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Het is bijna kerst en we zitten alweer 
volop in het seizoen. De meeste teams 
hebben er al een halve competitie opzit-
ten met wisselende successen. Los van 
welk resultaat dan ook, plezier blijft hierin 
vooropstaan. Het succes van een club laat 
niet zich niet aflezen uit welk resultaat 
dan ook. Waar dan wel uit? Ik zou willen 
zeggen dat we dit vooral zouden kunnen 
halen uit algehele betrokkenheid. Cijfers 
zoals:
- Het aantal vrijwilligers (toe- of afname)
-  Aanwezigheid ouders bij jeugdwed- 
 strijden
-  Aantal aanwezigen bij de jaarvergade-
 ring
-  Het bezoek van de nieuwjaarsreceptie  
 (5 januari a.s. om 14.00 uur!)

Het zou prettig zijn als we dit in één cij-
fer konden samenvatten en periodiek een 
beeld zouden kunnen krijgen van hoe we 
ervoor staan op dit gebied. Zover zijn we 
(nog) niet. Veel zaken die nu op de agen-
da staan, worden toch vaak bepaald door 
de waan van de dag. 

Toch willen we als bestuur ons wat meer 
met strategische zaken bezighouden. Op 
de jaarvergadering hebben we voor het 
eerst met een aantal stellingen gewerkt 
om eens te informeren wat de aanwezi-
gen vonden van een aantal issues die nu 
en binnenkort gaan spelen. Om u daar 
nog even in mee te nemen, de volgende 
stellingen hebben we besproken:

1)  BWO moet op termijn naar een rook-
 vrij sportpark
2) BWO moet serieus werk gaan maken  
 van zaterdag selectievoetbal
3) Vanwege kosten- en milieuoverwegin-
 gen moet het Clubblad digitaal worden
4) BWO moet streven naar een (nog) ge-
 zondere kantine
5) Vrijwilligerstaken kunnen worden af-
 gekocht

Dit zijn allemaal thema’s die het komend 
jaar op onze agenda staan en waarbij de 
input/mening van de leden zeer belang-
rijk is. Stelling 2 is al als opdracht gefor-
muleerd richting onze nieuwe Technische 
Commissie en staat op 6 januari bij de HB 
vergadering geagendeerd. 

Natuurlijk zou het heel mooi zijn als le-
den hier ook actief bij betrokken willen 
zijn door aan het bestuur duidelijk te ma-
ken hoe zij tegen deze zaken aankijken. 
Wij nodigen jullie dan ook uit om daar 
met ons afspraken over te maken. Nog 
mooier is natuurlijk om aan te schuiven 
binnen ons bestuur, helaas staan de vaca-
tures van Vicevoorzitter en Secretaris nog 
open. Voor meer informatie kunt u met 
mij of met René Krakers contact zoeken.

Tot slot en op verzoek wat extra aandacht 
voor de Club van 100.
De Club van 100 is opgericht om de be-
langen van alle leden van BWO te behar-
tigen. Terugkijkend op het afgelopen jaar 
hebben zij samen met de leden een aantal 
mooie projecten mogen opleveren door 
die financieel te steunen. 
Zo hebben ze ervoor gezorgd dat het 
beachveld is aangelegd, een nieuwe ge-
luidsinstallatie is geïnstalleerd en dat een 
zanger tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft 
opgetreden. Verder zijn er een ballen-
pomp en picknicktafels voor het buiten-
terras aangeschaft. Kortom, allemaal za-
ken waar wij als club heel erg blij mee zijn.
 
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. De Club 
van 100 is begonnen om blijvend te kun-
nen investeren in randzaken en faciliteiten 
die sterk nodig zijn. Dit doen ze in nauwe 

samenwerking met de Business Club van 
BWO. Hierbij zijn zij niet de uitvoerende 
partij, maar enkel financierend. Ze zouden 
graag willen vragen om alle verzoeken 
voor investeringen neer te leggen bij het 
dagelijks bestuur van BWO. 

Rest mij nog u hele fijne feestdagen toe te 
wensen en alvast een voorspoedig begin 
van 2020!

Lukas van Belkum



    BijenAlbert Heijn 

De enige  
Albert Heijn  
in Twente  
met een  
ambach- 
telijke 
slagerij
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BWO 1

BWO 1 
update

Ik moet zeggen dat er wel eens leukere momenten zijn geweest om een update te schrij-
ven voor de Blauw-Witter als speler van BWO 1. Op het moment van schrijven hebben 
wij net de stadsderby tegen de rooien afgewerkt. In een wedstrijd waarin wij voetballend 
zeker niet de bovenliggende partij waren, maar ons door discipline en werklust kranig 
konden verweren, trokken we door een penalty tegen in de 90e minuut toch weer aan 
het kortste eind. 

Een andere reden is het ontbreken van 
een 2e selectie-elftal en A1. Het ontbre-
ken van deze teams zorgt ervoor dat je 
als 1e elftal geen teams hebt om op te-
rug te vallen bij blessures en schorsingen. 
Anderzijds hebben spelers die een aantal 
weken ´buiten de boot vallen´ ook geen 
plek om wedstrijden te spelen. Nogmaals, 
dit zijn geen excuses voor de slechte start 
van het seizoen, maar wel de realiteit waar 
je als BWO 1 speler mee te maken hebt 
momenteel. 
Wat mij persoonlijk altijd ontzettend goed 
doet, is de betrokkenheid die je voelt bij 
een club als BWO. Nog steeds worden wij 
iedere wedstrijd gesteund door een trou-
we en fanatieke supportersgroep waarbij 
ik denk aan de welbekende oudjes, maar 
ook zeker aan de familie Spit en vele an-
deren. Ik kan via deze weg niet genoeg 
uitdrukken hoezeer jullie steun wordt ge-
waardeerd door de jongens.

