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VOORWOORD
Na 21 edities op rij heeft de presentatiegids van HSC’21 
(sinds een aantal jaren onder de naam Kick Off) vorig 
seizoen een jaartje overgeslagen. De reden daarvoor 
hoeven we niet uit te leggen. Corona had de hele wereld in 
zijn greep en de onzekerheid over hoe het verder zou gaan 
was groot. Dat bleek ook al snel. Tot eind september ging 
het voetballeven voor even zijn gang, maar daarna was het 
vlot afgelopen. Vanaf half oktober gingen de sportparken 
weer op slot.

Het was daarom weer een zwaar jaar voor het 
verenigingsleven. Natuurlijk vooral omdat er lange tijd 
helemaal niet kon worden gevoetbald, maar ook omdat 
het sociale aspect rondom de vereniging grotendeels stil 
kwam te liggen. Een aspect dat niet te onderschatten 
valt. Gelukkig kwam er in de loop van het voorjaar weer 
verlichting: allereerst voor de jeugd die weer mocht trainen 
en later ook wedstrijden spelen. De oudere leden moesten 
meer geduld hebben. 

Hoewel de nabije toekomst nog altijd onzekerheid met 
zich meebrengt hoopt iedereen dat het seizoen 2021-
2022 zo normaal mogelijk zal verlopen. Met een normaal 
competitieverloop om te beginnen, maar zeker ook met 
een zo normaal mogelijke derde helft. 

Het is immers ook nog eens het jaar van ons 100-jarig 
bestaan. Ook van de jubileumcommissie werd veel 
flexibiliteit en improvisatievermogen gevraagd. Inmiddels 
is het jubileumprogramma van start gegaan en het zou 
prachtig zijn als het programma verder volgens de planning 
kan worden afgewikkeld, inclusief de grote feestweek 
in oktober. Meer over het jubileum en het programma 
verderop in deze Kick Off.

HSC’21 heeft de achterliggende periode ook gebruikt 
om de accommodatie verder te verfraaien. Rondom het 
hoofdveld hebben werkzaamheden plaatsgevonden, 
maar vooral het clubhuis is onder handen genomen. De 
installatie van de nieuwe keuken maakt het ook mogelijk 
verdere samenwerkingsverbanden aan te gaan, zoals met 
Noaberpoort. De conclusie is dat HSC’21 ondanks alle 
beperkingen en belemmeringen ook het afgelopen jaar vitaal 
is gebleven. Dat belooft nog wat voor de komende eeuw.
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JEUGD VAN HSC’21 
IS MOOIE OPSTAP 
NAAR MEER
Talentvolle jeugdspelers zijn bij HSC’21 goed af. Dat werd afgelopen jaar opnieuw 
bevestigd. Behalve dat vrijwel ieder seizoen spelers doorstromen naar de eerste 
selectie, stapten deze zomer ook vier spelers over naar de jeugdopleiding van Go 
Ahead Eagles. Daarnaast heeft HSC’21 nu een convenant met de jeugdopleidingen 
van zowel FC Twente/Heracles als De Graafschap.

De club zette in juni een handtekening gezet onder een 
samenwerkingsovereenkomst met de jeugdacademie 
van FC Twente/Heracles. Deze overeenkomst wordt 
kortweg het Regioplan genoemd en heeft als doel 
om het jeugdvoetbal in de regio op een hoger plan te 
brengen.

Nadat Twente en Heracles enkele maanden geleden 
de eerste plannen bekend maakten konden de hoog 
spelende clubs met de jeugd meedenken over de 
invulling van het plan. Te vaak in het verleden bleef 
het bij mooie verhalen of beloftes en kwam er in de 
praktijk te weinig van samenwerkingsplannen terecht. 
Ook de academie heeft dit ingezien en daarom zijn 
enkele kartrekkers, waaronder Arnold Bruggink, naar 
voren gehaald die het plan ook daadwerkelijk gestalte 

moeten geven. Vanuit HSC’21 is Marco ten Voorde 
aangewezen als contactpersoon.

De belangrijkste afspraak die in het convenant is 
opgenomen is dat de academie pas spelers laat 
instromen vanaf de onder-12 leeftijd. In het verleden 
gebeurde het regelmatig dat spelers jonger dan 
tien jaar gevraagd worden om de overstap naar een 
proforganisatie te maken en zo al op veel te jonge 
leeftijd uit hun sociale omgeving werden weggehaald. 
In plaats daarvan worden voor de leeftijdsgroepen 
tot onder-11 talentengroepen gemaakt die gewoon bij 
hun eigen club blijven trainen en spelen, maar alleen 
op de vrijdagavond een extra trainingsmoment krijgen 
aangeboden. 

