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Waardering

We hebben dan ook speciaal een enorme waardering voor de 

trainer/coaches die een substantiële bijdrage hebben geleverd. 

Daarnaast hebben we middels de NOW, tegoedkoming van de 

Rabobank en een annulering van de kosten (niet gebruikte uren) 

voor de sporthal van de gemeente de derving van de inkomsten 

van het Sjoksfestival kunnen compenseren. Een hele en vervelende 

klus die zeker nog aandacht verdient, maar waardering voor 

eenieder die hieraan heeft bijgedragen. Het heeft geleid tot een 

gelijkblijvende begroting voor komende seizoen zodat we weer 

lekker kunnen volleyballen. Helaas was er geen financiële ruimte 

voor een tegemoetkoming voor de contributie die de leden trouw 

hebben doorbetaald. 

De Nevobo heeft voor de diverse groepen de voorbereiding voor 

het seizoen 2020/2021 opgepakt en we zullen hopelijk van start 

kunnen zoals we gewend waren met de competities. Zonder 

passende maatregelen zal dit echter niet lukken, houd hiervoor 

de site en social media nauwkeurig in de gaten. Als vereniging 

huren we de accommodaties en zullen ons moeten houden aan 

de afspraken van de verhuurder. We vragen jullie dan ook om de 

richtlijnen zoals aangegeven op de sportlocaties zorgvuldig te 

bekijken en ernaar te handelen.

Waardering ook voor alle commissies die met de gestelde 

maatregelen hun werkwijze grondig hebben moeten aanpassen om 

de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen. 

Het lijkt aardig te staan en ben zelf zeer content dat we met Danuta 

Brinkmann een nieuwe trainster voor Heren 1 hebben gevonden. 

Een fantastische situatie waarbij echter het team nog wat 

aanvullingen kan gebruiken.

Ondanks alles kunnen we het nieuwe seizoen starten en hopen we 

binnenkort weer terug te zijn bij de situatie waarbij we optimaal 

kunnen genieten van onze mooie sport. Fingers crossed voor het 

feit dat komend jaar het Sjoksfestival wel doorgang kan vinden. 

Een algemene ledenvergadering zal binnenkort gepland gaan 

worden en een agendapunt hiervan is dat ik aftredend ben en niet 

herkiesbaar. Na een periode van 9 jaar lijkt het me wenselijk dat er 

een nieuwe opvolger aantreedt die echter nog niet is gevonden. 

Dit is een punt waar ik minder waardering voor heb en ga ervan uit 

dat er zich binnenkort nog een passende kandidaat beschikbaar zal 

stellen. Ik kan stellen dat we een uitstekend bestuur hebben waarbij 

de voorzitter een sterk coördinerende rol heeft en zelfstandig geen 

beslissingen treft. 

Rest mij van deze kant een succesvol seizoen te wensen en vooral 

veel gezondheid en laat je Bovo-gevoel spreken.

Namens het bestuur,

Erik Lammers

Voorzitter Bovo.

Het dagelijks bestuur: 

Rick Roelofswaard, 

Karin Damen en

Erik Lammers

Waardering is dat we als bestuur hebben voor alle Bovo leden en alle mensen die Bovo een warm hart 

toedragen. Het was, en is nog steeds, een ongelooflijke tijd die de nodige aanpassingen met zich 

meebrengen. Het seizoen stopte abrupt en voor velen was er geen draaiboek die hier een passende 

oplossing voor had. Dit gold zeker voor het bestuur die de situatie als zeer onwerkelijk heeft ervaren. Voor 

ons was de allerhoogste prioriteit de communicatie met de leden en de financiële huishouding op orde 

houden.
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De TC: Ken jij ze al?

Allereerst is er Danique Ruesink, 18 jaar, speelster dames 3 en 

trainer/coach van JC1 in seizoen 2020-2021. Marita Ruesink, de 

oudste van de drie, speelt bij de recreanten, maar is met enige 

regelmaat geblesseerd is en zit daardoor meer uren aan de kant dan 

dat ze speelt. Toch blijft ze zich vol goede moed inzetten voor Bovo. 

Onder andere als trainer/coach van MC1 en MB1. Tot slot Nathalie 

Hoens, 41 jaar, speelster dames 5 en komend seizoen trainer/coach 

CMV niveau 1 t/m 5 en JB1. 

Aan het eind van het vorige seizoen zijn we in deze samenstelling 

begonnen. In eerste instantie zou Danique de jeugd coördineren 

en Marita en Nathalie de senioren. Al werkende komen we er achter 

dat veel zaken overlap hebben met elkaar en proberen we elkaar 

te ondersteunen in de vragen die er liggen. Ons hoofddoel is om 

te zorgen dat elk lid van Bovo op zijn of haar niveau bij Bovo kan 

blijven spelen. Hiervoor gaan we in gesprek met spelers, trainers en 

teams. Op die manier proberen we te horen wat er leeft binnen de 

verschillende teams. Met die informatie proberen we in te spelen 

op de vragen die er liggen. Dit kan zijn het proberen te werven van 

nieuwe leden tot het vinden van een nieuwe trainer. 

Net voor de vakantie hebben we weer ons best gedaan om alle 

teams in te delen. In eerste instantie inventariseren we dan welke 

teams compleet blijven en waar eventuele verschuivingen zijn. 

Ook hebben leden de mogelijkheid om eventuele wensen aan te 

geven in een enquête die aan het einde van het seizoen ingevuld 

kan worden. Met al deze informatie gaan we meerdere avonden bij 

elkaar zitten en proberen dan alle teams compleet te krijgen. 

Voor ons als technische commissie is het belangrijk om aan de 

start van het seizoen zoveel mogelijk complete teams te hebben. 

Bij de teams waar dit nog niet gelukt is proberen we in gesprek te 

gaan om met het team te kijken naar een eventuele oplossing. Op 

die manier hopen wij dat we als technische commissie voor elk lid 

van Bovo een goede start van een sportief seizoen in gang kunnen 

zetten. Tijdens het seizoen komen we minimaal 1x per 2 weken een 

avond bij elkaar om alle lopende actiepunten te bespreken en te 

verdelen. 

Lijkt het je leuk om mee te denken dan horen we dit graag. Je bent 

van harte welkom!

De technische commissie

De afgelopen jaren is de samenstelling van de technische commissie drastisch veranderd. Drie nieuwe 

dames hebben het stokje overgenomen en stellen zich even voor. 
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Historie BOom VOlleybal
59 jaar BOVO in vogelvlucht

In de jaren vijftig vindt het volleybalvirus bij de Christelijke Scholengemeenschap Aalten een vruchtbare 

voedingsbodem. Docent lichamelijke opvoeding Jan van Zijtveld gaat een herenteam trainen, dat kan 

deelnemen aan de competitie, en enige tijd later ook een damesteam. Hij bedenkt de naam BOVO, oftewel 

BOom VOlleybal, afgeleid van de lindeboom in het Aaltense gemeentewapen. Volleybalvereniging BOVO 

wordt in september 1959 opgericht.

De eerste trainingen vinden plaats in het feestgebouw. 

