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Daar zijn we eindelijk weer. Na de presentatiegids is dit de eerste editie van het clubblad van het seizoen 2010/2011. En wel met een geheel nieuwe layout in de huisstijl
van Tubantia.
In deze editie komt onze voorzitter Peter Leferink met een update over ons nieuwe
sportpark. Het kappen van bomen en bosjes is reeds in volle gang. Het begin is er!
Het jeugdbestuur blikt ook voorruit op diverse zaken. Dat kunt u lezen op pagina 11.
Uiteraard is Martin Waanders ook weer terug met het wel en wee van Tubantia 1. Na
een stroeve seizoensopening moet de weg naar boven weer ingezet worden. Dit kan
worden ingezet op zondag 31 oktober wanneer de stadsderby tegen Achilles ‘12 op
het programma staat.
In de presentatiegids stond al een kort interview met een echte Tubantia familie: de
familie Geeridnk. In deze editie staat het complete interview. Zoals kunt lezen in de
rubriek Blik op 10, zal deze rubriek vanaf komende editie van schrijver wisselen en
daarmee ook de titel veranderen, rondom 10. Gerard, bedankt voor alle bijdrages die
je hebt geleverd aan ons blad!
Op pagina 17 leest u over het bezoek dat Bjorn Kuipers onlangs aan onze club
bracht. Verder nog een bericht van de activiteitencommissie jeugd, sponsorcommissie en een vacature voor runners voor de barcommissie. Kortom we hebben weer
een goed gevuld blad weten te realiseren.
Heel veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
de redactie
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VAN DE VOORZITTER

Het geat on!

We zijn eindelijk begonnen met de aanleg van het
langverwachte kunstgrasveld. Inmiddels is het
bosje gekapt (ten tijde van het schrijven) en wordt
de laatste hand gelegd aan de ontwerptekeningen.
Aannemer Krinkels kan dan alles definitief
becijferen en kan na goedkeuring door de
gemeente er snel gestart worden met de aanleg.
Wij zijn op dit moment nog vol vertrouwen dat het gaat
lukken om het veld gereed te hebben vóór de winterstop.
Tenminste als er geen meter sneeuw valt in december.
Krinkels geeft aan 4 weken nodig te hebben voor de
aanleg en rekening te houden met nog eens twee weken
uitstel ivm het slechte weer (te lage temperatuur voor het
verlijmen).
Inmiddels is ook de bouwaanvraag ingediend bij de
gemeente Hengelo. Op 1 oktober trad de nieuwe WABO
(Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) in werking
en HVV Tubantia (voorbereid door architect Fons Nijland)
heeft de primeur om deze omgevingsvergunning als eerste
in Nederland te hebben ingediend. Hopelijk verloopt dit
proces voorspoedig, want die nieuwe regeling heeft een
kortere doorlooptijd dan de voorgaande regeling. Door de
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winter en de te treffen voorbereidingen van Jan Steggink
gaan wij daar van uit
Overlast en trainingsvelden
Ondanks deze positieve ontwikkeling betekent de start van
werkzaamheden ook ingrijpen in de bestaande structuur.
Dat zal leiden tot overlast, hetgeen zich al manifesteerde
doordat wij geen gebruik meer konden maken van veld
4. Om die overlast enigszins te compenseren is ervoor
gekozen om de lichtmasten te draaien en ook veld 3 te
gebruiken bij trainingen. Sjaak Schuurman is erg druk in de
weer om iedereen aan hun trekken te laten komen om een
volwaardige training af te werken.
Wees dus coulant als het niet helemaal naar je zin gaat,
maar houd je aan de planning. Geen eigen rechter spelen
en velden gebruiken die niet gepland staan. Er wordt juist
rekening gehouden met een evenwichtige belasting van de
velden om zodoende minder schade te laten ontstaan.
Helaas hebben sommigen er een handje naar om op
eigen houtje te handelen. Doet dat niet. Overleg met Sjaak
Schuurman als je andere wensen hebt, maar communiceer
bovenal goed naar de groep spelers. De overlast is van
tijdelijke aard en je moet maar zo denken, het wordt er
alleen maar mooier van!
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Nieuwe CV-ketel, radiatoren of badkamer? Waar begint u
zo’n klus? Natuurlijk bij Warmteservice! We hebben een
ruim assortiment (alle bekende merken) met standaard
vaste lage prijzen. En we geven u deskundig en persoonlijk
advies over aankoop en installatie.
Hulp nodig bij het installeren? Hiervoor kunnen wij u in contact brengen met betrouwbare installatiebedrijven.
Kijk op warmteservice.nl/installatie
Meer informatie: 0900 - 23 56 897 (0900-belnuWS) € 0,01 p.m.