VERDER GROEIEN
Vier jeugdspelers van HSC’21 maken deze zomer de 
overstap van het Scholtenhagen naar Go Ahead Eagles. 
Het is opnieuw een bewijs dat de jeugdopleiding van 
HSC’21 een mooi opstapje is voor talenten die in 
zichzelf willen investeren. Mats Klein Poelhuis (O19), 
Tim Hek en Zakaria Belfassi (O17) en Stef Bornebroek 
(O15) sluiten komend seizoen aan in de jeugdselecties 
van de Deventer eredivisionist. 

Gerrit Put, hoofd van de Technische Commissie 
bovenbouw bij HSC’21 ziet dat de club er goed op 
staat bij talentvolle spelers uit de regio. “We hebben 
ieder jaar weer de nodige aanwas van spelers, die bij 
HSC’21 verder willen groeien. De laatste jaren hebben 
we al laten zien dat het mogelijk is aansluiting te 
vinden bij onze eigen seniorenselecties en dat er nu 

vier spelers doorstromen naar Go Ahead Eagles is ook 
een positief teken.”

Het certificaat ‘lokale jeugdopleiding’ dat HSC’21 
vorig jaar verdiende helpt ook mee bij de positieve 
beeldvorming, denkt Put. “We hebben onze beginselen 
nu beter dan voorheen in de organisatie ingebed. 
Daarvoor waren we natuurlijk ook al wel actief bezig, 
maar als mensen uit de organisatie om welke reden dan 
ook stopten, verdwenen de plannen toch vaak weer in 
een la.”

Marco ten Voorde, Michel 
Wentink en Gerrit Put  
worden geflankeerd door 
Matthijs Blijham en  
Dominique Scholten van de  
FC Twente/Heracles Academie.
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Inmiddels leveren wij door heel Nederland 

voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
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Kantoor:   
De Greune 6, 7483 PH Haaksbergen

Fabriek:   
Textielstraat 16, 7483 PB Haaksbergen

Terugkijkend op het laatste half jaar is er weer veel 
gebeurd in de wereld. Zelfs de avondklok werd 
ingevoerd, corona hield ons ook in 2021 in de greep. 
Gelukkig ging het rond de zomer een stuk beter en 
kwamen er steeds meer versoepelingen. Vanaf maart 
mocht de jeugd weer onderling voetballen en vanaf juni 
mochten ook de senioren weer aan de bak. Inmiddels 
is het seizoen 2021-2022 begonnen, hopelijk is corona 
onder controle en kunnen we de competitie zonder veel 
problemen weer eens uitspelen.  

Ook de start van ons 100-jarig jubileum hebben we 
meerdere keren moeten uitstellen. De bedoeling was om 
tegen FC Twente te voetballen in de voorbereiding van 
het seizoen 2020-2021, uiteindelijk is deze wedstijd wel 
gespeeld maar een jaar later met een beperkt publiek. 
De jubileumaftrap op 21 juni was wel een succes, door 
een versoepeling van de coronamaatregelen mochten 
wij weer publiek ontvangen in ons clubgebouw. In 
de middag zijn we begonnen met een jubileumaftrap 
voor de ouderen en het avondprogramma was voor de 
overige groen-witten. Tot het einde van het jaar zijn er 
diverse activiteiten en hopelijk gaat dat allemaal door.  

DE ORGANISATIE STAAT 
De laatste jaren lukt het goed om steeds weer de juiste 
trainers voor alle jeugdteams te krijgen. De organisatie 
binnen HSC’21 staat op orde en de verschillende 
commissies raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Op 
deze manier kunnen wij er samen voor zorgen dat iedere 
speler op elk niveau de juiste trainingen kunnen krijgen 
en zodoende plezier hebben tijdens het voetbal. 
 