Daar sneuvelen echter de lampen. Volgende locaties 

zijn het gymlokaal van de toenmalige HBS en gebouw 

Irene. Begin jaren zestig verhuist het volleybal naar de 

CSA-locatie aan de Slingelaan.

Dames, heren, jeugd en recreanten

Door onenigheid over de opstelling verdwijnen de 

heren echter voor twee jaar van het toneel. BOVO 

bestaat in die periode uit twee damesteams onder 

leiding van een zeer gedreven Marianne van der Drift. 

Door haar tussenkomst wordt volleybaltrainer Leo 

Groeneveld benaderd en met hem gaan de heren weer 

aan de slag. Er komt ook een initiatief om het volleybal 

te promoten bij de jeugd en er wordt recreatief 

gevolleybald. 

Henk Bruens

Van de voortrekkers ontpopt Henk Bruens zich tot 

een zeer ondernemende trainer en speler bij Heren 1. 

Hij weet velen, onder wie de familie Leeuwenstein, 

te mobiliseren voor het volleybalspel en legt een 

fundament voor de saamhorigheid binnen de 

vereniging. Als speler, trainer en bestuursvoorzitter 

in één persoon weet hij het volleybal op een hoger 

niveau te brengen. Door een noodlottig ongeval 

op oudejaarsavond 1980 kan hij zijn werk echter 

niet afmaken. Zijn naam leeft voort in het Henk 

Bruenstoernooi.

Eredivisie

In 1977 is de vereniging verhuisd naar de nieuwe 

Aladnahal met de beruchte Aladnabar. Vooral met 

uitbaters Martin en Monique Hüning worden er 

mooie tijden beleefd. Ook sportief gaat het bij BOVO 

crescendo, met het heren- en damesteam in de derde 

divisie. Een team met voornamelijk Aaltense jongens 

mag met steun van sponsors en een enorme aanhang 

toetreden tot de eerste divisie, waarna de eredivisie 

volgt. Dat is een hele stap en voor het bestuur een 

geweldige (financiële) uitdaging. Helaas strandt het 

avontuur, omdat het uiteindelijk geen financieel 

haalbare kaart blijkt voor Aalten.

In seizoen 2018-2019 zijn de heren weer gepromoveerd 

naar de eerste divisie. Deze prestatie is  bijzonder knap, 

omdat ze na promomotie uit de derde divisie slechts 

één seizoen in de tweede divisie speelden. En nog 

steeds zitten de tribunes vol met volleyballiefhebbers!

Sjoksfestival

Vanuit BOVO is het roemruchte Sjoksfestival voort-

gekomen; een belangrijke bron van inkomsten voor 

onze club! Met vrijwillige bijdragen van talloze leden en 

niet-leden, waaronder de Aaltense horeca, wordt de kar 

nog altijd getrokken door het bestuur van de Stichting 

Sjoks Evenementen.
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  reclamefotografie
  bedrijfsfotografie
  interieurfotografie
  bedrijfsfilms
  productvideo’s 06 51 58 07 71  info@hoitinkfotografie.nl   www.hoitinkfotografie.nl

Een sportcentrum waar jij kan fitnessen, 

CrossFitten en survivallen. Waar je ook terecht 

kunt voor personal training en voedingsadvies. 

Daarnaast bevindt De Fysiospecialist zich bij ons 

in het pand waardoor je bij ons ook terecht kunt 

voor revalidatie en andere zaken waar een fysio 

nodig voor is!

Waarom sporten bij Health & Performance 

Gelderland?

Wij hebben gezelligheid en passie gecombineerd 

met kennis en wetenschap. We zoeken samen 

naar een schema wat bij jou past en een manier 

van sporten die jij leuk vindt. Maar wel een schema 

of sport waarbij jij ook jouw doel kan behalen. 

Persoonlijke aandacht en goede begeleiding staat 

bij ons voorop. Iedereen kan op een korte termijn 

resultaat bereiken, maar dit resultaat vasthouden is 

vaak hetgeen dat niet altijd lukt. Dat is nu net wat 

ons anders maakt. Wij maken sporten leuk en jouw 

doelen haalbaar. 

Health & Performance Gelderland

06 83 54 98 62

www.healthandperformance.nl

info@healthandperformance.nl

Landbouwstraat 2, 7122VM te aalten

Health & Performance Gelderland.
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Overige locaties:

Sporthal Aladnahal CBS Triangel Laag

Bevrijding 1  Dalweg 18

7121NW Aalten 7122 BC Aalten

 0543-474590

Het is alweer een hele zet geleden dat de sporthal op slot ging en 

ook voor lange tijd bleef. Het Coronavirus gooide roet in het eten, 

vele wedstrijden en ook de trainingen werden noodgedwongen 

afgelast en ook de toernooien gingen aan ons voorbij. We 

hebben in deze periode enkele aanpassingen kunnen doen aan 

onze “roze” hal. De akoestiek is verbeterd door middel van een 

geluiddempende wand en ook zijn er ten behoeve van het geluid 

enkele grote posterframes opgehangen welke voorzien zullen 

worden van prachtige litho’s van de sporten bij ons in de hal.

De kantine is nu ook klaar en ziet er weer fris en vrolijk uit. Wat het 

assortiment betreft zal er het nodige gewijzigd gaan worden, we 

gaan proberen meer frisse en ‘gezondere‘ artikelen aan te bieden, 

zodat wij ook meegaan in deze trend wat betreft kantines. De 

kleedkamers zijn allemaal voorzien van nieuwe douchekoppen, 

zodat we weer fris en vrolijk naar huis kunnen. Wij hopen dan ook 

dat we in september weer met zijn allen vol aan de bak kunnen in 

onze vernieuwde sporthal.

Wij, Hans en William, wensen alle sporters en supporters van Bovo 

een sportief en succesvol jaar toe!

Locatie

Sporthal Stationsplein 

Landbouwstraat 1

7122 VM Aalten

0543-491406

sporthal@schaersvoorde.nl

Welkom 
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Zoals velen weten was het afgelopen seizoen er één met 

veel tegenslagen voor de mannen van Bovo Heren 1. De 

tegenslagen gingen ook nog eens gepaard met een pandemie 

en dat betekende een vervroegd einde van het eerste jaar in 

de 1e divisie. Komend seizoen verschijnen de heren nogmaals 

in de 1e divisie met een vernieuwd team en een nieuwe 

trainer/coach. Helaas moest er afscheid worden genomen van 

verschillende trainers en spelers.

Trainers Walter Slotboom en Bertjan Prins hebben vanwege 

omstandigheden het trainerschap moeten opgeven. Jeroen 

Brockotter heeft het seizoen met de heren afgemaakt en is volgend 

jaar weer te bewonderen als speler van heren Bier (vier). Ook gaan 

er geruchten te ronde dat Walter Slotboom komend seizoen de 

positie van libero gaat invullen in het derde team van Bovo. 

