van speelster Madelief, heeft 
geregeld dat ze allemaal een mooie tas kregen inclusief toilettas! 
Super bedankt Fitwinkel & Gorilla Wear!

We hebben het kampioenschap gevierd 
zoals het hoort; met muziek in de kleed- 
kamer en daarna een gezellig feestje. 

Babet en Eva stromen volgend seizoen 
door naar de E en de andere meiden gaan 
verder in de F1. We hopen nog heel veel 
plezier te hebben in het handballen en 
veel te leren volgend seizoen. Van dit sei-
zoen hebben we in elk geval genoten!

Groetjes van de meiden van F2

HANDBAL
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Oude postweg 182 
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074 - 29 117 10
www.dierenwinkelxl.nl

Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
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HANDBAL

BWO pubquiz 
weer groot succes
Voor de tweede keer organiseerden wij op 23 maart 

weer de pubquiz bij BWO. Dit jaar hadden meer 

mensen een tafel gereserveerd, dus we konden 

weer een grote opkomst verwachten. En die grote 

opkomst kwam er ook! 

Voor die tijd hadden we besloten om al-
vast wat extra tafels klaar te zetten, omdat 
we wisten dat er meer teams zouden ko-
men dan zich vooraf hadden aangemeld. 
Dus ook dit jaar ging de tussenwand er 
weer uit en werd driekwart van de kantine 
klaargezet met tafels en stoelen in groep-
jes van 6 personen. De handbaldames 
stonden weer bij de entree, waar ook vele 
lootjes werden verkocht voor de loterij. 
Gelukkig deed Anouk daar nog een schep-
je bovenop en liep rond om nog meer 
lootjes te verkopen, wat behoorlijk goed 
lukte! Er werden nog veel lootjes verkocht 
voordat de quiz begon. We begonnen iets 
later dan gepland, zodat ook heren 1 mee 
kon doen.

G-team wint na extra vraag
Net als vorig jaar hadden we weer 7 rondes 
met 10 vragen. Na 3 rondes was het even 
tijd voor pauze. De drank kon weer even 
worden bijgevuld, de bitterballen gingen 
rond en Anouk verkocht er nog wat lo-
tjes bij. Aan het einde van de quiz bleek 
dat we twee winnaars hadden, namelijk 
het G-team en BWO 4. Dus bedachten we 
een benaderingsvraag. Het team dat het 
dichtste bij het goede antwoord zat had 
gewonnen. Uiteindelijk won het G-team. 
Zij kregen een gratis rondje drank. Het 
laatste onderdeel van de avond was na-
tuurlijk de loterij. Er zaten vele mooie prij-
zen bij, sponsoren bedankt! Ook dit jaar 
kregen we van het Nederlands Handbal 
Verbond weer een tenue van een inter-

national. En net als vorig jaar kwam deze 
bij een handbalster terecht, iets waar wij 
natuurlijk erg blij mee zijn!

Daarna was het tijd om samen te borrelen. 
De kantinemedewerkers waren er maar 
druk mee, bedankt mannen! Wij zijn erg 
blij dat de quiz ook dit jaar weer een groot 
succes was en we hopen natuurlijk dat we 

er volgend jaar weer net zo’n feest van 
kunnen maken! Tot slot willen wij nog-
maals alle deelnemers, sponsoren en vrij-
willigers bedanken voor deze geweldige 
avond! Tot volgend jaar!

Groetjes Rachel en Lisette
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VARIA

Met elkaar, voor elkaar: 
Krekelfeest 2.0
Hallo Blauwwitters!

Daar stond hij dan ineens: die prachtige loods, waar wij als hcv 
de Noorkermennekes erg trots zijn. Maar wat gebeurt er nu in die 
loods…
We bouwen er onze wagens, de dameswerkgroep maakt er de 
kleding voor de optochten van Hengelo en de dansmarietjes. Te-
vens is er een trainingsruimte voor de dansmarietjes en er kan zelfs 
vergaderd worden. Maar het allermooiste, voor ons als organisatie 
van het Krekelfeest, gaat op zaterdag 16 juni 2018 plaatsvinden. 
We gaan voor de eerste keer ons Krekelfeest, voor jou misschien 
beter bekend als leden voor leden, organiseren in de loods. Het 
Krekelfeest 2.0 noemen we het dan ook. De organisatie is al ge-
ruime tijd bezig met de voorbereidingen die nu steeds meer vorm 
zullen gaan krijgen. De reden dat wij als organisatie jou als lid van 
BWO hierover willen informeren heeft verschillende redenen. 

Wanneer je een teamsport beoefent, moet je werken met en voor 
elkaar. Of dit nu in het veld of ernaast is, alleen red je het niet. 
Binnen de carnavalsvereniging is dat eigenlijk net zo. Ook daar 
kunnen we het niet alleen en moeten we van elkaars kwaliteiten 
gebruik maken. Of je nu verdediger, aanvaller, keeper of coach 
bent; alle kwaliteiten zijn nodig om teamwerk te leveren. 