HENGELO Turbinestraat 10 ✆ (074) 245 25 90
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BEDRIJFSKLEDING

RELATIEGESCHENKEN

Torenlaan 32, 7559 PJ Hengelo, (T) 074 - 267 35 25
info@hollandsigns.nl, www.hollandsigns.nl

Antoon Heerbaart Transport
074 - 242 14 59






Nu is het tijd voor “Spaß” bij uw inkopen

Alles. www.hobbelink.nl

...maar wij hebben DC
Draadsnijgereedschappen
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VAN DE VOORZITTER

Nieuwe jas vraagt om inzet
Het gaat er op korte termijn een stuk beter van worden
qua accommodatie. Echter het ‘thuis’ is nog niet af. We
werken achter de schermen hard aan huisstijl, getuige de
vernieuwde website, clubblad, informatiedragers etc, maar
ook alvast aan de nieuwe inrichting. Dat moet wel als een
warme deken voelen.
Een van de belangrijkste ingrediënten voor de ‘warme
deken ‘ zijn pistier ingestelde vrijwilligers. Daar beginnen
wij zo langzamerhand een tekort aan te krijgen. Het mag
niet zo zijn dat de bestaande schouders dat moeten dragen.
Inmiddels heeft iedereen kennis kunnen maken met Henri
Ramaker die de taken van Willem Huisman en Stef Wonink
gaat overnemen. Dat gebeurt ook met het oog op de
toekomst. Henri kan het niet alleen dragen, daar moeten
goedgemutste vrijwilligers bijkomen. Verplicht dienst
draaien proberen wij nog niet in te voeren, in de hoop
daar toch een goede bezetting in te vinden. Maar wie weet
ontkomen wij in de nabije toekomst er niet aan.

Bijvoorbeeld een kaart van €25,00 vertegenwoordigd een
waarde van € 27,00 Dus voordeel voor leden. Voor de jeugd
komt er ook een kaart met een geringer bedrag. De kaart
komt op naam te staan en kun je dus zelf bij je houden.
Dus je hoeft niet met een volle portemonnaie op stap. Wel
zo makkelijk en veilig. Wellicht kan de kaart ook achter de
bar in beheer gehouden worden. Dat wordt nog even goed
bekeken. Hierover later meer.
Tot slot
Ik zie u graag op de Algemene Leden Vergadering op 1
november a.s. om 20.00 uur in de kantine.
Met vriendelijke groet,
Peter Leferink

Wie helpt ons mee??
De nadruk ligt bij keuken/kantine, maar ook voor sportieve
invulling zoeken wij versterkingen.
2 uur per jaar helpt
U kunt het verschil maken. Slechts met 2 uur per jaar
helpt u ons al. Want als iedereen een wedstrijd zou
willen fluiten of vlaggen, dan helpt dat al enorm.
Een dagdeel per jaar betekent bijvoorbeeld
gezellig helpen achter de bar of in de keuken.
Thee verzorgen bij de wedstrijden of een training
voor je rekening te nemen. Zo kan ik wel even
doorgaan, maar de kern is wij hebben jullie hulp
nodig. Als je die wilt geven, vul het dan even
in op onze nieuwe website www.HVV-Tubantia.
nl. Ouders van zijn natuurlijk ook van harte
uitgenodigd. Bij voorbaat dank voor de reactie.
Dan nog even dit
Wij hebben de teams uitgerust met een nieuw
consumptiebonnensysteem. Dat werkt tot nu
toe geweldig en geeft een goede beheersing
in de kosten. Er kan dus niet meer iets worden
besteld zonder kaart, want er wordt niets meer
opgeschreven achter de bar. Het lijkt ons een goed
systeem die wij ook voor leden beschikbaar kunnen
stellen. Wij overwegen om met ingang van 1
januari consumptiekaarten aan te bieden,
exclusief voor leden. De kaarten
vertegenwoordigen een waarde die
hoger is dan de aanschafwaarde.

Actuele informatie op www.hvv-tubantia.nl
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TUBANTIA 1