Wisten jullie trouwens dat de BWO-familie 
is uitgebreid? Vincent Bilanovic en Sterre 
Olde Monninkhof zijn ouders geworden 
van een prachtige dochter, genaamd Sia 
José. Ook via deze weg van harte profici-
at. Wij wensen jullie veel liefde en geluk!
Voor ons is het op sportief gebied de ko-
mende tijd vooral zaak om de kop om-
hoog te houden en hard te werken.

Hoog de Vaan

Dit seizoen spelen we eigenlijk twee ver-
schillende types wedstrijden. Bij een aantal 
wedstrijden dit seizoen is gebleken dat wij 
voor sommige tegenstanders een maatje 
te klein zijn. Hierbij denk ik onder andere 
aan Columbia en Bon Boys. In beide wed-
strijden was het krachtsverschil erg groot 
en de nederlaag dan ook zeer terecht. 
Wij hebben dit seizoen echter ook al een 
(groot) aantal wedstrijden gespeeld waarin 
we erg dicht bij een resultaat zijn geweest 
met elkaar. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn de thuiswedstrijden tegen NEO, WSV, 
Schalkhaar en SDC en de hierboven ge-
noemde uitwedstrijd tegen Achilles. Het 
is als speler erg frustrerend dat dan iedere 
keer het kwartje niet onze kant op valt. 

Zonder enige excuses op te willen voeren, 
kan ik hier wel een aantal redenen voor 
noemen. De belangrijkste reden is de sa-
menstelling van de selectie. De afgelopen 
jaren hebben een aantal selectiespelers 
gekozen voor een uitdaging bij een an-
dere club, zijn gestopt met voetballen of 
voetballen voor een lager elftal bij BWO. 
Dit heeft erin geresulteerd dat wij mo-
menteel een behoorlijk uitgedunde en on-
ervaren selectie hebben. Normaal worden 
jonge jongens geleidelijk ingepast in een 
ervaren team, nu moeten jongens als Stan 
Mecking, Bram van der Wal en Maxim El-
bers eigenlijk al wekelijks de kar trekken. 
Ik kan alleen maar een groot compliment 
geven aan deze jongens als ik zie hoe ge-
dreven ze zijn en welke stappen zij dit jaar 
al gemaakt hebben. Het zijn frisse, jonge 
gasten met een grote betrokkenheid bij 
BWO, waar BWO hopelijk nog jaren op 
verder kan bouwen. 



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

Coördinator 
vrouwenvoetbal

Wat doe je bij BWO?
“Ik ben Fred van Schoonhoven, vader van twee voetballende kin-
deren, een jongen van 11 en een meisje van 13. Omdat het voor de 
jongens allemaal redelijk goed geregeld is, ben ik mij met de mei-
den gaan bemoeien. Ik train en coach nu 5 jaar het team van mijn 
dochter (en zij vindt dat nog steeds leuk) en ben daarnaast nu 3 jaar 
coördinator van het meidenjeugdvoetbal bij BWO.”
 
Hoe gaat het nu met de meiden van BWO?
“Drie jaar geleden zijn we met alle leiders/trainers van de meiden 
van onder 9, onder 11 en onder 13 – een stuk of 20 personen – om 
de tafel gegaan om gezamenlijk te bepalen wat we zouden willen 
verbeteren en vooral hoe dat te realiseren. We hebben gezamenlijk 
een meidenbeleidsplan opgesteld met daarin o.a. ‘indelen op ni-
veau’, kleine teams, elkaar helpen en plezier. We zijn vervolgens met 
de jongste meiden (tot en met onder 13) begonnen met het ‘indelen 
op niveau’. De oudste groepen wilden dat toen niet en dat hebben 
we niet doorgedrukt. Achteraf hadden we dat misschien wel moe-
ten doen, maar ja, niet gedaan dus. Doordat de meiden van ‘de 
onder 13 van toen’ nu in de onder 17 spelen, groeit het ‘indelen op 
niveau’ nu langzaam maar zeker door naar de oudere leeftijden.”
 
En worden de doelen bereikt?
“Volgens mij zitten we op de goede weg. Samen met ATC zijn we 
met bijna 200 meiden de grootste meidenvoetbalclub Hengelo en 
behoren we tot de grootste 4 van Twente. Iedereen krijgt twee keer 
in de week training en we hebben een grote groep enthousiaste 
ouders (trainers/leiders). Tijdens het kampioenschap van Hengelo, 
dat in september is gehouden, zijn we in de onder 9, de onder 11 
en de onder 13 kampioen geworden. Met het niveau gaat het dus 
ook de goede kant op.”
 