Jurre Kleine Schaars, Bas van der Bend, Jelmer-Jan van der Werff  

en misschien Walter Slotboom gaan in het derde herenteam van 

Bovo spelen. Zij komen uit in de 2e klasse. Michiel Makkink voegt 

zich samen met Jeroen Brockotter bij heren Bier en zij gaan in de 

3e klasse spelen. Siem Ooijman vertrekt naar Den Haag om daar te 

gaan trainen bij de jeugdselectie van Beach Team Nederland en in 

de zaal gaat hij voor Inter Rijswijk spelen. De huidige selectie van 

Bovo heren 1 wenst hen veel succes!

De huidige selectie komt onder begeleiding te staan van Danuta 

Brinkmann, deze Duitssprekende trainer heeft zelf jaren in de 

Bundesliga gespeeld en traint/coacht op dit moment ook andere 

teams in Duitsland. De huidige selectie van Bovo heren 1 bestaat 

uit aanvoerder Nick van der Bend, Nathan Swijtink en nieuwkomer 

Sean Tilley op de buitenkant. Jelmer Korten en Jan Douwe Swijtink 

op midden, Robin Jansen en Joppe Zeilstra als diagonaal van 

spelverdeler Hidde Huisman. En ook dit jaar zal de rol van libero 

worden ingevuld door Bob Ter Haar. 

De selectie van Bovo heren 1 is met negen man niet de grootste, 

wat betekent dat de mannen alleen maar harder en fanatieker 

trainen. Gertjan Hijink, fysiotherapeut bij Fysio Specialist, verzorgt 

ook nu weer de krachttraining bij CrossFit Oost. Onder zijn 

begeleiding worden de mannen van Bovo heren 1 zo fit dat je niet 

eens merkt dat ze maar met negen man zijn. De zaaltrainingen zijn 

op dinsdag en donderdag om 20:30 uur en de thuiswedstrijden 

worden op zaterdagavond om 18:00 uur gespeeld. 

Met een nieuwe trainer/coach en een gemotiveerde selectie 

kunnen de mannen van Bovo heren 1 niet wachten om weer in de 

mooie roze hal van Aalten aan te treden en wedstrijden te gaan 

winnen, zodat de doelstellingen behaald kunnen worden. Hopelijk 

kan dit onder het aanmoedigende gejuich van het Aaltense 

toppubliek. Jetzt Geht’s Los!

Heren 1

Bovo Heren 1 ist wieder da!
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De selectie

Sean Tilley
36 jaar
1.92 m
Passer/loper 5

Jan Douwe Swijtink
26 jaar
1.84 m
Midden 9

Danuta Brinkmann
Trainer/coach

Robin Jansen
21 jaar
1.92 m
Diagonaal 2

Joppe Zeilstra
21 jaar
1.98 m
Midden/Diagonaal 12

Jelmer Korten
29 jaar
1.90 m
Midden 7

Nathan Swijtink
22 jaar
1.94 m
Passer/loper 10

Hidde Huisman
24 jaar
1.84 m
Spelverdeler 4

Nick van der Bend
25 jaar
1.94 m
Passer/loper 8

Bob ter Haar
30 jaar
1.82 m
Libero 11

Gertjan Hijink
Krachttrainer/f ysiotherapeut
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1. Rik Dunnewold, 3. Jordy Lammers, 4. Daan Zweerink, 7. Jordi Aalbers, 9. Daniël Swijtink, 10. Jelte Swijtink, 

11. Melle Zeilstra, 12. Mark Nijman, trainer/coach: Anas Abou Hatab

Heren 2

Ongekende mogelijkheden: 5 sfeervolle 
zalen. Van verjaardag tot bedrijfsfeest. 

Buffetten. Tentfeesten. Kegel- en 
schietbanen. Catering op locatie.

‘t Noorden
Lichtenvoordsestraatweg 44 
7121 RA AALTEN
0543 – 472551
info@het-noorden.com
www.het-noorden.com

Shirtsponsor:
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1. Rick Roelofswaard, 2. Jesse Luimes, 3. Norbert Lensink, 4. Jurre Kleine Schaars, 5. Roel Luimes, 6. Mathias Neerhof, 

7. Bas van der Bend, 8. Wouter Janssen, 9. Janwillem te Winkel, 10. Jelmer-Jan van der Werff, 

trainer/coach: Anas Abou Hatab

Iedereen is anders. Ook als het

om verzekeringen gaat.

Daarom luisteren we bij de

Onderlinge heel goed naar wat

jij belangrijk vindt. Op basis

daarvan zorgen we ervoor dat

je goed verzekerd bent.

Perfect op maat en passend bij 

hoe jij in het leven staat.  

www.owmachterhoek.nl

vinden we  
wat bij jou past.

Samen 

Goed voor elkaar.

Heren 3
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1. Bennie Westerveld, 2. Martin Lurvink (meer info op pagina 28), 3. Michiel Makkink, 4. Jeroen Brockotter, 

5. Arjan ter Maat, 6. Richard Westrum, 7. Stefan Baas, 8. Tiemen Epema, 9. Hans te Lindert, 10. Erwin Bosmann, 

11. Arjan van de Groep, 12. Erwin Arentsen, 14. Mauro Klein Gunnewiek 

Heren 4

Wim Stronks
Osteopaat D.O. MRO

Osteopathiepraktijk Aalten

Stationsstraat 49
7122 AS Aalten
tel: 0543 473551
lid NVO/NRO
www.osteopathiepraktijk-aalten.nl
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1. Raisa Lorijn, 2. Diede Simmering, 4. Famke Weikamp, 6. Mirthe Leuven, 7. Wouter van Merkerk, 8. Sven Koskamp, 

9. Kira Oolman, 10. Senna Westrum, trainer/coach: Nathalie Hoens & Ilze Koskamp

Jongens B1

1. Yannick Blekkink, 2. Lieke Dikschei, 4. Liv Bauhuis, 5. Hidde Boesveld, 6. Niki Gerrits, 7. Tara Hoens, 

8. Rens Vreeman, 11. Sara Grievink, trainer/coach: Claudia Lorijn & Danique Ruesink

Jongens C1
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1. Sanne te Mebel, 2. Lisa van Eerden, 3. Pien Sarlemijn, 4. Pien Vreuls, 6. Lieke de Boer, 7. Tessa Terberg, 

8. Nienke Aalbers, 9. Emma Luiten, 10. Jade Buens,  trainer/coach: Foeke Zeilstra

1. Suus Vriend, 2. Esra Kaya, 3. Joyce Westerveld, 4. Evi Duenk, 5. Mies Vriend, 6. Carmen Wentink, 7. Dilara Piynirci, 

8. Nina Luimes, trainer/coach: Jurre Kleine Schaars, Marita Ruesink & Remco Hoens

Meisjes A1

Meisjes B1
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1. Resa Bloemen, 2. Marinte Lorijn, 3. Emma Scholten, 4. Maud Cornelissen, 5. Renske Wikkerink, 6. Dana Schigt, 

7. Lara van der Woude, 8. Caira Sagel, trainer/coach: Celeste Zandstra, Marita Ruesink & Ronald Vriend

Meisjes C1

Kerkstraat 5, 7121 DN

Aalten, Gelderland
boeken · kantoorartikelen · wensk aarten · schilderartikelen · tijdschriften · pennen

Landstraat 39 · Aalten · www.messink-prinsen.nl

Heel veel voor
werk en plezier.