Tegenvallende
competitiestart
Tubantia 1

Tubantia begint het nieuwe seizoen stroef, na
een moeizaam bekeravontuur (laatste in een
poule met DOS’37, HSC’21 en SVZW) hebben
we ook in de competitie moeite om ons ritme
te vinden.
We hebben vooral pech met blessures, zo zijn Vincent
Geerts en Edwin Geerdink het hele seizoen nog niet
inzetbaar geweest met hun knieblessures. Maar ook
Daniel Banis (lies) en Rory Oude Voshaar (enkel) moeten
meerdere weken langs de lijn toekijken.
Daarnaast hadden we de eerste twee wedstrijden ook
pech met diverse beslissingen van arbiters die consequent in ons nadeel floten. Natuurlijk verlies je een
wedstrijd nooit alleen door een scheidsrechter en spelen
we niet goed maar toch waren we ontevreden over de
scheidsrechters in de eerste twee wedstrijden. Zo had
Tubantia in de eerste wedstrijd thuis tegen Voorwaarts
Twello zeker een penalty moeten hebben. Die kregen we
niet zo dat een onterechte 0-1 ruststand ook de eindstand zou worden. Ook in de slotfase van onze eerste
uitwedstrijd tegen AWC Wychen voelden we ons tekort
gedaan. De scheidsrechter gaf na onze 0-1 voorsprong
in de 70e minuut eerst bijzonder gemakkelijk wel een
penalty aan AWC en volstrekt onbegrijpelijk tenslotte
vlak voor tijd ons geen penalty bij een AWC handsbal
die voor vriend en vijand zichtbaar was. Mede door deze
consternatie verloren we ook deze wedstrijd jammerlijk
met 2-1.
De tweede thuiswedstrijd hoopten we op de eerste
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thuisoverwinning maar Longa’30 bleek een sterke en
taaie tegenstander te zijn. Dit keer hebben we iets meer
geluk en kunnen we door een doelpunt van Rutger Kats
met een 1-0 voorsprong gaan rusten. Er is nog geen 30
seconden in de tweede helft gespeeld en het staat al 1-1.
Misschien waren we nog niet geheel geconcentreerd
maar dit mag natuurlijk nooit gebeuren. Jan Peters
wordt vervolgens hard neergelegd in de 16 meter en de,
nu zelfs uitstekend fluitende scheidsrechter, wijs naar de
stip. Rutger Kats zet ons op een hernieuwde voorsprong
maar ook hier kunnen we niet lang van genieten. Nog
net binnen het uur spelen en het staat wederom gelijk,
2-2. Hierna is Longa’30 misschien nog wel dichter bij de
drie punten dan Tubantia dus we moeten tevreden zijn
als na 90 minuten de eindstand blijft staan op 2-2. Het
eerste punt!
Uit bij PH komen we al in de vierde minuut op voorsprong. Sander van Dijk schiet raak en Tubantia lijkt op
rozen te zitten, maar niets is minder waar. In de resterende speeltijd komt Tubantia onder zware druk te staan
en menig maal lijkt de meer dan verdiende gelijkmaker
te vallen. Maar de achterhoede, met als absolute uitblinker onze keeper Remco Olde Hendrikman, weet van
geen opgeven en gaat diep. Tubantia heeft zelfs in de
slotfase nog een paar kleine counterkansjes. De stand
verandert echter niet meer, na 97 minuten de bevrijding.
Tubantia wint eindelijk en hoopt op betere tijden.
Een week later is er echter weer een ander Tubantia te
zien. Het werkt wel hard maar het loopt gewoon niet,
tegenstander SDUOC wordt met de minuut sterker en
ruikt dat er wat te halen valt. Toch lijkt Jan Peters ons op
slag van rust op voorsprong te zetten, hij is de keeper
voorbij maar zijn inzet komt helaas via de paal het veld
weer in en heel Tubantia is van slag als ook nog eens in
de 44e minuut de 0-1 valt. In de tweede helft proberen
we het wel, maar het lukt simpelweg niet en de genade
klap volgt vlak voor tijd. De scheidsrechter geeft de
bezoekers een terechte penalty en zo eindigt deze wedstrijd in mineur, 0-2.
Ook de derby in Enschede tegen Sportclub levert niet
het gewenste resultaat op, vooral in de eerste helft kost
het ons veel moeite om voor de goal van de tegenstander te komen. SC Enschede heeft de eerste drie goede
kansen maar wacht uitgerekend tot de 44e minuut om
de 1-0 ruststand te laten aantekenen. In de tweede helft
werkt Tubantia hard en komt het ook af en toe gevaarlijk
voor de goal van de thuisclub. Dit gebeurt echter pas
na de 2-0 en in het laatste half uur hebben we ook nog
eens geen greintje geluk.
Wie in de hoek zit waar de klappen vallen, die wil daar
natuurlijk graag uit. Dat moet dan maar gebeuren in de
thuiswedstrijd tegen Germania. U leest erover in het
volgende clubblad.

De Tubantiaan - Clubblad van HVV Tubantia

Ooh wat veel...
Verras uzelf of iemand anders
eens met een mooi horloge of
een waardevol sieraad. Loopt
u daarvoor eens binnen bij
Juwelier Knoef en verbaas u
over de enorm ruime keuze.
Als Tubantialid ontvangt u op
vertoon van uw clubcard ook
nog eens 10% korting. Kijk
voor nieuwe items ook op de
website: www.juwelierknoef.nl
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Nieuwstraat 15, Hengelo | 074 - 2912315

LOOD-SERVICE-NEDERLAND

PRODUKTIE-EN HANDELSONDERNEMING
Petroleumhavenstraat 6B, Hengelo
074 - 243 39 38

Hier had uw
advertentie
kunnen staan
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VAN HET JEUGDBESTUUR

Van het Jeugdbestuur
Het nieuwe Jeugdbestuur is nu ruim een jaar
onderweg. Wat kwam er zoal voorbij en wat staat
ons nog te wachten?

Hierbij valt te denken aan: afstemming selectie- en overige
teams, het opstellen van spelersprofielen, het verbeteren
en afstemmen van de trainingen.

Het Jeugdbestuur verwelkomde nieuwe leden, van 3 naar
10. Ronald Houtkooper (wedstrijdzaken), Ellen Verdriet
(penningmeester) en Berry Esmeijer (teamindeling F-E-D/
trainers) kregen versterking: Raoul Boer (vice voorzitter),
Carry Grimberg (activiteitencommissie), Erik Geerdink
(teamindeling C-B-A), Erwin Leis (scheidsrechterszaken/
toernooien), Ellen Schildkamp en Ilonka Herr (secretariaat)
en ondergetekende.

Onlangs heeft onze club een prachtige nieuwe kledinglijn
met Errea ontwikkeld. Bijna alle teams spelen inmiddels
met de nieuwe voetbalshirts. Door een kleine bijdrage ten
behoeve van het kledingfonds worden nu ook alle shirts op
de club gewassen met professionele apparatuur. Door de
vnl. vrijwillige inzet van onze vrijwilligers liggen de shirts
voor iedere wedstrijd gewassen en gevouwen klaar in de
desbetreffende elftalmand in de materialenruimte bij Johan.
Om de uitstraling van Tubantia verder te versterken en onze
vele vrijwilligers te faciliteren, willen we er ook voor zorgen
dat al onze trainers en leiders worden voorzien van onze
mooie nieuwe Tubantiakleding.