En wat kan er nog beter?
“De groep meiden had nog veel groter kunnen zijn. Er stoppen ie-
der jaar tussen de 20 en 30 meiden en dat blijkt met name plaats 
te vinden in de teams waar problemen waren met het vinden van 
trainers of leiders. We denken soms te makkelijk: pubers stoppen 
ermee. Maar als je verder kijkt, blijkt dat in de teams er heel veel 
meiden stoppen in de teams waar de trainingen niet soepel liepen 
en bij de andere teams niet. Dus te weinig trainers bij een team, of 
trainers die geen klik hebben met een team, blijkt een van de be-
langrijkste oorzaken te zijn van het stoppen van veel te veel meiden.
Alle meiden vallen nu onder de jeugd, dus niet onder de technische 
commissie. Dat betekent dat voor alle meidenteams de trainers en 
leiders vanuit de ouders moeten komen. Wij zijn van mening dat ie-
dereen recht heeft op goede training en twee trainingen in de week. 
Ons idee is om voor teams waar het vanuit de ouders niet mogelijk 
blijkt om tweemaal in de week een goede training te verzorgen, 
vanuit sponsors één enthousiaste kwalitatief hoogstaande training 

in de week te gaan garanderen. Aan ouders van deze teams wordt 
dan gevraagd om de tweede training te verzorgen, zodat de mei-
den twee keer in de week training hebben en de ouders betrokken 
blijven.
Dit jaar zijn we daarmee gestart. De MO17-1 en de MO15-2 heb-
ben daardoor nu allebei eens in de week een training van twee en-
thousiaste, goede trainers. Er was nog wat budget over en daardoor 
heeft ook de MO9 twee enthousiaste trainers gekregen (de jeugd 
heeft immers de toekomst). Na één jaar gaan we evalueren om te 
zien of dit inderdaad leidt tot meer ledenbehoud.”
 
En hoe verder?
“Jongens beginnen over het algemeen op hun 6e met voetbal. Bij 
de meiden is dat anders. Daar stromen ze op alle leeftijden in en 
zelfs op ieder moment van het jaar. De uitdaging is dan om dat 
allemaal in te passen. In september zijn er alweer 15 meiden ver-
spreid over alle leeftijden bijgekomen en dat zullen er de komende 
maanden ongetwijfeld nog wel meer worden. We groeien dus goed 
door. Na de winterstop zullen we daardoor waarschijnlijk twee extra 
teams krijgen (een MO11 en een MO15). De meiden die nu in te 
grote MO11 of MO15 teams zitten, moeten dus nog even geduld 
hebben.
Daarnaast ben ik zelf erg benieuwd naar het effect van ‘goede trai-
ners voor iedereen’ en hoop ik natuurlijk dat we dat volgend jaar 
kunnen uitbreiden. Maar eerst even afwachten wat er uit de eva-
luatie komt.”
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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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Ben jij de nieuwe 
Björn Kuipers?

JEUGD

BWO zoekt nieuwe scheidsrechters
Door wisselingen in ons scheidsrechterskorps hebben we dringend behoefte aan nieu-
we scheidsrechters. We zoeken scheidsrechters die wedstrijden van onze jeugdteams 
willen fluiten. Alle leden van BWO van 12 jaar en ouder zijn van harte uitgenodigd om 
op deze manier onze club te helpen.

Waarom zou jij scheidsrechter willen worden?
We zijn op zoek naar nieuwe scheidsrechters die het leuk lijkt om wedstrijden van onze 
jeugd in goede banen te leiden. Zo speel je niet alleen een mooie rol in de ontwikke-
ling van onze club en onze jeugd, maar ontwikkel je ook je eigen leiderschapskwalitei-
ten. En vanzelfsprekend kun je rekenen op een mooi scheidsrechtertenue als je na de 
proefperiode echt wedstrijden in het weekend gaat fluiten.

Hoe word jij onze nieuwe topscheids?
We organiseren twee bijeenkomsten waarop we bespreken wat er bij komt kijken om 
een goede scheidsrechter te kunnen zijn. De belangrijkste spelregels komen aan bod, 
in theorie en vooral ook in praktijk. We gaan samen met jou het veld op om te oefe-
nen in het fluiten.
Daarna mag je een aantal wedstrijden fluiten ‘voor het echie’. Bevalt het je goed dan 
verwelkomen we je van harte in het BWO scheidsrechterskorps! 

Hoe meld je je aan? 
Als het jou leuk lijkt om onze club op deze manier te helpen en je wilt onderzoeken 
of dit iets voor je is, meld je dan vrijblijvend aan. Stuur even een mailtje naar Patrick 
Peezenkamp (p.peezenkamp-bwo@kpnmail.nl), hij neemt dan contact met je op over 
het vervolg.



Altijd de meest actuele collectie 
mode sieraden en horloges!
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Uw advertentie op deze pagina?

Neem contact op met 
sponsor@ksvbwo.nl

HERENSALON

SINCE 1941

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

BEERLAGE
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ALGEMEEN

Interview 
wasdames BWO 

Op dinsdag 8 oktober stond een interview 
gepland met de wasdames van BWO, An-
nemarie en Yvonne. Tegenwoordig met z’n 
twee, want in het verleden was er sprake 
van een drie-eenheid. Annie behoorde ook 
tot de drie-eenheid, helaas is zij vrij recen-
telijk overleden. Samen waren ze al zo’n 6 
jaar verantwoordelijk voor het wassen van 
de shirts, broeken en sokken. Zodoende is 
het niet meer dan terecht om deze dames 
wat aandacht te geven. De betrokkenheid 
bij de club is zo groot dat ze de shirts van 
BWO 1 mee naar huis hebben genomen 
om die daar op te hangen. De reden is dat 
de grote gele plakkaten niet in de droger 
kunnen. Bij minder weer worden de shirts 
in kleedkamer 12 opgehangen. 