Wel blijven wij een uitdaging houden voor wat betreft 
de opkomst van het voetballen op zaterdag en om 
de juiste teams te behouden op elk niveau. De vele 
zaterdagteams die wij nu hebben geeft ook de nodige 
druk op onze accommodatie, met name voor de 

‘WE WILLEN EEN  
GOEDE BINDING HOUDEN 

MET DE SAMENLEVING’
kleedkamers en velden. 
Nadat het kunstgrasveld is vernieuwd zijn er ook veel 
andere zaken op de club opgepakt zoals een nieuwe 
ballenvanger en een nieuwe horecakeuken. De aankomende 
jaren gaan wij daar volop mee door en voor het onderhoud 
is een meerjarenplan gemaakt. 

De afgelopen jaren zijn ook meerdere overleggroepen 
ontstaan en zijn er nu ook gesprekken met alle verenigingen 
op het Scholtenhagen, graag willen wij elkaar gaan helpen 
en waar mogelijk versterken. Mooi is ook om te zien hoe 
de samenwerking gaat met de jeugd van Buurse. Een 
ontwikkeling waar men de ogen niet voor moet sluiten, het 
gaat er uiteindelijk om dat de jeugd kan blijven voetballen 
en samenwerking daarbij is erg goed. 

Corona heeft de wereld overvallen. Er werd veel gevraagd 
van de mensheid en ook verenigingen moesten daarop 
anticiperen. Dat was niet altijd makkelijk en veel mensen 
kwamen hierdoor in een sociaal isolement, laten we 
hopen dat dit achter ons is. Als HSC’21 zien wij veel 
mogelijkheden om maatschappelijk ook meer te kunnen 
doen. Naast Aveleijn die al vele jaren bij ons een onderdak 
heeft gevonden komt ook Noaberpoort bij ons met een 
ouderengroep. Op deze manier kunnen wij als HSC’21 
meer doen voor de maatschappij en houden wij een goede 
binding met iedereen in onze samenleving. Wij maken ons 
klaar voor de toekomst en zien deze met veel vertrouwen 
tegemoet. 
 
Michel Wentink
Voorzitter HSC’2102

19
 

  Handelsstraat 1
  Postbus 177
  7480 AD Haaksbergen
   (053) 572 17 77
 
   hdh@hassink.nl
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Door: René Aellerinck
Maandag 21 juni 2021 was een heuglijke dag 
voor onze vereniging. Op die dag vierden we onze 
honderdste verjaardag. HSC’21 voor eeuwig! Het 
mooiste was dat we dat in coronatijden toch hebben 
kunnen vieren met een groot deel van onze leden.

Even ruim twee jaar terug. De eerste notulen 
van de vergadering van 16 april 2019 van de 
jubileumcommissie memoreren een eerste kick-off 
bijeenkomst met betrekking tot het nakende jubileum 
van onze mooie vereniging. Typerend voor de club 
HSC’21 is dat al op die eerste bijeenkomst veel 
mensen te kennen geven zich op welke wijze dan ook 
in te willen zetten voor een mooi jubileumprogramma. 
Voor de jubileumcommissie is dat een fijne maar 
tegelijkertijd ook geen verrassende vaststelling.

VOL GOEDE MOED
De jubileumcommissie van HSC’21, bestaande uit 
voorzitter Laurens Waning, penningmeester Klaas 
Doets, secretaris Erwin Wolferink (hij verving de in 
2019 wegens drukke werkzaamheden uitgetreden 
Jan Veltkamp) en Rene Waning en René Aellerinck, 

8

gaat dan ook vol goede moed en enthousiasme aan 
de slag. Er is constant overleg en afstemming met 
het hoofdbestuur en de sponsorcommissie. Voorzitter 
Michel Wentink en penningmeester André te Lintelo 
sluiten dan ook meer dan eens aan bij de inmiddels vele 
vergaderingen en overleggen.

De hoofdtaak van de jubileumcommissie is het 
samenstellen van een gevarieerd jubileumprogramma 
waarin alle (oud)leden en sympathisanten zich 
kunnen vinden. ‘Voor elk wat wils’ zogezegd, en 
het opstellen van een adequate begroting voor dat 
programma. In eerste instantie is de insteek om het 
jubileumprogramma een jaar te laten duren.  
De aftrap van het jubileumjaar zou in juli 2020 zijn met 
activiteiten door het seizoen heen, af te sluiten met een 
feestweekend rond de jubileumdatum 21 juni 2021. 
De uitbraak van Corona in de wereld gooide echter 
roet in het eten. Diverse keren wordt het programma 
uitgesteld om uiteindelijk dus in verkorte versie op 21 
juni van dit jaar start te gaan.