Allereerst moesten we natuurlijk zelf onze posities bepalen,
wie doet wat en we maakten de eerste werkafspraken.
Daarnaast was het van belang om elkaar beter te leren
kennen, immers ambities en activiteiten slagen alleen
wanneer sprake is van een goede samenwerking.
Bij de start van het vorige seizoen liepen we direct tegen
allerlei praktische en logistieke problemen aan. Geen of
onvoldoende hesjes, pylonnen, waterzakken, ballen, etc.
En ook vragen over de manier waarop spelers werden
ingedeeld. Na deze zaken eerst ad-hoc opgelost te hebben,
hebben we vervolgens afspraken gemaakt hoe daar in de
toekomst mee om te gaan. Er is een lijst opgesteld met
materialen waarover ieder team bij de start van het seizoen
dient te beschikken voor trainingen en wedstrijden.
De procedure teamindeling is besproken en opgesteld.
Naar aanleiding daarvan bleek al snel, dat er ook
onduidelijkheid bestond over andere zaken. Die zaken
zijn besproken, aangepakt en inmiddels beschreven in de
eerste infogids. Door dit soort beschrijvingen worden we
niet telkens geconfronteerd met allerlei oplossingen voor
dezelfde vragen en problemen.
Naast de beschrijvingen is ook een begroting 2011
opgesteld om er zo voor te zorgen dat zaken ook voor de
komende jaren gewaarborgd blijven. We merkten ook het
grote belang van het hebben van goede coördinatoren
van de diverse teamcategorieën. We zijn dan ook heel
blij dat we de rasechte Tubantianen Jeroen Haverkamp,
Habbo Kruze en Sander Nijhuis bereid hebben gevonden
respectievelijk de F-, E- en A-categorie te coördineren en
vervolgens wilde Hans Oude Engberink de C-categorie op
zich nemen. Belangrijke verbeteringen die ervoor zorgen
dat de organisatie en coördinatie beter verloopt. Rest ons
een goede coördinator te vinden voor de B-categorie.
De komende tijd zal aandacht worden besteed aan de
verdere uitvoering van het Jeugdplan. Om de kwaliteit van
ons jeugdbeleid te verhogen is een nadere afstemming
tussen Technische Commissie en Jeugdbestuur nodig.

Actuele informatie op www.hvv-tubantia.nl

vlnr: Erik Geerdink, Ronald Houtkooper, Ellen Verdriet, Fokke
Veenstra, Carry Grimberg, Berry Esmeijer. Op de foto ontbreken:
Raoul Boer, Ilonka Herr, Erwin Leis en Ellen Schildkamp
Naast het voetbalgebeuren is ook de activiteitencommissie
het afgelopen jaar druk in de weer geweest. Via Sint en
Kerstman naar de chocolade-eieren van de paashaas. Als
klap op de vuurpijl in mei een zeer geslaagd jeugdkamp
voor de F- en E-jeugd in Losser. Dankzij de inzet van de
vele leden van de activiteitencommissie kunnen dit soort
festiviteiten georganiseerd worden, hulde!
Vele handen maken licht werk en het werk voor de club
leuk! Daarom zijn we nog op zoek naar getalenteerde
scheidsrechters. Belangstellenden kunnen zich melden
bij Erwin Leis. Last van enige schroom? Geen probleem:
wij zorgen voor ondersteuning of opleiding! Wij treden
met veel vertrouwen en plezier deze voetbaljaargang
tegemoet. Daarbij zijn we afhankelijk van ieders inzet en
betrokkenheid. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat die
hoog is, we hopen dit jaar op nog meer gelijkgestemden!
Fokke Veenstra
Voorzitter Jeugdbestuur
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BLIK OP 10
De Tub tieners uit de vorige eeuw met:
v.l.n.r.: Piet Veldman, Jan Verdriet, Ger Verbeek, Henk
Doll, Jurrie Lentink, Henk Renssen, Albert Hilverink, Stef
Wonink, Bertus Strating, Frans Zweerink en Wim Huisman

Het afscheid van Albert en Wim
(leiders Tubantia 10)
Het gebeurd niet vaak dat iemand meer dan 25
jaar leider wil zijn van een voetbalelftal, ons is het
overkomen. Albert Hilverink en ook zijn assistent
Wim Huisman hebben meer dan 25 jaar de
touwtjes in handen gehad bij het bepalen van de
opstelling van Tubantia 10. Die tijd is nu voorbij.
Sommige jongens zijn opgelucht en hopen onder de
nieuwe leiders op meer speelminuten, anderen zien hen
met lede ogen gaan. Allemaal waren ze present, de
Tub-tieners van dit moment maar ook de oud gedienden uit
de vorige eeuw om in hoekje van ons clubhuis afscheid te
nemen van hun leiders.
Beide heren begonnen ooit zelf eens in Tubantia 10 als
voetballer. Albert was een middelmatige spits die als enige
taak had de bal, als hij die al eens had, zo snel mogelijk in
te leveren bij Bertus Strating. Die wist er meestal wel raad
mee…….
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Wim Huisman was een genadeloze voorstopper die stopte
op het moment dat hij niet meer in staat was om zijn
tegenstanders te raken…..Hij heeft het nog behoorlijk lang
volgehouden.
Beide heren konden de unieke sfeer van Tubantia 10 niet
missen en gingen verder als leider en reserve-leider. In
de eerste jaren van hun leiderschap trof je ze aan bij alle
elftallen, op zoek naar talent voor hun Tubantia 10. Vroeger
werd je benaderd door de leiders met de vraag: Wil jij
bij ons in Tubantia 10 komen spelen? Er was dan al een
gedegen vooronderzoek aan vooraf gegaan, je doopcel
was al gelicht alvorens je een bal had getrapt, je was bij
voorbaat al geschikt, de heren leiders gingen niet over één
nacht ijs.
De gezelligheid en de humor in het elftal was geweldig,
we hebben wat afgelachen met dit unieke gezelschap
en deze unieke leiders als motor van de gezelligheid. De
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BLIK OP 10

laatste jaren zat ik regelmatig op de bank naast hen, menig
voetballer baalt dan als een stekker, maar ik moet eerlijk
zeggen ook op de bank bij Tubantia 10 zat je nog met veel
plezier. Je hoorde leuke anekdotes en de laatste moppen.