Messink
Prinsen
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De basis van ons niveau zal afhangen van ons basisniveau! Tja, 
da’s een leuke, het niveau hangt dus eigenlijk af van de basis, 
of is de basis het begin van een goed niveau? En hebben we 
het dan over de basisopstelling in het veld of over de basis van 
een goed volleybalspel? En gaat het dan om het niveau van de 
speelsters, het niveau van het team of om het niveau in de derde 
divisie? We gaan het dit seizoen meemaken.

Inderdaad, we gaan het meemaken want na een uiterst vreemd einde 
van seizoen 2019/2020 zijn wij op  de ranglijst in de promotieklasse 
als tweede geëindigd, wat recht geeft op promotie naar de derde 
divisie! Uiteraard zijn wij hier als team enorm blij mee en hebben 
we onze “geheime” doelstelling bereikt. Een geheime doelstelling? 
Jazeker! In de vorige uitgave van deze presentatiegids hebben 
wij gemeld de lat in eerste instantie niet te hoog te willen leggen 
maar uiteraard wil iedere sporter zo hoog mogelijk eindigen en was 
gaandeweg de competitie de promotie naar de derde divisie ook 
zeker één van onze doelstellingen.

Het grootste deel van de speelsters heeft gelukkig besloten om dit 
seizoen wederom de uitdaging aan te willen gaan bij Bovo Dames 
1. Een uitdaging om in de derde divisie te gaan spelen maar zeker 
ook een uitdaging om een plek binnen het team te veroveren want 
uiteindelijk wil iedereen graag wedstrijden spelen. Didi Dijkhuis 
(midpositie) heeft echter voor een andere uitdaging gekozen, zij gaat 
haar volleybal carrière dit seizoen bij Vollverijs (Terborg) voortzetten. 
Uiteraard voor ons erg jammer maar wij wensen Didi veel speelplezier 
bij haar nieuwe team. Ook Dagmar Makkink (libero positie) heeft 
besloten om zelf voorlopig niet meer actief deel te nemen aan de 
wedstrijden van Dames 1. Dagmar blijft echter wel bij het team 
betrokken en zal een assisterende / begeleidende rol gaan vervullen 
binnen het team.

De vrijgekomen plek op de midpositie zal dit seizoen worden 
opgevuld door Claudine. Zij verruilt haar plek op de paser/loper 
positie voor de midpositie, hetgeen voor Claudine zeker geen 
onbekende positie is. De vrijgekomen plek op de libero positie 
zal door Inge worden gevuld. Inge (vorig seizoen op de diagonaal 
positie) gaat deze uitdaging graag aan en zal deze positie in het 
achterveld enthousiast oppakken.

Door deze twee interne verschuivingen is er een plek vrijgekomen 
voor een tweede diagonaal-speelster. Hiervoor is Eline Neerhof - 
Van der Werff benaderd en wij zijn blij te kunnen melden dat Eline 
heeft besloten om bij Bovo terug te keren. Eline bedankt voor je 
vertrouwen en welkom bij Dames 1. 

Alles opgeteld bestaat de selectie dan uit 11 speelsters en is 
er theoretisch nog 1 plek “vrij”. Dit seizoen wordt deze plek vrij 
gehouden voor een talentvolle jeugdspeelster uit onze eigen 
vereniging. Het is belangrijk om talenten mogelijkheden te bieden, 
mee te laten trainen en waar mogelijk aan te laten sluiten bij 
wedstrijden. 

Tot slot rest ons nog te melden dat wij er enorm veel zin in hebben 
om samen dit derde divisie avontuur aan te gaan. Zoals het er op het 
moment van schrijven naar uitziet zal de voorbereidings-periode vrij 
kort zijn maar gaan wij er alles aan doen om op tijd het niveau van de 
basis te hebben staan (of was het nou de basis van het niveau?) We 
gaan het meemaken

Namens Bovo Dames 1,

Mauro Klein Gunnewiek & Marcel Lubbers

De basis en het niveau...

Dames 1
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De selectie

Lotte Douma
23 jaar
1.85 m
Diagonaal 1

Sophie te Loeke
27 jaar
1.74 m
Midden 5

Anniek Wikkerink
26 jaar
1.81 m
Passer/loper 9

Iris Prigge
26 jaar
1.80 m
Spelverdeler 2

Noa Luijmes
16 jaar
1.78 m
Passer/loper 6

Claudine Reiring
25 jaar
1.77 m
Passer/loper 10

Eline Neerhof - Van der Werff
26 jaar
1.78 m
Diagonaal 3

Emma Buiting
20 jaar
1.73 m
Spelverdeler 7

Inge Hoornenborg
23 jaar
1.78 m
Libero 12

Gertjan Hijink
Krachttrainer/f ysiotherapeut

Marjolein Prigge
29 jaar
1.78 m
Midden 4

Lizet Mulder
23 jaar
1.82 m
Passer/loper 8

Marcel Lubbers
Trainer/coach

Mauro Klein Gunnewiek
Trainer/coach
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1. Esmee Brethouwer, 2. Trijntje Veerbeek, 3. Sanne van Arkel, 4. Ylse Kempink, 5. Laura Koskamp, 6. Fleur Wille, 

7. Janneke Prinsen, 8. Karin Prinsen, 9. Inske Bruil, 10. Levi Scholten, 11. Maureen Brusse, 13. Mirthe van Londen, 

trainer: Marcel Lubbers & Martin Fles, coach: Erik Lammers

Overal dichtbij

Jouw bedrijf, branche en uitdagingen,
wij willen het van dichtbij meemaken.
Met een kantoor bij je om de hoek!
www.alfa.nl

Alfa Accountants en Adviseurs
Nijverheidsweg 7c
7122 LC Aalten
088 2531250
aalten@alfa.nl

Dames 2
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1. Jet Veerbeek, 2. Danique Ruesink, 3. Isa Duenk, 4. Daphne Wevers, 5. Marloes te Hennepe, 6. Hilke Tolkamp, 

7. Geke Grievink, 8. Julia Luimes, 9. Linde Hijink, 10. Naomi Kremer, 11. Ilze Koskamp, 

trainer/coach: Jan Douwe Swijtink & Foeke Zeilstra

Dames 3

Bij inlevering van deze coupon, ontvangen alle BOVO 
leden 15% kassakorting op een nieuw paar 

volleybalschoenen van ASICS of Mizuno

15% korting!!
15% korting!

Bij inlevering van deze coupon, ontvangen alle BOVO leden 15% kassakorting 
op een nieuw paar volleybalschoenen van ASICS of Mizuno.

www.benitograven-schilderwerken.nl   -  Mobiel 06-4893 3908

Schilderwerk

Glaszetten

Behangen
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1. Renate Westerveld, 2. Anoek te Hennepe, 3. Paulien Weikamp, 5. Renske ter Haar, 6. Marlies Piek, 

8. Celeste Zandstra, 9. Mirre Douma, 10. Janna Houwers, 11. Sabine Tolkamp, 15. Nathalie Hoens, 

trainer/coach: Erwin Bossmann

Dames 4
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1. Zelma van Alstede, 2. Marleen Zweerink, 3. Sanne Westerveld, 4. Esther Ritmeester, 5. Maaike Willemsen, 

6. Annemarie Boom, 7. Ellen te Lindert, 10. Petra Heinen-Oosterholt, 11. Nathalie Hoens, 12. Mieke Aalbers, 

14. Maaike Bussink. Trainer/coach: Erwin Bosmann.

Dames 5

Wij zijn niet zo sportief.
Onze werkwijze is dat wel.