“HSC’21 VOOR EEUWIG!

MEER DAN BLIJ 
DAT DE KOP  
ER AF IS! 

Jubileumprogramma werd  
vaak aangepast en doorgeschoven,  
maar is nu echt van start

De jubileumcommissie, met vanaf links  
Rene Waning, Erwin Wolferink, Klaas Doets, 
René Aellerink en Laurens Waning

Op 6 juli speelde HSC’21 zeer verdienstelijk  
tegen FC Twente en mocht het tevreden zijn  
met het spel en de kleine 2-0 nederlaag.
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www.theeschenkerij-jordaan.nl

053-5742971

www.stiennboer.nl

053-5722610

Gefeliciteerd

HSC'21

100 jaar!

Wij bestaan 10 jaar 
dit vieren wij graag samen

jubileum lunch | broodje omelet, provenciaalse kruiden & paprika 
Jubileum koffie |koffie of thee met huisgemaakt appelgebak + slagroom

jubileum coupe | vanille-ijs met stukken huisgemaakte brownie +  slagroom

FEESTWEEK
De grote feestweek staat gepland in het laatste 
weekend van oktober, met op zaterdagavond 30 
oktober de feestavond bij onze overburen van Het 
Hagen. Ook vermeldenswaardig is de jubileumrevue 
van het welbekende Noll’nkoor op 24 en 25 september 
in theater De Kappen. Bij die gelegenheid wordt ook 
het jubileumboek over 100 jaar HSC’21, geschreven 
door Rene Waning, gepresenteerd.

De jubileumcommissie spreekt de hoop uit een mooi 
programma te hebben samengesteld en bedankt al die 
vrijwilligers die zich dit jubileumjaar al hebben ingezet 
en nog in zullen zetten voor hun medewerking. Die 
eensgezindheid, dat ‘samen de schouders eronder’, dát 
maakt HSC’21 al 100 jaar de club die het is en die het 
ook voor eeuwig zal blijven! Dankjewel!

EINDELIJK BEGONNEN
Daarmee is na een aantal jaren van voorbereiden, plannen 
en weer uitstellen de jubileumviering eindelijk begonnen. 
Met een informele, maar feestelijke opening in twee 
groepen (120 in de middag en ruim 100 ’s avonds) hebben 
we weer mensen kunnen ontvangen op het Scholtenhagen 
en daarmee het officiële startsein kunnen geven voor de 
jubileumactiviteiten. Aan voorzitter Michel Wentink de eer 
het jaar te openen en daarbij ook het jubileumshirt met een 
mooi historisch tintje te presenteren. Op 6 juli speelden we 
vervolgens een jubileumwedstrijd tegen FC Twente. Helaas 
niet op een volgepakt Scholtenhagen, maar ondanks de 
beperkingen was het een zeer geslaagde dag.

Nog altijd geldt bij de onderdelen van het programma een 
‘onder voorbehoud’, want hoewel het beter gaat, is Corona 
nog niet verdwenen. Maar inmiddels hebben we goede 
hoop dat we dit najaar het jubileumprogramma volledig 
kunnen uitvoeren. Voor het volledige programma verwijzen 
we graag naar de site van HSC’21. 

H A A K S B E R G E N

voor eeuwig

Cenk Uguz en drie generaties 
Hagmole of Ten Have showden op  
21 juni het jubileumtenue, gebaseerd 
op het shirt van 50 jaar terug.
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BEL: 053-4785670 

facebook.com/OostingMakelaardijBv

www.oostingmakelaardij.nl 

Verkopen
Aankopen
Taxaties

 WONING 
  VERKOPEN?
ZET JEZELF NIET BUITENSPEL!

“Uw partner voor fijn mechanisch precisiewerk!”