Bertus Strating met zijn fans,
Gerard Schouwink met zijn fans en Bas Perik met zijn fans.

Het afscheid als leider zat er al een beetje aan te komen. De
leiders werden OPA’s en zagen ineens dat er meer in het
leven is, de verplichting om elke zondagmorgen bij tij en
ontij paraat te staan begon aan hen te knagen. Vorig seizoen
dreigde beide leiders al dat ze zouden stoppen en het
turbulente einde van het seizoen 2009/2010 heeft hen doen
besluiten om het leiderschap definitief neer te leggen.
Men wil tijd vrij maken voor andere leuke dingen maar
beide ex-leiders hebben ook aangegeven dat ze Tubantia
10 niet los zullen laten, ze zullen nog wekelijks (zeker bij de
thuiswedstrijden) langs de lijn te vinden zijn, eenmaal Tub
tiener betekent immers Tub Tiener for life!
Namens iedereen: Albert en Wim BEDANKT!

De aankopen van het seizoen 2010/2011:
Bert Boes, Remko ten Donkelaar en Marcel Renssen

De rubriek BLIK op 10 wordt nu afgesloten en vervangen
door RONDOM 10. Johnny Esmeijer (aanvoerder Tubantia
10) gaat U de komende jaren op de hoogte houden van het
wel en wee binnen en rondom Tubantia 10.
Gerard Schouwink

Albert

Actuele informatie op www.hvv-tubantia.nl

Wim
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SPONSORCOMMISSIE

Sponsorcommissie Tubantia op volle toeren !!
Inmiddels hebben jullie het allemaal kunnen
zien op de velden en in de presentatiegids en in
deze eerste Tubantiaan: De sponsorcommissie
draait op volle toeren. Tijdens het zomerreces
hebben we voor het eerst kennis kunnen maken
met de nieuwe huisstijl door middel van het
wedstrijdboekje van de wedstrijd van de selectie
tegen het Olympisch elftal van Quatar.
Na de vakantieperiode zijn we begonnen samen met
de redactiecommissie, de reclamemensen van Terzake
Reclame en de huisdrukker Sundruk de presentatiegids
2010-2011 op poten te zetten in de nieuwe huisstijl. Ik denk
dat we erin geslaagd zijn een goede afspiegeling te maken
van onze club. Mede door de medewerking van een groot
aantal adverteerders is het ons gelukt de gids volledig
kostendekkend te kunnen maken! Sponsoren bedankt!
Op het kledingfront zijn we ook actief geweest. Het is ons
gelukt een mooie cosponsor voor ons vlaggenschip te
vinden: Koelplan Hengelo zal in de komende 3 jaren op de
rug van de nieuwe tenues onze selectiespelers prijken (foto
1. Koelplan).
Ook de hele selectie van A1 loopt in het nieuw. Hiervoor
hebben we voor de komende 3 jaar KTR Benelux en Eetcafé
YAM YAM bereid gevonden de sponsoring voor haar
rekening te nemen. (foto 2. KTR/YAMYAM).
Het 2e selectieteam loopt inmiddels in jassen met sponsor
Assist Verzuim BV over de velden.
Natuurlijk moeten de nieuwe kunstgrasvelden ook gevuld
worden met mooie reclameborden. Inmiddels zijn ook hier
de eerste 6 meter borden aan de man gebracht. Hierover in
de volgende uitgave meer...
Over de BST kunnen we kort zijn : We hebben bijna een
bus vol aan leden! Inmiddels gaan we met het aantal leden
al over de 40 en dat is voor ons regionale voetbalclub een
aantal waar menig professionele netwerkclub jaloers op
kan zijn.
Al met al een resultaat om met z’n allen trots op te
zijn. Maar we zijn nog lang niet klaar! Met de nieuwe
accommodatie in het vooruitzicht willen we ook hieruit de
nodige sponsoren strikken en uiteraard willen we ook naast
de selectieteams de overige elftallen laten pronken met
een sponsor op de borst of rug. Alle input van leden is hier
welkom. Laat het ons weten als je als ouder of spelend lid
een potentiële sponsor in het vizier hebt, wij zullen hierop
samen snel en adequaat reageren!
Tot zover onze tussenrapportage van het sponsorfront.
Met sportieve groeten ,
Hans Hagedoorn , Sponsorcommissie HVV Tubantia
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Hamerstraat 2, 7556 MZ Hengelo