Beide dames, die tevens zussen zijn, geven 
aan al heel lang betrokken te zijn bij BWO. 
Zo hadden ze de moeder bij de handbal- 
en de vader bij de voetbaltak van BWO, 
dus dan ga je als kind bijna automatisch 
mee. Yvonne heeft zelf 25 jaar gehand-
bald en tevens verschillende vrijwilligers- 
taken vervuld, waaronder leidster bij de 
hand- & voetbal en kantinemedewerker. 
Na de handbalcarrière nog getennist bij Tie 
Break, maar door een hamstringblessure 
inmiddels gestopt. Annemarie heeft met 
Paul, Rachel en Niek eigenlijk een geheel 

gezin wat flink betrokken is bij de club 
van de Noork. Paul momenteel als assi- 
stent-trainer bij BWO 1, Niek als grens-
rechter en Rachel was jarenlang betrokken 
bij de medische staf.  Ook Annemarie heeft 
jarenlang gehandbald, kantinediensten ge-
draaid en ze is leidster geweest. 

Doordat BWO wegging bij de stomerij 
moesten de shirts op een andere manier 
gewassen worden. Dit was een taak die de 
twee dames samen met Annie op zich na-
men. Naast het wassen namen ze op een 
gegeven moment het tassen indelen en 
het kledingbeheer ook op zich. De dames 
zeggen trots dat ze alles kennen, zo weten 
ze welke sponsor bij welk team hoort en 
wat met de shirts gedaan moet worden. 
Zelfs toen het al minder met Annie ging, 
kon ze het niet loslaten. Ze zat in het was-
hok en veel mensen kwamen toch even 
een praatje met haar maken. 

Deze dames ontfermen zich over de was, 
maar zijn daarnaast ook ontzettend be-
trokken bij onze vereniging. Zo wilde Annie 
zelfs tot het eind de wedstrijden van BWO 
1 zien. Er werd een plek gemaakt voor haar 

op het terras van de kantine en toen het te 
koud werd, kreeg ze een plaats in de be-
stuurskamer. Yvonne en Annemarie geven 
aan in goede en slechte tijden ook naar 
BWO 1 te gaan, want het is toch je club. 
Hierna volgt er met beide dames nog een 
gesprek over het eerste, waar voor mij uit 
blijkt dat de clubliefde diep zit.

Niels Bijen
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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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ALGEMEEN

Weekend OKW 2019

We hebben er lang naar 

uitgezien, maar daar 

was dan eindelijk het 

moment. Het weekend 

van 23 t/m 25 augustus 

brak aan: het OKW 2019 

(voorheen het EKW).

jeu-de-boules en het overbekende Ko-
ningsspel gespeeld. En fanatiek dat we 
waren! Nadat het zweet goed was losge-
komen en de schemering inviel, moest er 
weer worden bijgetankt... tot in de kleine 
uurtjes.

Na een onrustige en ‘zaag-nacht’ brak de 
tweede dag aan onder een stralende zon 
met uitstekende temperaturen. Het ontbijt 
ging er bij eenieder in als koek en vervol-
gens maakten we ons op voor een mooie 
wandeltocht naar Bierbrouwerij Hertog Jan 
om daar eens een kijkje te nemen
hoe alles "in zijn werk gaat". Dit alles on-
der leiding van een bekwame gids. Onver-
getelijk! 

We kregen hier natuurlijk nadorst van en 
besloten op een mooi terras nog een paar 
pintjes te nemen. Vervolgens moesten we 
eraan geloven: de organisatie had een ac-
tieve bezigheid bedacht in de vorm van een 
zogenoemde 'ketting-trapauto', die ons 
door het mooie landschap leidde.
Zeer vermoeiend voor velen, dus moest 
er even gepauzeerd worden om weer op 
krachten te komen, met behulp van... ja, 

dat dus. 's Avonds gingen we 'thuis' chi-
nezen, waar we ook echt aan toe waren, 
we hadden immers nog een lange avond 
te gaan...

Na wederom een ‘zaag-nacht’ moesten 
we zondagmorgen, na een heerlijk ontbijt, 
weer orde op zaken stellen onder toeziend 
oog van de organisatie. Dit gaf totaal géén 
problemen. Nadat je weer ‘van de vloer 
kon eten’ heeft onze chef-kok Frank nog 
een aantal gehaktballen warm gemaakt 
met brood, die we ons goed lieten sma-
ken en tegen 13.15 uur verlieten we ons 
gasthuis om de terugreis naar Hengelo te 
aanvaarden.

Bij thuiskomst hebben we dit weekend nog 
geëvalueerd in aanwezigheid van de dames 
bij Pecafé. Al met al was dit een perfect 
weekend, ook gezien het prachtige weer. 
Wij zijn de organisatie dan ook veel dank 
verschuldigd. Hulde!

Namens Het OKW 2019,
Hans Boerkamp

De weergoden waren ons aan het begin 
van dit ‘zware weekend’ niet goed gezind, 
het kwam met bakken uit de hemel, maar 
dat mocht de pret uiteraard niet drukken.
Na de diverse lijstjes te hebben afgewerkt, 
reden we met vier auto's richting het zui-
den, naar het prachtige plaatsje Bad Arcen 
(voor de echte kenners: in de kop van Lim-
burg). Rond de klok van vier kwamen we 
daar onder een stralend blauwe lucht aan 
en werd de indeling gemaakt. Je raadt het 
al... wie past bij wie?