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR. Dat is eigenlijk wat we met het 
Krekelfeest uit willen dragen. Met elkaar een mooie avond orga-
niseren voor elkaar. Ons blauwwitte carnavalshart zou samen met 
jullie blauwwitte voetbal- en handbalhart moeten kunnen staan 
voor een gezellige avond voor Blauwwitters, sponsoren en andere 
carnavalsverenigingen. 
Iedereen kan iets betekenen: in het voorbereidende werk, in de 
opbouw en op de avond zelf. Door een act te doen of door er 
gewoon te zijn op 16 juni. 
Daarom nodigt de organisatie je van harte uit om toegangskaarten 
te kopen en samen met je team of vrienden een gezellige avond 
te hebben. Info over de verkoop van kaarten volgt via BWO, Pe-
Cafe, of www.noorkermennekes.nl. De kaarten zullen € 2,50 per 
stuk gaan kosten. Dit is inclusief een consumptie en automatische 
deelname aan de loterij. 

Wanneer je graag een steentje bij zou willen dragen, op welke ma-
nier dan ook, kun je mailen naar krekelfeest@noorkermennekes.nl. 
Wij nemen dan contact met je op. 

Vriendelijke groet,

Organisatie Krekelfeest 2.0

Redactie Blauw-Witter zoekt nieuwe coördinator!

Na 7 jaar stopt Annelies Bollerman helaas als coördinator van de Blauw-Witter. Daarom 
zoeken we per 1 september a.s. een vervanger voor haar. 
 
Als coördinator houd je contact met de verschillende partijen die bij het maken van de 
Blauw-Witter betrokken zijn. Je houdt de mailbox van de redactie bij en bent de schakel 
tussen redactie, opmaak en drukkerij.
Je hoeft zelf geen artikelen te schrijven, maar als je dat leuk vindt dan houden wij je 
natuurlijk niet tegen ;-)
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je meer informatie of, nog beter, zie jij jezelf wel als 
nieuwe coördinator? 
 
Aarzel niet en neem contact op met Annelies via redactie@ksvbwo.nl 



JO13-1: M. Eijer 
JO11-1: M. Groothuis

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

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

Senioren
€ 23,50 p/mnd  € 282,00 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.
Contactpersoon BWO: Rita Leverink, email: jleverink@live.nl, tel: 074 2775601 
Info: www.jeugdsportfonds.nl

Hoofdbestuur
Voorzitter  L. Van Belkum, Marenestraat 6, 7559 MR Hengelo 06 51468407
Secretaris  B. Markerink, Woltersweg 105, 7552 DC Hengelo  06 12973372
Penningmeester  B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl. 074 2437464
Kantine zaken  H. Scharpfenecker/Paul Vaarhorst 
Algemene Zaken  R. Post 06 23907126
Afg. Jeugd  P. Rolefes, Woltersweg 26, 7552 DD Hengelo 06 12867418
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. sponsorcommissie@ksvbwo.nl

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 06 12867418
Secretaris  R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.  074 2775601
Pen.m/Mat.beh.  F. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl. 06 27393350 
Wedstrijdcoördinator J. Vink, Oelerweg1817558 SB Hgl. 06 13013428
Coörd. JO19/JO17  Vacant
Coörd. JO15  M. Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl. 06 21244857
Coörd. JO13  Vacant
Coörd. JO11/Welpen 
A. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl. 06 10786584
Coörd. Me.  Vacant
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:  Cor van Zijl
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 Hgl. 06 38133722

Technische Commissie voetbal
Voorzitter  F.J Huiskes, Tollenstraat 24, 7551 AZ Hgl. 06 20435033
Coörd. Sel/Sen  B. Veldhuis, Barbeelstraat 7, 7559 HD  Hgl. 074 2781052
Coörd. JO19/Beltona  F. Bouwhuis 06 20055546
Coörd. JO17  J. Kukkeler
Coörd. JO15  Vacant
Coörd. JO13/JO11  R. Baumann, r-baumann@kpnmail.nl 06 53459353
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
Tim Kempers BWO 1    06 14511059
Fysiotherapie Het Kompas, Jacques Perkstraat 1, 7552 MR Hgl. 074 2504134
www.fysiotherapiekompas.nl  |  info@fysiotherapiekompas.nl

Trainers Senioren Trainers Junioren
1e elftal: P. Schulte A1: J. Derksen C2: M. Groothuis
2e elftal: B. Vennegoor B1: R. Tijhuis
Keeperstrainer: R. Elfrink C1: W. van Houten
 
Trainers Pupillen Jeugdkeeperstrainers
JO19-1: interim P. Oberje H. de Graaf
JO17-1: P. Bakhuis 
JO15-1: P. Veldhuis/B. Bevers

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

INFORMATIE

INFORMATIE

Redactie

Anita Dunnewijk, Annelies Bollerman, 

Marjana van Belkum, Nicky Krakers, 

Niels Bijen 

redactie@ksvbwo.nl

Ontwerp en opmaak dit nummer  

Irene Strikker: info@keik.nl

Foto’s: Maaike Rikkerink, Niels Bijen 

en anderen.   

Foto voorzijde: Claudia van Dijken

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

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.
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