Industriestraat 9, 7482 EW Haaksbergen
www.gsm-bv.nl

Info: Jeroen Luttikholt  
via tel. 06-47 31 61 01. 
info@o21.nl

• Onafhankelijke advisering in proces– en projectorganisatie 

• Begeleiden van opdrachtgevers in ontwikkel– en bouwproces 

• Marktbenadering, contractmanagement en kostenbewaking 

• Directievoering en bouwtoezicht/kwaliteitscontrole 

• Nazorg en meerjarig onderhoud 

 
+31 (0)541 -  55 49 60  ||    www.bbdbouwmanagement.com  ||    Oldenzaal 
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FEESTWEEKFEESTWEEK
DONDERDAG 28 OKTOBER

Jubileumeditie HSC Oude Glorie

VRIJDAG 29 OKTOBER

Sponsoravond (Zalencentrum Het 

Hagen)

ZATERDAG 30 OKTOBER

Mega-Jubileum-Feest  

(Zalencentrum Het Hagen)

Tevens bekendmaking Elftal van de Eeuw

ZONDAG 31 OKTOBER

Frühshoppen (Recreatiehof ’t 

Stien’nboer)

PROGRAMMA  

JUBILEUM HSC’21

MAANDAG 21 JUNI
Kick-Offbijeenkomst verjaardag HSC’21

 
DINSDAG 6 JULI 

Jubileumwedstrijd HSC’21 - FC Twente 

WOENSDAG 4 AUGUSTUS
Heracles Almelo - HSC’21

 
VRIJDAG 27 AUGUSTUS

Wedstrijd HSC’21 1 tegen 50 spelers JO-8 t/m JO-10

 
DONDERDAG 2 SEPTEMBER

Officiële jubileumreceptie voor genodigden

Start jubileumloterij

ZONDAG 12 SEPTEMBER
Familiedag JO8 tot en met JO11 (ochtend)  

en JO12 tot en met JO15 (middag)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 
FIFA Eplay-toernooi voor JO17 tot en met JO19

VRIJDAG 24 SEPTEMBER EN  
ZATERDAG 25 SEPTEMBER

Jubileumrevue HSC’21 Noll’nkoor (Theater de Kappen)

Inclusief presentatie Jubileumboek

18 T/M 22 OKTOBER 
Herfstweek Jubileumeditie Jeugd (Clinic)

 
NOVEMBER

JUBILEUM DART-TOERNOOI
Wie wordt de HSC’21-Darter van de Eeuw

ZATERDAG 18 DECEMBER
De grote Leentje Wolferink JubileumKerstbingo

Tevens trekking grote Jubileumloterij

VOORJAAR 2022
UITGIFTE VOETBALVERZAMELALBUM HSC’21 
in samenwerking met Albert Heijn Kamphuis Haaksbergen

VOORJAAR 2022
Afsluiting Jubileum met alle vrijwilligers HSC’21
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„De oorsprong van de in Saksische stijl opgetrokken 
horecazaak ligt bij de vroegere textielfamilie Jordaan. 
Die verbleef in de zomerperiode op het Scholtenhagen. 
Jordaan liet er een park aanleggen met een vijver en 
een muziekkoepel, waar de plaatselijke bevolking in het 
weekeinde kon verpozen. In 1982 verrees het huidige 
restaurant met zalencentrum.
Paul Overzee (51) en Saskia Overzee-Boenders (50) 
zijn de exploitanten van restaurant, zalencentrum en 
steakhouse Buffalo Bill, dat sinds 1997 is gevestigd 
in het oude schuttershuis. Met het serre-restaurant 
(80-90 plaatsen), Brammelozaal (150-160), Langelozaal 
(250-300) en enkele ruime buitenterrassen heeft 
Het Hagen ruime mogelijkheden voor uiteenlopende 
bijeenkomsten.
‘Omdat de tijd van de grote ouderwetse bruiloften 
voorbij is, werken we aan een nieuw concept’, 
blikt Overzee vooruit. Het bedrijf zit te springen om 
personeel (vooral in de bediening) en zoekt versterking 
voor de marketing, sociale media en het opzetten van 
evenementen. Als de coronamaatregelen het toelaten 
hoopt Het Hagen dit najaar weer leuke activiteiten in en 
rond het pand op te zetten. 