Zo bepalen wij pas een verkoopstrategie wanneer we jou en 
de woning hebben gezien. Want ieder mens is uniek en iedere 
woning heeft Iets Anders.

Ben je lid van BOVO en wil jij je woning verkopen? 
Dan hebben we voor jou een speciaal tarief!

Landstraat 2 in Aalten | www.ietsandersmakelaars.nl | info@ietsandersmakelaars.nl | 0543-76 90 04
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Recreanten 1

Recreanten 3



25

Recreanten 4/5

Recreanten 6
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Het best als je onzichtbaar bent! 
Onzichtbaar zijn is niet het eerste waar je aan denkt als je in een omgeving staat waar fanatiek gesport 

wordt. En het wordt eigenlijk ook niet als iets positiefs gezien in de sportwereld. Dit zou namelijk 

betekenen dat je prestaties in de zaal, op het veld, in de ringen, op de fiets etc. van dermate gemiddelde 

kwaliteit zijn, dat het niemand opvalt dat je aanwezig bent geweest in de wedstrijd.

Nu is er één plek binnen deze grote verscheidenheid 

aan sporten waar je onzichtbaar/gemiddeld mag zijn. 

En waar dit in vele gevallen zelf als zeer positief wordt 

ervaren. Dat plekje vind je in onze mooie sport op het 

hoogste uitkijkpunt. Van daaruit wordt er verwacht dat 

je elke bal, in of uit, goed weet te beoordelen. Ook al 

wordt deze met 120 km per uur enkele millimeters 

binnen de lijn geslagen of via het pinkje van die 

grote blokkeerder tegenover je buiten de lijnen. Men 

verwacht dat jij dat arendsoog hebt. Dat jij, net als op 

tv, een gebaar van een vierkantje kan maken om via 

de slow motion beelden de juiste ‘eerlijke‘ beslissing 

te kunnen nemen. Echter blijkt dit in de praktijk toch 

iets minder waar. Want er wordt hier niet gespeeld om 

het grote geld, er hangen geen grote geldbedragen 

of kwalificatie voor Europees volleybal vast aan dat 

ene puntje dat mogelijk ‘verkeerd‘ beoordeeld wordt. 

Het voornaamste doel is dat jij als scheidsrechter de 

wedstrijd zo weet te leiden, dat de teams en vooral 

ook de veelal goedgebekte coaches, zo min mogelijk 

onder aan de scheidsrechters bok komen te staan 

om hun beklag te voeren. Dan weet je dat je als 

scheidsrechter grotendeels die onzichtbare status hebt 

weten te behouden door de keuzes die je maakt en de 

consequente lijn die je hebt weten te behouden.

Uiteraard zullen er onwetende spelers/coaches zijn 

die nou juist die dag dat jij op de bok staat met hun 

verkeerde been uit bed zijn gestapt en op elke slak zout 

leggen. Het leuke van het scheidsrechter zijn, is dat je 

zelfs deze mensen weer een goede dag kunt bezorgen. 

Door een juiste combinatie van humor, overwicht en 

consequent fluiten, kun je ook deze spelers mee krijgen 

in het volleybalspel dat zij aan het spelen zijn. En ze 

daadwerkelijk ook weer laten deelnemen aan het spel 

waarvoor ze die dag naar de sporthal zijn gekomen.

Iedere scheidsrechter gaat wedstrijden tegenkomen 

die moeizaam verlopen, die niet goed verlopen of 

waar spelers en coaches nog wel eens verbaal kunnen 

reageren en dan sta je er toch echt alleen voor. Dit 

maakt het ook een enorm goede leerschool voor 

jezelf. Je leert hoe je reageert op dit soort gedrag. 

Hoe je het moet aanpakken en kunt omvormen naar 

een positievere ervaring, maar ook leer je zeer goed 

grenzen aangeven wanneer spelers of coaches deze 

grenzen opzoeken. Dit kunnen dan grenzen zijn met 

betrekking tot spelregels, maar vooral ook persoonlijke 

grenzen.

Dus wellicht heb je er nog niet eens over nagedacht, 

maar het fluiten van volleybalwedstrijden kan ook 

zeker een boost zijn voor je persoonlijke ontwikkeling 

en zelfvertrouwen. En daarnaast leer je het spel vanuit 

scheidsrechters perspectief veel beter kennen (wat je 

goed kunt gebruiken wanneer je zelf in het veld staat 

O)

Dus in dit geval zeg ik maar al te graag, word af en 

toe een beetje onzichtbaar! Want elke vereniging 

heeft scheidsrechters hard nodig. Niet alleen binnen 

de vereniging zelf, maar ook als regioscheidsrechter 

dienen wij een bepaald percentage aan scheidsrechters 

te leveren. Anders kan er helaas geen competitie 

gespeeld worden! Daarmee help je niet alleen de club, 

maar heb je er zelf ook nog wat aan.

Heb je interesse, wil je er meer over weten of juist 

meer begeleiding in het scheidsrechter zijn? Neem dan 

contact op met vsc@bovo-aalten.nl

Sportieve groet, 

Nick van der Bend (Verenigings Scheidsrechters 

Coördinator van Bovo Aalten) 
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FIVARIS 
Haartsestraat 12-a 
7121 CX Aalten 
 
 

 

Sinds 2008 bieden wij u 
onafhankelijk financieel advies. 
Tevreden klanten beoordelen 
Fivaris als beste van Aalten op 
advieskeuze.nl 

www.advieskeuze.nl 

Telefoon: 0543-477277 
Mail: info@fivaris.nl 
www.fivaris. 

 

De recreantencommissie 
De recreantencommissie is het aanspreekpunt voor de recreantenteams. Elk team heeft een 

vertegenwoordiger hierin.

In de recreantenteams zit een diverse groep dames en 

heren, die graag 1 keer in de week een balletje slaan. 

Het ene team is wat fanatieker dan de andere en op 

bijna elke dag van de week volleybalt wel een team. 

Spelplezier hierin is het belangrijkst. Voor degene die 

nog wat extra competitie wil is er vier maal per jaar een 

recreantencompetitie in de regio. Voor dames, heren en 

mix.

Daarom is voor ieder die nog graag wekelijks wil 

volleyballen er wel een geschikt team. 

Vraag iemand uit een team of mail/bel mij als je hier zin 

in hebt of het eens een paar avonden wil proberen. De 

recreantencommissie heeft als taak om de binding te zijn 

tussen de recreantenspelers en de vereniging BOVO. 

Dus als je een vraag, een probleem, een idee of iets 

anders hebt: geef het aan ons door, dan gooien wij het in 

de BOVO-groep.  