Maar goed, nadat alles een beetje ‘op de 
rails stond’, werd het tijd voor een ijskoude 
versnapering. De organisatie was hier uiter-
aard goed op voorbereid en had het nodige 
"gerstenat" al ingeslagen. Na er een aantal 
(!) te hebben gedronken, werd het tijd om 
onze magen te vullen en daar wist onze 
chef-kok Frank wel raad mee. Goed bereid 
kost even tijd, zullen we maar zeggen. Een 
héérlijke maaltijd stond op ons te wachten. 
Frank bedankt hiervoor!

En toen werd er gesport. Met volle magen 
en met de nodige conditie die (misschien) 
te wensen overlaat, werd er gevolleybald, 
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Beeldverslag
Algemene 
Leden-
vergadering

18 november jl.

ALGEMEEN

Foto's: Ton Baake
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HANDBAL

Seizoen 2019-2020: 
eentje vol veranderingen
We zijn alweer wat weken op gang deze 
competitie. Een start van een seizoen vol 
veranderingen voor onze handbalafde-
ling. Te beginnen met ons dames 1 dat in 
de hoofdklasse speelt. Al jaren een hecht 
team, maar door diverse redenen helaas 
een tekort aan speelsters dit seizoen. Zo 
heeft Denise helaas besloten om (tijdelijk) 
te stoppen vanwege haar werk. Jammer 
genoeg is er op dit moment nog geen 
aansluiting vanuit de jeugd, dus heeft 
het bestuur gezocht naar een geschikte 
oplossing. We denken deze te hebben 
gevonden in een samenwerking met 
Borhave 2 uit de Hoofdklasse. Ook zij 
hadden een tekort aan speelsters. Freddy 
Legtenberg (coach) en Eggy Voorneman 
(trainer) nemen dit seizoen de dames on-
der hun hoede. Verderop in deze Blauw- 
Witter meer over deze samenwerking! 

Dames 2 (i.v.m. het combiteam heten zij 
nu dames 1) is doorgeschoven naar de 
1e klasse. Wel een pittig niveau, omdat 
helaas enkele meiden uiteindelijk toch 
hebben besloten niet te blijven handbal-
len. Het zal een pittig jaar worden voor 
hen, maar we zullen er alles aan doen 
om er een leuk jaar van te maken. Met 
de fijne training van Eggy Voorneman en 
zijn coaching zo nu en dan moet het toch 
goedkomen. Dames 3 speelt nog gewoon 
breedtesport en dames 4 is een recre-
antenteam geworden dat een paar keer 
per maand een doordeweekse wedstrijd 
heeft.

Bij de jeugd is niet zoveel veranderd. We 
hebben een mooi C- en een D-jeugdteam 
die fanatiek getraind worden door Helen, 
Els en Chayenne. Super dames, dat jullie 
zo enthousiast en gedreven deze groepen 
meiden trainen in jullie vrije tijd! Ook li-
sette, Tanja en Marlou steken maandelijks 
heel wat vrijwillige uren in het geven van 
training. Zij staan namelijk voor de E-, 
F- en H- jeugdgroepen. Dit met hulp van 
Maud en oma Willy. 

Tot slot misschien wel de grootste veran-
dering, maar wel een hele leuke! Er zijn 
vergaande plannen om handbalvereni-
ging Donar uit Hengelo, bestaande uit 2 
herenteams, te laten fuseren met BWO. 
Voor ons een mooie kans om de hand-
baltak uit te breiden met mannenhandbal 
en straks jongenshandbal. Ook staan we 
dan als bestuur sterker met deze ervaren 
mannen erbij. Er is afgelopen seizoen al 
kennisgemaakt onderling door samen te 
trainen en een feest in de kantine. Onze 
beide besturen zijn achter de schermen 
druk bezig om een en ander uit te zoeken 
en uit te werken. Hierover later meer.

Zoals gezegd gebeurt er veel bij de 
handbal en zitten we niet stil. Maar het 
belangrijkst is dat iedereen lekker kan 
sporten en kan genieten van het spelletje.

Sportieve groetjes, 

Het handbalbestuur



YOUR  STYLE
k  a  p  s  a  l  o  n

 
Bandoengstraat 60
7556 TG Hengelo ov
074 243 39 60 
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Samenwerkingsverband 
BWO en Borhave

Zoals bij velen al bekend is, is er dit seizoen voor dames 1 veel veranderd. Door een te-
kort aan speelsters was het helaas niet mogelijk een volledig team op de been te krijgen. 
Gelukkig is er een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen BWO en Borhave, de 
handbalvereniging uit Borne. Het tweede dames team van Borhave is afgelopen seizoen 
gepromoveerd naar de Hoofdklasse, maar ook zij kampten met een tekort aan speelsters. 
Na een aantal gesprekken is besloten onze krachten te bundelen en een samenwerkings-
team op te richten. Geen fusie dus, maar een samenwerkingsverband tussen twee teams 
van twee verschillende clubs. Een mooie constructie van het NHV voor verenigingen die 
(tijdelijk) geen volledig team kunnen samenstellen. Op deze manier kunnen ook wij het 
tekort aan speelsters opvangen en toch in de Hoofdklasse blijven uitkomen. 

Een nieuwe samenwerking betekent na-
tuurlijk ook een aantal nieuwe gezichten. 
Graag stellen wij jullie voor aan onze coach 
Freddy Legtenberg en trainer Eggy Voorne-
man. 