074 - 291 49 56

VERSTEEG

06-50873692

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
EN SLEUTELS

Joseph Haydnlaan 39 (klein driene) Hengelo 074-2505655

Groothandel voor bedrijf en industrie

Sterk in mobiliteit

www.bleekergroep.nl

Auto Bleeker

Enschede • Hengelo • Oldenzaal

Bleeker Lease
Autorent Twente

®

Autoschade Herstel Twente
SAVONA

Noordegraaf Hengelo
Wegtersweg 8
7556 BR Hengelo
Tel: 074-2563535

Autowas Twente

De Bleeker Groep

074 - 267 11 31
www.kidscity.nl

Torenlaan 10
074-2422667

Pre�ig wonen is alles bij de hand hebben om lekker te leven. In een stad waar
ruimte is om uw grenzen te verleggen, op sportief gebied, maar ook als het gaat
om uw wensen en ideeën. Een plek waar u thuis kunt komen. Dat biedt Welbions,
dé woningcorporatie van én voor Hengelo.
Welbions lee�. We kijken altijd vooruit. Naar nieuwe mogelijkheden. Naar de beste oplossingen
voor de inwoners van Hengelo. Dat doen we samen met partners, zoals gemeente, bewonerscommissies én inwoners in de wijk. Wij vinden: een stad, een wijk of een buurt is meer dan een
verzameling huizen. Het moet bieden wat u nodig hebt. De wijk is van u. U wilt er thuiskomen.
Kom kennismaken in onze woonwinkel aan de Paul Krugerstraat 44 (werkdagen tussen 08.00
en 17.00 uur) of bezoek ons via www.welbions.nl.

Lee�

Het hele jaar door feest!

Nieuwe Kerkstraat 16, BORNE
www.carnavalsland.nl

INTERVIEW

Interview Tjerja-Dave Knaken
Voor de Dames van Tubantia zijn er vanaf dit
seizoen een aantal veranderingen opgetreden. De
club heeft een trainer van buitenaf aangenomen
om een selectiebeleid bij de Dames op te starten.
Wie is deze trainer en waarom heeft hij voor
Tubantia gekozen?
Tjerja-Dave Knaken is 39 jaar en woonachtig in Sibculo
(gemeente Hardenberg). Hij is inmiddels 13 jaar getrouwd
met Marianne en zij hebben samen twee kinderen,
namelijk Karsten en Lara. Hij is eigenaar van een eigen
tekstbureau: Woord en Verhaal. Daarnaast presenteert hij
iedere maandagavond -samen met Herman Weening- een
sportprogramma bij RTV Hardenberg.

vergt inspanningen van mij, maar ook van de club en
natuurlijk van de speelsters. Het heeft te maken met
beleving, inzet en teamgevoel.”
Tjerja is er van overtuigd dat de speelsters potentie hebben
om hogerop te komen. “Het prestatieteam wil dit seizoen
kampioen worden en ik denk dat het kan. Dames 2 zal
vooral geduld moeten hebben.”
Hij vindt het belangrijk om dit soort concrete doelen
(kampioenschap) te stellen en een winnaarsmentaliteit
te creëren. “Jezelf ontwikkelen als voetbalster levert
automatisch meer plezier op. Winnen verveelt namelijk
nooit.”

Op de vraag hoe hij bij Tubantia terecht is gekomen,
antwoordt Tjerja het volgende: “Na twee seizoenen v.v.
Bruchterveld wilde ik een nieuwe uitdaging.” Gesprekken
met verschillende clubs in Hardenberg en Deventer liepen
op niets uit, totdat hij in contact kwam met speelster en
TC-lid Suzanne Nieuwenhuis. “Het feit dat zowel de club
Tubantia als de speelsters zich hadden uitgesproken voor
de komst van een prestatieteam, was voor mij een must.”
Tjerja heeft eerder gewerkt bij o.a. Bruchterveld (twee
seizoenen), Sv Omhoog (één seizoen) en vv Vosta
(één seizoen). De laatste jaren is hij vooral actief in het
damesvoetbal. Verder is hij gediplomeerd volleybaltrainer,
probeert hij regelmatig te mountainbiken en speelt hij al
jaren gitaar.
Tjerja denkt dat Tubantia over veel talentvolle vrouwen
beschikt daar zij in het verleden zelfs 1e en 2e klasse
hebben gespeeld. “Ik denk dat we nu een eerste stap gezet
hebben om zoiets in de toekomst weer te bereiken. Dat

CLUB VAN 100

Belt telefoonpanel Club van 100 naar 110 leden?
Op de jaarvergadering van de club van 100 (7
oktober j.l.) is de wil uitgesproken om juist
in dit seizoen, waarbij HVV-Tubantia zijn 110
jarig bestaan viert èn een nieuwe prachtige
accommodatie gerealiseerd gaat worden, zijn
ledental uit te breiden.
Een drietal leden van Tubantia wil in de komende tijd
voetballers, voetbalsters en supporters bellen om hen te
vragen ook lid te worden van de club van 100.
Voor 50 euro per jaar ondersteunt U Tubantia en voor dat
geld kunt u op de jaarvergadering ook nog meebeslissen
waar dat geld voor gebruikt gaat worden. Tijdens de
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afgelopen jaarvergadering is er nog geen beslissing
genomen over het te besteden geld. Wel is er een afspraak
dat er iets functioneels aangeschaft gaat worden dat ten
goede komt aan zoveel mogelijk leden.
Drie bekende Tubantia-leden pakken dus binnenkort de
telefoon op om U te bellen. Het zijn Bas Perik, Remco ten
Donkelaar en Aart Jan ten Cate. Met hun overtuigingskracht
moet het lukken, om het ledental van de club van 100 op te
krikken.
Björn Kuipers fluit uitstekend op 7 oktober in het clubhuis.
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BJORN KUIPERS TE GAST BIJ TUBANTIA