Guus Luiten

Speler, sponsor en volleybalmaatje
Op deze plek willen we een bijzondere plek inruimen voor Martin Lurvink; speler van het vierde, oud-jeugdtrainer, al 

jaren lang lid én sponsor van D5, H4 en de jeugdteams. Liefde voor de club, liefde voor het spelletje en vriendschap 

komen bij elkaar in deze enthousiasteling, eigenaar van familiebedrijf Borstelfabriek LUVA. U ziet Martin uiterst links 

op de teamfoto van H4 in deze presentatiegids.  

Heren Bier.
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Maar in situaties als deze is het kunst te zoeken naar 

oplossingen en vooruitgang, in plaats van te blijven 

hangen in het verleden en te denken in problemen. 

Zodoende wil ik via deze weg, namens de gehele 

sponsorcommissie, grote dank uiten aan de sponsoren 

die Bovo tijdens deze onzekere en onvoorspelbare 

periode trouw zijn gebleven, in welke vorm dan ook.

Voor een goede start van het nieuwe volleybalseizoen 

hebben we de afgelopen periode niet stilgezeten. 

De jaarlijkse sponsoravond voor alle sponsoren van 

onze vereniging heeft logischerwijs geen doorgang 

kunnen vinden, maar desalniettemin hebben we met 

legio sponsoren op afstand goed contact kunnen 

onderhouden. Daarnaast zijn we als commissie blij 

dat Luva BV onder andere de sponsoring voor de 

CMV-afdeling voor haar rekening heeft genomen. 

Met maar liefst negen senioren competitieteams, vijf 

recreantenteams en vijf jeugdteams is het weer een 

enorme uitdaging de kosten te dekken en naar ieders 

tevredenheid te voorzien in materieel. 

Dankzij het vertrouwen van alle sponsoren zijn Bovo en 

haar leden weer klaar voor een sportief, succesvol en 

bovenal gezond seizoen.

Graag zie ik u in alle gezondheid in de sporthal tijdens 

een of meerdere wedstrijden komend seizoen!

Hartelijke groet,

Janwillem te Winkel

Namens de Sponsorcommissie

De sponsorcommissie: Daniël Veerbeek, Janwillem te Winkel, Theo van der Werff en Frank Hettinga.

Volleybalvereniging Bovo bedankt 
de vaste balsponsoren voor 
hun trouwe steun aan de club

Rusink vof Catering Aalten

Marboma Keukens –Badkamer –Vloeren Borculo

Autoschadeherstel Mark Pennings Varsseveld

Heijerman Optiek en Hoorzorg Aalten

Navis Sport Aalten

Van Panhuis Fysiotherapie Aalten

Frappant Aalten

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en in elk opzicht zal het anders worden dan voorheen. 

Vanzelfsprekend vanwege de pandemie die sinds dit voorjaar haar sporen achterlaat in onze 

samenleving en daarmee ook binnen onze vereniging. Niet in de laatste plaats hebben we daarmee als 

sponsorcommissie van doen. 
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Maandagavond 23 maart 2020. Vertegenwoordigers van het 

kabinet geven een persconferentie over de actuele stand 

van zaken rondom het Coronavirus. Minister Grapperhaus 

deelt mee dat alle evenementen tot 1 juni worden verboden. 

Het komt als een grote domper binnen bij ons, ook het 

Sjoksfestival van 29 en 30 mei gaat NIET door. 

Na alle voorbereidingen en vele vergaderingen moeten we de 

stekker dit jaar uit het Sjoksfestival halen. Een festival waar 2500 

mensen naar uitkijken en vele liefhebbers van muziek enorm van 

genieten. Dit kunnen we toch niet zomaar aan ons voorbij laten 

gaan?

We hebben met een paar man de koppen bij elkaar gestoken en 

zijn aan het brainstormen gegaan. We gaan het Sjoksfestival toch 

laten doorgaan, maar dan via een online livestream! Wij willen op 

deze interactieve manier een positieve boost geven en liefhebbers 

van het Sjoksfestival een geweldige muzikale avond bieden! Er staan 

allemaal lokale muzikanten op de planken, de muziek is divers, voor 

jong en oud, modern en nostalgie, stevig en sfeervol. 

De deelnemende horeca zetten allerlei leuke acties op. Kijkers 

kunnen bierpakketjes bestellen of een kaasplankje en hapjes bij de 

deelnemende horeca en intussen genieten van de show van lokale 

muzikanten en Dj’s. We zijn erg trots dat we kunnen zeggen dat het 

Sjoksfestival het enige festival is dat dit jaar doorgaat!

30 mei jl. barst de livestream los en wat is het fantastisch. De 

artiesten staan te popelen om weer te spelen. Vele artiesten 

hebben sinds de lockdown niet meer met elkaar gespeeld en 

kunnen niet wachten om weer te knallen. Iedereen heeft enorm 

hard gewerkt die avond, maar ook vooral genoten van de sfeer en 

de muziek. De samenwerking onderling liep perfect. We hebben 

de livestreamkijkers kunnen vermaken met muziek en de Aaltense 

horeca kunnen ondersteunen tijdens deze moeilijke tijd. Het is een 

avond om nooit te vergeten!

Toch kunnen wij niet meer wachten om volgend jaar voor de 

DERTIGSTE keer het Sjoksfestival te organiseren. Er zijn maar enkele 

festivals die zo’n jubileum kunnen aantikken. Het wordt een jaar om 

niet te vergeten. Ondanks de huidige omstandigheden hebben we 

er vertrouwen in dat ons festival volgend jaar weer door kan gaan. 

Het zal dan één van de eerste festivals zijn sinds een jaar. 

Mede door het Sjoksfestival heeft volleybalvereniging Bovo zich al 

die jaren staande kunnen houden en is Bovo gegroeid tot wat het 

nu is. Met behulp van de vrijwilligers kunnen wij ons festival goed 

laten verlopen. Jullie zijn enorm belangrijk! Dus zorg ervoor dat je er 

ook de dertigste editie weer bij bent! 

Het bestuur van ’t Sjoksfestival

Sjoksfestival 2020
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Het waren hele aparte maanden met stille dagen, maar ook grote druktes op onze zandbedden. 

Door corona werden we helaas al voor het officiële einde van de 

binnencompetitie gedwongen te stoppen met wat we het liefst 

doen, namelijk volleyballen! Daar kwam nog eens bij dat het weer 

nog niet goed genoeg was om de beachvelden te openen en we 

niet mochten sporten met elkaar. 

Na een aantal weken mochten we eindelijk weer het zand in. Dat 

heeft de commissie geweten, het rook kwam uit de servers van ons 

epicentrum. Wat is er veel gereserveerd en wat hebben jullie veel 

van de velden gebruik gemaakt! Dank hiervoor. Bijna elke avond 

waren alle drie onze velden tot op de minuut vol! Dit resulteerde 

ook in wat tranen bij sommige teams die geen veld meer konden 

krijgen en wanneer we zagen dat er één team van twee velden 

gebruik maakte, werd ook dit snel opgelost. Bedankt voor de 

flexibiliteit en het BOVO-gevoel.  