Eggy Voorneman 
Mijn naam is Eggy Voorneman. Ik woon in 
Oldenzaal, ben getrouwd met Gerrie en we 
hebben samen 4 kinderen en 3 kleinkinde-
ren. Ik heb in Arnhem 14 jaar en in Duits-
land 11 jaar gehandbald.

In 1993 ben ik begonnen als trainer in de 
Lutte en van 1996 tot 1999 heb ik in Ol-
denzaal handbaltraining gegeven.



Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Uw adviseur voor uw particuliere bankzaken

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

te brengen?

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

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

Krijgt u voldoende inkomen wanneer u onverhoopt 
arbeidsongeschikt raakt? 

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

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

Of kijk zelf op onze website: 
www.abnamro.nl/nl/zakelijk/
ondernemen/mkb

Nieuw Huis of korte Wooncheck 
Graag ga ik met u in gesprek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor 
de aanschaf voor uw nieuwe droomhuis of wellicht uw huidige hypotheek over 
te sluiten.

Heeft u reeds een hypotheek? Mogelijk kunt u geld besparen als de verhouding 
van uw lening tegenover de waarde van de woning is verbeterd.

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

Kan ik u van dienst zijn 
met uw bankzaken?
Neem gerust contact met mij op.

Maarten Schuurman Specialist MVB & DGA 
mobiel: 06 13 43 86 88
maarten.schuurman@nl.abnamro.com

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

Ook buiten kantoortijden kan ik deze mogelijkheid 
inzetten voor u!

Rendement
Wilt u uw vermogen laten groeien en overweegt u om te 
gaan beleggen?

Blijft u liever sparen, maar vraagt u zich af of u nu wel de
hoogst mogelijke rente krijgt?

Koopt u liever een tweede woning aan voor uw 
studerende kind of voor de verhuur?
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Freddy Legtenberg
BWO vroeg of ik mij even aan de BWO-le-
den wilde voorstellen; uiteraard wil ik hier 
graag gevolg aan geven.
Ik ben Freddy Legtenberg en sinds dit 
seizoen coach van het dames combinatie-
team BWO 1 en Borhave 2. Dit mag ik dit 
seizoen samendoen met Lisette Veltkamp 
en Eggy Voorneman (die de trainingen 
verzorgt).

Ik draai al lang mee binnen het handbal-
gebeuren in Twente en Nederland, met 
name als voormalig voorzitter van Bor-
have, koppelscheidsrechter, trainer en 
coach. Daarnaast heb ik circa 35 jaar zelf 
gehandbald tot op 2e divisie niveau.
Binnen Nederland heb ik circa 9 jaar als 
bondsafgevaardigde naar het NHV voor 
de afdeling Twente opgetreden.

Ons gezin is een echt handbalgezin, mijn 
vrouw Christine heeft ook jaren gehand-
bald in het eerste van Borhave en momen-
teel spelen mijn dochters eredivisie hand-
bal bij Borhave.

Zoals gezegd ben ik sinds dit seizoen coach 
van het damesteam BWO 1/Borhave 2, 
waarbij we nog net voor de vakantie een 
tweetal kennismakingstrainingen hebben 
gedaan. Na de zomervakantie hebben 
we met elkaar de trainingen opgepakt die 
door Eggy Voorneman worden verzorgd.
Na enkele onwennige oefenwedstrijden 
zien we nu een steeds betere groepsvor-
ming van 2 teams, komende uit 2 vereni-
gingen, die op dit moment op een gewel-
dig mooie en sportieve wijze al met elkaar 
trainen en wedstrijden spelen. Op het mo-
ment dat ik dit schrijf, hebben we 4 wed-
strijden gespeeld (2 gewonnen/ 2 gelijk) 
en staan op een 4e plek met 1 wedstrijd 
minder gespeeld.

Je vraagt jezelf vooraf natuurlijk wel af 
hoe een en ander zal gaan lopen als team, 
als prestatie.
Wat de dames wekelijks op het veld laten 
zien met elkaar, stemt mij nu al trots om 
hier deelgenoot van te zijn. Ik wil er samen 
met het team, Lisette en Eggy een mooie 
tijd van maken.

De thuiswedstrijden zijn in Borne en 
Deurningen en ik zou ook de BWO-leden 
willen uitnodigen om deze te bezoeken. 
Het is echt leuk.

Met sportieve groet,

Freddy Legtenberg

Voor mijn werk als projectleider bij de Ko-
ninklijke Luchtmacht heb ik van 1999 tot 
2014 in Den Haag gewerkt. Voor deze 
functie heb ik veel reizen over de hele we-
reld gemaakt en tussendoor tijd weten vrij 
te maken om het nationaal militair vrou-
wenteam te trainen en coachen.

Bijna dagelijks sport ik nog actief. Elke 
week ga ik hardlopen, tennissen, fietsen 
en in de winter schaats ik. In de vakan-
ties fiets ik veel met mijn vrouw samen; 
zo hebben we samen al in 8 Aziatische 
landen gefietst. In 2014 ben ik vervroegd 
met pensioen gegaan. In dat jaar heb ik, 
met mijn tentje en gasbrandertje als ba-
gage, in mijn eentje van Amsterdam naar 
Rome gefietst. Dit was een hele onderne-
ming, maar mijn idee hierachter was: als 
je gelooft in jezelf, kun je veel bereiken. 
(Dit geldt natuurlijk ook voor de handbal-
sport!)