Bjorn Kuipers op dreef in clubhuis
Hij werd als junior speler bij Quick`20 door zijn
eigen vader van het veld gehaald omdat hij
voortdurend zat `te etteren` tegen de scheidsrechter. `Ga jij zelf maar eens een wedstrijd
fluiten`, werd hem toegevoegd. Zie hier het begin
van de scheidsrechtersloopbaan van internationaal
arbiter Björn Kuipers.
De nummer 1 van het Nederlands arbitersgilde was 7
oktober gastspreker bij een avond die georganiseerd
werd door de club van 100 en de BST. Voor een goed
gevuld clubhuis ontplooide Kuipers zich als een volleerde
entertainer. In een hoog tempo werden videobeelden
afgewisseld met leuke en opmerkelijke anekdotes. Dat je
een scheidsrechter beter tot vriend kunt houden, ondervond
voorzitter Peter Leferink. Peter maakte aan het begin van de
avond een opmerking dat Kuipers op het beeldscherm zo
breed en compact overkwam. Dat had hij beter niet kunnen
zeggen. Voortdurend (tot grote hilariteit van de zaal) werd
Peter door de man in het zwart `gezocht`.
Naar aanleiding van de wedstrijd Ajax – FC Utrecht (1-2),
waarbij Suarez hands maakte in het zestien meter gebied:
`Ik zie in een mêlee van spelers een hand naar de bal toe
gaan, maar van wie? Dan ben ik blij dat mijn assistent mij
via de head-set toe roept: Suarez hands, geel, strafschop!
En in diezelfde wedstrijd: `Eigenlijk had Suarez al in de
eerste helft zijn tweede gele kaart moeten hebben, omdat
hij een afkeurend gebaar maakte richting de assistent.
Maar ja, ik vind dat een tweede gele kaart een echte moet
zijn. Dan vang ik Suarez aan het begin van de tweede helft
even op en geef hem aan dat de grens is bereikt.` Een
heikel onderwerp werd die avond ook nog aangesneden:
de arbitrage bij Tottenham Hotspur – FC Twente. De Noorse
scheidsrechter Hauge mag in de ogen van Kuipers blijven.
Hij vond het terecht dat voor de handsbal van Kuipers een
penalty werd gegeven en voor het handsgeval in het 16
meter-gebied van Tottenham geen strafschop. `Je moet
oordelen met in achtneming van de afstand die de bal
aflegt, voordat de bal de arm of hand raakt.`
In het begin van zijn carrière had Kuipers een rode kaart
in zijn borstzakje en een gele kaart in zijn broekzak. `ik heb
nu een etui met een gele samen met een rode kaart. Heb ik
nog tijd om even na te denken………….` Een tip voor naar
doelpunten snakkende elftallen: Spelregelwijziging: Vanaf
de aftrap mag je direct scoren.
Het einde van deze geslaagde avond bestond uit een quiz,
waarbij de eerste prijs: een wedstrijdbal uit de championsleague, aan onze jeugdvoorzitter werd overhandigd. Bjorn
Kuipers: het zou voor hem een grote teleurstelling zijn
dat hij bij het komend Europees kampioenschap niet zou
mogen fluiten.
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Hier had uw
advertentie
kunnen staan!

Opvuller_Groot.indd 1

Grootkeukentechniek gebruikt & nieuw
Apparatuur voor horeca & bakkerij
Enkele merken uit ons assortiment:
• Hobart Foster
• Kärcher
• Ambach
• Lotus
• Santos
• Kitchenaid
• Robot-Coupe
• Stilfer
• Dualit
• Aﬁnox
• Naomi
• Stephan
• Euro Grill
• Scotsman
Handelsonderneming Hengelo / Horeca en Bakkerijtechniek / Import - Export - Service

20-10-10 10:20

Binnenhavenstraat 76
7553 GK Hengelo
Telefoon
074 25 90 900
Fax
074 25 90 703
Gerry Pot
06 534 106 87
Technische dienst
06 224 903 86
E-mail
info@hohhengelo.nl

Met een
‘assist’
op maat ...
komt de
winst
dichterbij!

www.assistverzuim.nl

INTERVIEW MET FAMILIE GEERDINK

Na zo’n enerverend
interview voor de
presentatiegids komt
nu de uitgebreide
versie aan bod, er
was namelijk genoeg
te vertellen:
Hoe lang lopen jullie al bij Tubantia?
We lopen al bijna 10 jaar bij Tubantia, vanaf dat Vasco 5 jaar
was. Erik was leider van het team van Vasco. Jacky is toen
leider geworden bij het team van Bjorn.

en ik pas nog op, 2 dagen in de week. En heel belangrijk
op zaterdag langs de lijn kijken naar mijn eigen kinderen.
Soms is het opletten en erbij blijven maar ik doe het met
veel plezier.

Erik wat heb je al gedaan binnen onze vereniging?
Ik ben trainer geweest, leider, ik heb in de Technische Commissie gezeten, ik zit nu in het Jeugdbestuur en ik ben
coördinator geweest van de C, D en de F. Nu ben ik alleen
nog coördinator van de B en leider. Ik ben er heel erg druk
mee, veel regelen, veel bellen maar elke keer lukt het wel
weer om alles in goede banen te leiden.