Beachtoernooi 

In 2019 heeft er helaas door de vele andere toernooien in de 

beschikbare weekenden en dus een kleiner aantal aanmeldingen 

geen toernooi plaatsgevonden. Dit wilden wij in 2020 goedmaken. 

Het plan was om dit toernooi met medewerking van NeVoBo 

te organiseren. Hierdoor zouden wij meer publiciteit krijgen en 

konden we van de profs leren. Ook hier gooide Covid-19 roet in 

het eten. Wel is er contact met de Bond over de aankomende 

jaren en zijn ze erg geïnteresseerd in onze velden en het 

reserveringssysteem dat wij gebruiken. 

Clinic van beach-prof Christiaan Varenhorst 

Op donderdagavond 9 juli kwam Christiaan Varenhorst, een man 

met een lengte en spieren waar menig speler van onze herenlijn 

alleen nog maar van kan dromen, bij onze beachvelden om onze 

jeugd de laatste tips and tricks te leren in het beachvolleybal. 

Ongeveer 50 van onze jeugdleden hebben een hele leerzame, 

gezellige training gehad en gelukkig kon deze avond afgesloten 

worden met foto’s en handtekeningen. Dank aan de leden die ons 

hierbij hebben ondersteunt.  

Ook dit jaar gaat er weer een speciale dank uit naar onze recreanten. 

Zij stonden in weer en wind om het onkruid en bladeren te 

verwijderen van de velden en zorgden binnen no-time voor een 

oplossing tijdens deze crisis. We mochten niet meer binnen trainen 

en de volgende dag hadden ze het grondnet van onze zandbak 

gehaald, palen in de grond gezet en netten strak gespannen.  

We zoeken nog altijd mensen die ons willen helpen bij het 

organiseren van evenementen en andere activiteiten op onze 

velden, lijkt je dat leuk? Mail dan even naar: beach@bovo-aalten.nl  

We hopen dat jullie erg genoten hebben van deze zomer vol 

buitenvolleybal! Laten we hopen dat we er volgend jaar weer een 

toernooi neer kunnen zetten en we de punten met een knuffel 

kunnen vieren in plaats van een boks of elleboog! De velden terug 

in het hok en het zwarte zeil over het zand brengt onze zandbak 

weer in winterslaap. 

Tot de volgende zomer, De Beachcommissie

GUV-BOVO-Beachvelden
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Hoe en wanneer ben je bij Bovo op de tribune 

beland?

Ik heb 42,5 jaar gymles gegeven bij een gymvereniging 

in Lintelo en daar had ik ook een dames- en heren 

volleybalgroep. Elk voorjaar deden zij mee aan het 

Bovo recreantentoernooi met deze 2 teams. Hiervoor 

moest je je opgeven bij Fred Kousbroek en hij vroeg of 

ik ook eens naar Bovo wilde komen kijken op zaterdag. 

Toen was ik nog druk met lesgeven aan 3 verschillende 

verenigingen en elke avond was ik hiermee bezet en 

bijna elke zaterdagmiddag was er wel een wedstrijd. 

Vanaf die tijd is het zaadje echter wel gepland door 

Fred en sindsdien ben ik wel eens bij Bovo wezen 

kijken. Later werd dit steeds meer. Op mijn 70e ben ik 

gestopt met lesgeven en toen had ik de zaterdag vrij 

om naar Bovo te komen kijken.

Wat vind je van de sfeer op de tribunes tijdens de 

thuiswedstrijden?

Die vind ik erg plezierig. Ik vind het een mooie sfeer 

altijd. Ik ben ook wel met uitwedstrijden mee geweest 

en dan denk ik altijd: wat een dooie bedoening hier! 

Bij ons ontstaat die sfeer eigenlijk vanzelf, je hoeft 

niemand op te zwiepen. Dat is dat Bovogevoel. Toen 

we van de Aladnahal naar de Stationshal gingen was 

ik eerst wel een beetje benauwd of dat ook zo zou 

worden. Ik moet zeggen dat de sfeer onderhand ook 

daar prima is. Het zit ook niet in de hal natuurlijk, maar 

je moet het er zelf naar maken met elkaar. 

Hoe heb je de afgelopen tijd de coronacrisis zonder 

volleybal beleefd?

Je kunt overal aan wennen, maar hier ben ik niet aan 

gewend geraakt. Ik vind het niet alleen een spannende 

tijd, maar ook een beetje een vervelende tijd. Overal 

waar je naartoe gaat moet je constant je handen 

ontsmetten en dat waren we allemaal niet gewend. 

Echt aan wennen lukt me nog niet, want ik houd 

niet van die ellebogen geven enzo. Ik heb liever een 

spontane handdruk.

Wat volleybal betreft heb je in de zomer altijd wel een 

pauze, maar deze duurde natuurlijk langer. Ik vond het 

niet plezierig dat alles stil kwam te liggen, maar toch 

zat er ook een pluspunt aan. Met een aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid had heren 1 anders P/D 

moeten spelen en wellicht lager moeten spelen en nu 

zitten ze nog mooi in de eerste divisie. Ook de dames 

zijn mooi gepromoveerd nu. Dat is dan weer een 

meevaller.

Topsupporter: Wim Ligterink
Onze sport en daarbij elke andere sport kan eigenlijk niet zonder goede support. Op het moment 

van schrijven is het nog niet duidelijk of en in welke hoedanigheid er support aanwezig kan zijn bij de 

wedstrijden dit komende seizoen. Sinds de competitie op 18 maart officieel is stopgezet hebben we 

onze vaste supporters helaas niet meer kunnen treffen in de sporthal. Hierdoor besloten we één van 

deze trouwe en enthousiaste sportliefhebbers eens thuis te bezoeken. Wim Ligterink zit al jaren elke 

thuiswedstrijddag in de sporthal om meerdere teams aan te moedigen en weet vaak veel over de spelers. 

Tijd om hem ook eens te leren kennen aan de hand van een aantal vragen.
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Voor als je het maximale uit jezelf wilt halen!

Iedere maandag- 
en dinsdagavond

INLOOPSPREEKUUR

 Landbouwstraat 2
19 - 20 uur

FYSIOTHERAPIE

Ludgerstraat 2
7121 EM Aalten

Landbouwstraat 2
7122 VP Aalten

0543 - 216 002
www.fysio-specialist.nl

MANUELE THERAPIE

BEKKENFYSIOTHERAPIE

KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE

SPORTFYSIOTHERAPIE

ECHOGRAFIE

Vreehorstweg 1

7102 EK Winterswijk 

www.mazda-winkelhorst.nl

Wat is het meest memorabele dat je in al die jaren 

bij Bovo hebt meegemaakt?

Toen ik 63 was, ik ben nu 87 dus dat is al even geleden, 

werd ik secretaris bij het bestuur van Bovo. Rond die 

tijd werd Bovo heren 1 jaar op jaar kampioen en dat 

was natuurlijk ook om enthousiast van te worden. In 

de Aladnahal bij Martin (Huning) werden dan extra 

tribunes neergezet en was het net de Kuip met het veld 

in het midden. Dan was de tegenstander echt bang 

om in Aalten te komen spelen, want dan ging het toch 

altijd zo hard tekeer. Daar hebben we heel wat gein aan 

beleefd. Elke wedstrijd zaten we met 2 man kaartjes te 

verkopen. 