Vanaf 2014 heb ik het trainerschap weer 
opgepakt, eerst in De Lutte, daarna in Ol-
denzaal.
Ik vind het leuk om bij Borhave/BWO 
handbaltraining te geven. Ik heb gezien 
dat er talenten zijn binnen de vereniging. 
Het is belangrijk om als team met plezier 
samen te spelen. Hiervoor is het nodig dat 
de basistechnieken van het handbal goed 
worden beheerst, zoals het juist vangen en 
afspelen van een bal. Timing is ook een 
belangrijk aspect, dus op het juiste mo-
ment instarten.
Voor de jeugdtrainers is het van belang om 
de basisvaardigheden goed aan te leren.
Het aspect conditie krijgt bij mij ook veel 
aandacht. Aan het einde van de training 
moeten we voldaan moe zijn, dit maakt 
handbal leuk.
Het allerbelangrijkste is de sfeer in het 
team en de wil om te winnen. Ik zie dat 
het team hier hard aan werkt.

Naast het aanleren van deze sporttechni-
sche vaardigheden is het van belang dat 
trainers, coaches en begeleiders op één 
lijn liggen. Iedereen binnen de vereniging 
hoort dezelfde visie te hebben. Sportiviteit 
en respect staan altijd voorop. Geef elkaar 
een compliment als dit terecht is; dit heb 
ik zelf al mogen ervaren bij enkele speel-
sters. Het coachen is voor mij ook een erg 
waardevol onderdeel en het is fijn dat er 
een goede match is met Freddy.
Al met al hoop ik een zinvolle bijdrage 
te leveren aan het handbal bij Borhave/
BWO!



VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN,
VOOR ALLE GELEGENHEDEN

MEER DAN 6.500 M2

MODE EN SCHOENEN

• Meer dan 350 internationale merken onder één dak

• Voor dames heren en kinderen voor alle gelegenheden

• Vakkundige en gespecialiseerde mode-adviseurs

• Voldoende gratis parkeergelegenheid

• Gratis kopje koffie in onze gezellige Koffiekökk’n

• Alle afdelingen via een lift te bereiken 

• Kinderbioscoop op onze kinderafdeling

• Eigen vermaakatelier, vaak klaar terwijl u wacht

• Voordelen voor vaste klanten met de Fashion Card

• Taxi service met de Fashion & Food cab

• Online shop: www.roetgerink.nl

WIJ BIEDEN U:

DORPSSTRAAT 139A, ENTER
0547 - 38 80 60 

BRASSERIER1854.NL
 /R1854

DORPSSTRAAT 148, ENTER
0547 - 38 17 66 

ROETGERINK.NL
 /ROETGERINKMODE  HOOFDSPONSOR FC TWENTE VROUWEN 

EIGEN BRASSERIE -1854 

MET GROOT ZONNIG TERRAS
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Uitje 
oud-DS5

Beste Blauw-Witters,

Het moet in 1991 geweest zijn dat de handbalsters van BWO-DS5 een lumineus idee 
hadden. Francé en Jan Gellevij als aanjagers stelden voor om met deze groep dames en 
aanhang enige dagen samen naar Sauerland op vakantie te gaan. Februari was een mooi 
tijdstip, het gaf de mogelijkheid om ook eens op de lange latten te staan. Kennelijk is het 
zo goed bevallen dat het een ware traditie is geworden. Als uitbreiding op deze traditie 
trekken de dames zich ook nog eens per jaar een weekend terug in één of ander luxe 
hotel. Het kan niet op.

Dit jaar van 1 tot 4 oktober hebben deze (70+) leden van BWO-DS5 hun jaarlijkse uitje 
gevierd; deze keer weer met hun wederhelften. Deze educatieve driedaagse begon, zoals 
gebruikelijk, met een koffietafel in de BWO-kantine. Hier worden de jaarlijkse bijzon-
derheden van afgelopen jaar doorgenomen, nou ja, de mannen dan. De vrouwen zijn 
dagelijks in hun groepsapp bezig zich van allerlei nieuwsinformatie te voorzien, vooral 
onnodige informatie. Als er eens een berichtje vergeten zou zijn, dan wordt er wel bijge-
praat op het maandelijkse avondje koffiedrinken (en andere drankjes).

De organisatie was dit jaar in handen van Riet, José en Huub. Ten gevolge van de regen 
werd de eerste activiteit afgeblazen en zetten we gelijk koers naar het landelijke Rekken. 
Rekken ligt in de Achterhoek, erg bekend van de Rekkense Kolonie, maar zo ”gek” was 
deze locatie niet. Na ons bivak togen we naar Borculo, alwaar we met zwaailichten en 
sirenes ontvangen werden in het Brandweermuseum. Uiteraard veel antieke pompen 
(ook handbediend) uniformen, oldtimers, brandblussers, helmen etc. Tijdens het bezoek 
hebben we een stadstour gemaakt in twee antieke (rode) voertuigen. Voor mij een eye- 
opener dat er meerdere kleuren brandweerauto’s zijn. Kortom: een geslaagd bezoek. 

Bij terugkomst in ons logement deden de dames, en een heer, zich tegoed aan een 
(twee) advocaatje met boerenjongens en veel slagroom. Hierna kwam alras een Haaks-
bergense cateraar ons van een warme maaltijd voorzien. Kennelijk was hij ervan over-
tuigd dat we in Hengelo enige dagen op rantsoen hadden gestaan. Wat een overdaad 
of eten senioren zoveel minder? Wel lekker trouwens. ’s Avonds heeft iedereen zo 
zijn tijdsbesteding. De vrouwen spelen kaart of regenwormen, de mannen namen een 
bekertje met twee dobbelstenen, wat snuif en een Mexicaantje. Wat een lol, wat een lol. 
Aangewakkerd door enige glaasjes alcohol bevattend vocht. In de vroege uurtjes ga je 
dan naar bed. Van slapen was echter pas sprake toen de laatste feestganger zijn bed had 
gevonden. Hoe ouder hoe gekker.