Vasco en Bjorn, in welk team spelen jullie?
Vasco: ik speel in de B1 en Bjorn speelt in de B2. Lekker elke
zaterdag spelen en ook bij de UIT-wedstrijden staan Erik
en Jacky langs de lijn. Wij missen geen enkele wedstrijd,
eigenlijk zijn we altijd van de partij.

Waarom hebben jullie voor Tubantia gekozen?
Wij zijn bij BWO geweest om daar te kijken, de kinderen
mochten meedoen aan drie trainingen. Ze trainden daar
met 30 à 40 jongens met één trainer. Het oogde erg rommelig. Toen kwamen we bij Tubantia waar Ans Visser achter
de tafel zat voor de inschrijvingen, we werden hartelijk
ontvangen. Ook hier bij Tubantia mochten de kinderen drie
keer mee trainen, heel goed opgezet met kleine groepjes
kinderen en veel trainers en begeleiders. Dus dat was wel
duidelijk waar wij voor gingen kiezen. Vanaf dat moment
zijn wij echte Tubantiaan geworden!
Vasco en Bjorn: zaten er van jullie al vriendjes bij Tubantia?
Ja, een paar maar toen ik bij Tubantia speelde meldden zich
er wel meer aan.
Erik, voetbal jezelf ook?
Nee, dat mag ik niet van mijn vrouw, hoewel ik voetbal wel
een hele mooie sport vind, maar dan loop ik hier 7 dagen in
de week…… en de lange derde helft is niet goed voor mij.
Jacky, wat doe jij op dit moment voor Tubantia?
Ik zit bij het Dagelijks Bestuur, Hoofdbestuur en Activiteiten
Commissie Senioren. Daarnaast heb ik mijn huishouden
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Jongens, zijn jullie ook wat van plan om te gaan doen bij
Tubantia?
Vasco: ik heb al een F-team getraind, ik vond dat heel leuk
om te doen, ik krijg het voorbeeld van mijn vader. Maar ga
daar op het moment niet mee door, want ik ben druk op
school en school gaat voor.
.. en Vasco en Bjorn hebben jullie nog andere hobby’s?
Ja zegt Vasco, naast computeren speel ik graag straatvoetbal en Bjorn mag heel graag duiken samen met zijn vader.
Ze hebben vorig jaar samen het duikbrevet gehaald en zijn
nu lid van de duikclub in Enschede en proberen 3 à 4 keer
in het jaar te duiken om het een beetje bij te houden.
Hebben jullie nog een hoogtepunt meegemaakt in al die
jaren als Tubantiaan?
Ja zegt Erik: voetbalkamp van de F- en de E-tjes. We hebben
altijd geweldig veel gelachen, en ik stelde me er helemaal
op in dat ik in dat weekend maar 6 uurtjes slaap kreeg. Ik
heb hier altijd van genoten en kijk er nog steeds met veel
plezier op terug.
Erik, Jacky, Vasco en Bjorn mag ik jullie bedanken voor jullie
medewerking en we hopen dat we nog heel lang van jullie
diensten gebruik mogen maken.
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ACTIVITEITENCOMMISSIE JEUGD

Sinterklaas bij
Tubantia

CLUBCARD

Clubcard
Lidmaatschap Tubantia

Lieve Jongens en Meisjes,
1 December is het dan zover!
Dan komen de Sint en zijn pieten
op bezoek,
Oooooh wat staat er dit jaar in
zijn grote boek??????
De kijkpiet heeft het hele jaar kunnen spieken,
Naar al jullie voetbaltechnieken.
Op deze middag komen de Sint en zijn Pieten naar jullie
voetbalvelden,
En heeft de Sint vast wat te vertellen aan onze voetbalhelden.
Jij komt toch ook????????
Datum: 1 december
Tijd:
15.00 tot 17.30
Plaats: kantine Tubantia
De kosten zijn 6 euro per kind dit kunt u met het aanmeldingsstrookje inleveren op:
Zaterdag 06-11-10 van 8.00 tot 9.00
Zaterdag 13 -11- van 8.00 tot 9.00
Zaterdag 20-11-10 van 8.00 tot 9.00
Na deze datum is aanmelden niet meer mogelijk dit ivm
inkopen van de Sint en zijn Pieten). Bij Jenniffer in de
kantine. Tevens kunt u uw kind zich ook aanmelden via:
mirellabrezzo@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------Naam:
Team:
Bijzonderheden (bv allergieën):

--------------------------------------------------------------------------------

BARCOMMISSIE

Runners Gezocht
De barcommissie is met spoed op zoek naar vrijwilligers, die eens in de 4 à 8 weken op zaterdag een
bardienst willen draaien.
De tijden zijn: van 08.00 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.00
uur. U kunt u aanmelden bij:
Irma Groothuis (06-12964993) of Jacquelien van Berkum
(06-30741030)
Steun uw mooie club!
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SLIJTERIJ

GROOTHANDEL

VERHUUR

Vanuit onze groothandel beleveren we horeca,
bedrijven, instellingen, scholen etc.
Daarin bestaat ons assortiment niet alleen uit drank,
maar ook uit zoetwaren, soepen, koffie en koffiebenodigdheden,
glaswerk etc. Ons verzorgingsgebied is Overijssel / Gelderland.
Wilt u meer informatie. Wij staan u graag te woord.

Drankenservice André Knol
Deldensestraat 125
7601 RV Almelo

Tel: 0546 813351
Fax: 0546 821819
E-mail: info@knoldranken.nl