Elk jaar gaf heren 1 dan weer een receptie, want dat 

deden ze toen nog als ze kampioen werden. In de 

sporthal bij Groot Deunk was dat vaak en dat was altijd 

dolle pret natuurlijk. Dat vond ik wel een hele bizarre 

tijd, want je bedenkt het gewoon niet dat een team elk 

jaar weer kampioen wordt, tot op het laatste de stap 

naar de eredivisie zelfs gemaakt werd. Dat is wel de 

meest memorabele Bovo tijd, dat is wel zeker.

Zien we je weer terug op de tribune zodra dat kan?

Daar durf ik rustig voluit ja op te zeggen. Tenminste, 

als ik gezond blijf. Ik ga ook altijd nog naar AZSV, dat 

begint 5 september geloof ik weer en daar kijk ik ook 

wel naar uit. Ik heb daar misschien al wel 60 jaar een 

seizoenkaart en ga daar ook altijd naartoe. Ik begin dan 

bij AZSV en eindig bij Bovo. Ik beleef minstens zoveel 

plezier aan het volleybal als aan het voetbal. Voor het 

voetbal betaal ik elk jaar die seizoenkaart en bij het 

volleybal kon ik zo binnen lopen. Hierdoor besloot ik 

om Bovo elk jaar te steunen met een donatie, zodat dat 

ook weer was rechtgetrokken. Tijdens de receptie van 

mijn 40-jarig huwelijk werd mij door Erik Lammers en 

Jan Freriks een eeuwigdurende seizoenkaart voor Bovo 

aangeboden, dat vond ik erg leuk. Dat versterkte ook 

het Bovogevoel. 

Het is gewoon een leuke sport, nog leuker dan voetbal, 

want met voetbal zit je wel eens anderhalf uur te kijken 

naar wat heen en weer getrap en dat is het dan. Bij 

volleybal wordt er constant gescoord en dat vind ik er 

het mooie aan. Ook de sfeer binnen de vereniging vind 

ik plezierig, je hoort er echt bij en het is echt een club. 

Wij doen dat met z’n allen en daarom kom ik graag bij 

Bovo op de tribune.
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Dagelijks bestuur

Voorzitter Erik Lammers
0543-476239
voorzitter@bovo-aalten.nl

Secretaris Karin Damen
06-82938405
secretariaat@bovo-aalten.nl

Penningmeester Rick Roelofswaard penningmeester@bovo-aalten.nl

Commissies | coördinatoren

Competitie Vacant wedstrijdsecretariaat@bovo-aalten.nl

Ledenadministratie Erwin Arentsen
0543-478512
ledenadminstratie@bovo-aalten.nl

Sponsorcommissie Frank Hettinga spc@bovo-aalten.nl

Technische commissie Nathalie Hoens
0543-479326
tc@bovo-aalten.nl

Ver. scheidsrechters-
coordinator

Nick van der Bend vsc@bovo-aalten.nl

Vertrouwenscommissie Miranda Brethouwer
0543-476175
mirandabrethouwer@kpnmail.nl

Vertrouwenscommissie Hans Knoefmann 06-13551371

Beachcommissie Wouter Janssen beach@bovo-aalten.nl

Mediacommissie Marjolein Prigge mc@bovo-aalten.nl

Recreantencommissie Guus Luiten rc@bovo-aalten.nl

BOVO organisatie facebook.com/bovovolleybal.aalten
www.bovo-aalten.nl
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Laat uw schade 
onze zorg zijn

Het herstellen van autoschade is een 
vakmanschap. Autoschadeherstel Mark 
Pennings beheerst dit vak als geen 
ander. Wij repareren personenauto’s en 
bedrijfswagens voor alle maatschappijen.

Informeer ook naar de mogelijkheden bij ons 
omtrent vergoeding van eigen risico.

Vanaf nu kunt u ook voor industrieel 
spuitwerk en groot vervoer bij ons terecht



• Persoonlijk, betrokken en dichtbij
• Één vertrouwd aanspreekpunt met
 de ondersteuning van een sterk team
• Tijd en aandacht voor de nabestaanden

GUVUitvaartzorg
• Persoonlijk, betrokken en dichtbij
• Één vertrouwd aanspreekpunt met
 de ondersteuning van een sterk team
• Tijd en aandacht voor de nabestaanden

  T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

Of u verzekerd bent en waar u verzekerd 
bent, maakt niets uit. GUV helpt altijd en
garandeert ook de laagste kosten! 

Monuta, Yarden of Dela verzekerd?  GUV kan u ALTIJD helpen en ZONDER MEERKOSTEN.
Dat garanderen wij u! Bel rechtstreeks GUV en wij regelen alles voor u.

Wist u dat GUV goedkoper kan werken dan haar commerciële collega’s?
Dit ligt aan het feit dat GUV Uitvaartzorg een non-profi t organisatie is. Vandaar dat wij de beste 
dienstverlening kunnen bieden tegen de laagste tarieven. Daarbij heeft GUV daarbij alle faciliteiten 
in één huis voor de complete verzorging van een uitvaart. Daarom heeft u bij GUV ook één
vertrouwde uitvaartbegeleider. 

Onze begeleiding blijft hierdoor altijd persoonlijk, betrokken en dichtbij.

Altijd eerst GUV bellen!
Helaas nemen steeds meer verzekeraars kleine lettertjes op in hun polisvoorwaarden.
Lettertjes die pas bij een overlijden duidelijk worden en waarvoor u niet had gekozen
indien deze vooraf duidelijk waren geweest. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat uw
uitkering gekort zal worden indien u voor een andere uitvaartverzorger wilt kiezen. 

GUV verafschuwt deze werkwijze en heeft besloten u als verzekerde hierin tegemoet te 
komen. Bel dus altijd eerst GUV! Doordat GUV vele malen goedkoper kan werken dan de 
grote organisaties krijgt u alle diensten volgens de polis van GUV zonder dat u daarvoor 
bijbetaalt. Zaken die niet vergoed worden volgens de polis zijn bij GUV ook voordeliger. 
Daarom kunnen wij de garantie geven dat GUV altijd goedkoper is. 

Eerst GUV bellen voor persoonlijke & betrokken begeleiding en het laagste tarief.

GUV Uitvaartverzekering -  goed en goedkoop
GUV Uitvaartverzekering verzekert al ruim 100 jaar de kosten van een uitvaart. De algeme-
ne voorwaarden, gecombineerd met onze lage premies maken onze verzekeringen niet 
alleen goed, maar ook nog eens zeer goedkoop.

Korting van 250 euro 
Indien men bij GUV Uitvaartverzekering nu een polis afsluit van 3000 euro of meer, krijgt 
men bij GUV Uitvaartverzorging 250 euro korting op de uitvaartnota. 

Meer weten? Neemt u vrijblijvend contact met ons op.
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