Al bijna veertig jaar is de familie Boenders betrokken 
bij HSC’21. Zo was het horecabedrijf in het verleden 
al eens hoofd- en shirtsponsor. Momenteel steunt men 
de club als bordsponsor. Paul Overzee mag op zondag 
graag even een blik op het veld werpen. ‘Meestal blijf ik 
aan straat achter het hek staan. Ik ben namelijk nogal 
emotioneel en bemoei me dan te snel met het spel en 
de wedstrijdleiding’. 
Over zijn eigen voetbalcarrière kan en wil de 
ondernemer niet opscheppen. ‘BSC Unisson Boekelo 
was mijn club, maar ik heb er slechts een paar maanden 
gespeeld. Ik stond weinig op het veld en zat vooral veel 
op de reservebank’. Paul houdt wel degelijk van sport 
en heeft ‘op een behoorlijk niveau’ tennis gespeeld. Ook 
mag hij graag op de golfbaan staan of de fiets pakken. 
Het is de combinatie van passie, sfeer en prestaties die 
HSC’21 tot een ‘niet weg te denken’ club maken. ‘De 
inzet van vrijwilligers is formidabel en de vereniging 
heeft telkens ook bijzondere goede voorzitters’, oordeelt 
de overbuurman van de honderdjarige. Veel leden 
kennen zowel het HSC21-clubgebouw als de feestzaal 
van Het Hagen. ‘Talloze voetballers hebben hier hun 
trouwfeest gevierd. Zo doen noabers dat.

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dit spreekwoord 
gaat ook op voor Partycentrum Het Hagen & Steak House Buffalo 
Bill. Vanaf het moment dat de familie Boenders een restaurant en 
zalencentrum vestigde aan de Scholtenhagenweg is de horecazaak 
verbonden met ‘overbuurman’ HSC’21. 
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HET HAGEN EN  
BUFFALO BILL
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18

SPELERS, TECHNISCHE STAF, BEGELEIDERS

18 augustus 2001
MIDDENVELDER
Grol, FC Twente
 
 
2017

20 november 1992
DOELVERDEDIGER
Bon Boys, HSC'21, Longa’30
 
 
2014 (teruggekeerd in 2021)

17 mei 1999
DOELVERDEDIGER
Victoria’28
 
 
2012

14 juni 1998
VERDEDIGER
 
 
 
2009

22 juli 1991
MIDDENVELDER
De Tubanters, HSC’21,  
Excelsior’31, SVZW
 
2009 (in 2015 teruggekeerd)

25 november 1994
DOELVERDEDIGER
Zenderen Vooruit, NEO, 
Quick’20 
 
2021

HOOFDTRAINER

TEAMBEGELEIDER / 
VIDEO-ANALIST

VERZORGER

28 april 2000
MIDDENVELDER
Reünie, FC Twente 

 
2017

7 februari 1991
VERDEDIGER
Losser, HSC’21, SVZW
 
 
2010 (teruggekeerd in 2019)

ASSISTENT TRAINER

TEAMMANAGER FYSIOTHERAPEUT/ 
COÖRDINATOR  
MEDISCHE STAF

MENTAL COACH

18 maart 2000,  
VERDEDIGER 
Go Ahead Eagles,EGVV 
 
 
2015

30 oktober 1998
AANVALLER
DAC Dunajska Streda,  
Fortuna Köln, STK Samorin
 
2019

6 september 1988
MIDDENVELDER
DEO, Reünie, FC Twente,  
De Graafschap, Go Ahead 
Eagles, SC Cambuur,  
Haladás (Hon), TOP Oss 
2021

6 april 1995
AANVALLER
De Tubanters, Enschedese 
Boys, Victoria'28, SC Ensche-
de, Suryoye-Mediterraneo
2018

geboortedatum,  
POSITIE,  
vroegere clubs,  
 
bij HSC’21 sinds

26 september 2000
VERDEDIGER
Quick’20
 
 
2020

KEEPERSTRAINER

TEAMMANAGER

VERZORGER/ 
FYSIEKTRAINER

22 juni 2000
MIDDENVELDER
Eilermark
 
 
2021

1e SELECTIE SEIZOEN 2021-2022

23. QUIRIJN KIERS

21. JULES STOKKERS

23. WOUTER LANKHEET

15. EDIZ MOLDUR

10. CENK UGUZ

1. BOB PETERMAN DANIËL NIJHOF

NIELS BUSSCHERS

CARMEN KOENS

6. LUUK SCHEPERS

4. MICHAEL WENSING LEON VAN DIJK

HENK JAN DAMMER HUUB HODES

SIP KRUZE

12. MIKA SCHRIJVER

26. GERGELY VIOLA

12. SJOERD OVERGOOR

22. DIEGO VAN DER WEIDE8. YOURI COOLEN

JEFFREY BRAMMER

PAUL KORTIER

TIMO HOGENKAMP

RUGNUMMER EN NAAM,

20. REANGELO NICOLAAS

23 mei 1997
AANVALLER
Haaksbergen
 
 
2007

11. TOM TER HOGT

10 november 2002
VERDEDIGER
ATC’65, FC Twente
 
 
2021

16. LUCAS SELFHOUT

27 januari 1998
AANVALLER
Rigtersbleek, Sparta E.,  
SC Enschede, FC Suryoye
 
2020

9. MOHAMMED IALLOUCHEN

12 november 1998
MIDDENVELDER
 
 
 