Staat binnenkort jouw 
bedrijfsnaam op een van
de kleedkamerdeuren?

3 deuren 
zijn inmiddels 

gevuld!

Nog 11 te 
gaan!

GEÏNTERESSEERD?           
Neem contact op met 

Niek Oberjé:
06 42 35 75 43

niekoberje@gmail.com

voor maar
€100,-

per seizoen
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De tweede dag, na een 'licht' ontbijtje (dezelfde cateraar) en een sloot koffie, met een 
duffe kop op de fiets voor een internationale fietstocht. We trokken eerst langs de Berkel 
om via Duitsland naar het Haaksbergerveen te karren. Hier en daar wat geploeter door 
de drek. Hierna waren we wel weer aan een stop toe. De geest wat helderder, de spieren 
wat losser, tijd voor ons lunchpakket. Uiteraard met een gekookt eitje. Na de schaaps-
kudde te hebben gezien, de laaghangende wolken die hun tranen net konden bedwin-
gen ontweken, fietsten we verder von Knotenpunkt naar knooppunt naar ……..… 
Rekken. Aldaar wachtte ons de 

 
Velen van ons dachten eerst aan 'een hoes vol pruttel' maar niets is minder waar. Er 
heerste hier een complete verzamelwoede. Marktplaats, antiekveilingen, en ’t Goed wer-
den afgestruind en ook uit nalatenschappen werden goederen gedumpt. Maar na onze 
rondleiding en deskundige uitleg per thema zijn we compleet bijgeschoold in de geschie-
denis vanaf begin vorige eeuw. Wij kozen voor de thema’s platteland en reclame. Wij zijn 
helemaal bijgepraat over het boterkarntoestel, boeskoolmes, sliepzand, worstepinne en 
zagen veel reclames o.a. in de vorm van plakplaatjesboeken van KLM, van Houten en 
Kwatta. Tussen de reclames door even een bakkie koffie (met Buisman) en taart. Thuis 
wachtte ons een zeer uitgebreid stamppotbuffet. ’s Avonds hebben vooral de mannen 
(en uiteraard Maria ten Hag) ons Ajax van Valencia zien winnen (0-3) en hadden de 
dames lol in… Jawel, kaartspelletjes.

Maria ten Hag werd eerste. De versierselen werden haar door Huub opgespeld, de beker 
en een flesje wijn overhandigd. Tweede was Louis Vehof en derde José Aalbers. (heren, 
heren) Na de derde helft en wederom een uitgebreid buffet werden de koffers gepakt, de 
bedden afgelegd en de fietsen op transport gezet. Wegens onophoudelijk succes trekken 
we er volgend jaar weer op uit. Waar we heen gaan? Niet Joost, maar Marian en Louis 
Vehof en Truus en Tonnie Geerdink zullen het weten, maar houden het strikt geheim. 
Zelfs Frits Wester (RTL4) zou er niet achter komen. Veel succes met de organisatie. Een 
fantastische driedaagse, alles werkte mee, zelfs het weer. Riet, José en Huub, bedankt 
voor de geweldige organisatie.

Namens de BWO-midlife club, 

De oudste van het stel



JO15-1: C. Horstman
JO13-1: M. Eijer 
JO11-1: M. Groothuis
JO09-1: A. Beune / J. Pastoor 

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 

Hoofdbestuur
Voorzitter  L. Van Belkum, Marenestraat 6, 7559 MR Hengelo 06 51468407
Secretaris  B. Markerink, Leutinkveldweg 55, 7522 PW Enschede  06 12973372
Penningmeester  B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl. 074 2437464
Kantinezaken  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
Mat.beh.  P. Oberje
Wedstrijdcoördinator  M. Kerstens  06 55385443
Coörd. JO19/JO17  H. Yilmaz
Coörd. JO15  M. Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl. 06 21244857
Coörd. JO13  Patrick Pezenkamp
Coörd. JO11  Vacant
Coörd. JO8/JO9  A. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl. 06 10786584 
Coörd. Welpen B. Markerink, Leutinkveldweg 55, 7522 PW Enschede 06 12973372
Coörd. Meiden  F. van Schoonhoven 06 51418937
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:  A. Blokhuis
Dames 3 & 4:  H. Boomkamp/ M. Kosterink
D & E jeugd:  E. Tijhuis & K. Meutstege (wo), M. Krakers & J. Leusink (vr)
F jeugd:  T. Heerbaart & N. Hasselerharm/S. de Bruyn
H jeugd:  N. Hasselerharm/S. de Bruyn 

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  Vacant
Coörd. Sel/Sen  Vacant
Coörd. JO19/Beltona  Vacant
Coörd. JO17  Vacant
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: R. Nijhuis/M. van den Berg A1: J. Derksen C2: M. Groothuis
2e elftal: G. Bijsterbosch B1: R. Tijhuis
Keeperstrainer: R. Elfrink C1: W. van Houten
 
Trainers Pupillen Jeugdkeeperstrainers
JO19-1: W. de Graaf H. de Graaf
JO17-1: P. Bakhuis 

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