2005

14. KOEN SOMHORST

7 april 1990
VERDEDIGER
Tubanters, FC Twente/ 
Heracles, SC Enschede, 
Quick'20, Glanerbrug
2014

2. KELVIN VEENSMA

20 maart 1988
VERDEDIGER
SC Enschede,  
Heracles Almelo, HSC’21, 
SVZW
2008 (in 2015 teruggekeerd)

5. CAGLAR UGUZ

24 januari 1990
AANVALLER
TVO, FC Twente
 
 
2003

7. STEF OTTINK

11 januari 1998
AANVALLER
FC Twente, Go Ahead Eagles, 
Eilermark 
 
2020

17. YANNIK DE VRIES

30 juli 1998
AANVALLER
Bon Boys, HSC’21, FC 
Twente, Glacis United
 
2018 (teruggekeerd in 2021)

30 september 1999
AANVALLER
ATC’65, Achilles’12
 
 
2020

24. WESSEL WITBREUK

18. JASPER SCHOLTEN

VERZORGER/ 
HERSTELTRAINER

PETER WARFMAN



Nieuwe Bleek 25
7481 CS Haaksbergen

T 053 - 57 24 861
E info@ksb-afbouw.nl

GRATIS  
Waardebepaling?

VERKOOPPLANNEN?

Tel. (053) 572 44 66
haaksbergen@euvermannuyts.nl

Zullen we een  
één tweetje aangaan?

074 - 243 43 83 info@eissink.nl www.eissink.nl

PLAFOND- EN
WANDSYSTEMEN
Uw partner  in afbouw

-  Alle voorkomende systeemplafonds
-  Diverse systeemwanden
-  Metalstud plafonds/-wanden
-  Naadloze akoestische plafonds

Elektronisch opgelost met 100% succes garantie
kijk voor meer informatie op brunelco.nl



HSC'21 1E SELECTIE SEIZOEN 2021-2022.

Bovenste rij vanaf links: Sjoerd Overgoor, Wessel Witbreuk, Koen Somhorst, Jules Stokkers, Mohammed Iallouchen,  
Luuk Schepers, Youri Coolen, Michael Wensing, Kelvin Veensma, Cenk Uguz en Caglar Uguz. 

 
Middelste rij vanaf links: Peter Warfman (fysiektrainer/verzorger), Carmen Koens (verzorger), Huub Hodes (fysiotherapeut/coördinator medische staf) 

 Reangelo Nicolaas, Quirijn Kiers, Bob Peterman, Yannik de Vries, Henk Jan Dammer (teammanager), Paul Kortier (teammanager), Niels Busschers (video-analist). 
 

Onderste rij vanaf links: Stef Ottink, Gergely Viola, Daniel Nijhof (trainer coach), Leon van Dijk (assistent trainer), Ediz Moldur en Diego van der Weide.

RECREATIEHOF

135 cm



Foto: Wim Busschers

www.mlspt.nlinternet.

telefoon. 06 460 262 44

“Met doeltre� end advies
scoor je altijd.” 

Wij zijn sterk in het oplossen van al jouw fi nanciële en fi scale 

vraagstukken. Pragmatisch, vernieuwend, recht door zee en 

– waar nodig – een tikje onorthodox. Zó werkt de Visionair als 

ervaren adviseur voor jou als ondernemer. Maar ook voor jou 

als mens. 

Capitool 42  |  7521 PL Enschede  |  info@devisionair.nl  |  www.devisionair.nl

“Visie op samen ondernemen”
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P R O E F  K A R A K T E R

PROEF GROLSCH
PREMIUM PILSNER

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

DE VIJF NIEUWKOMERS OP 
EEN RIJTJE: ROUTINE EN  
AMBITIEUZE JONGELINGEN
HSC’21 begroet deze zomer vijf nieuwe spelers. Dat 
zouden er eigenlijk zes zijn, maar voormalig Hongaars 
jeugdinternational Barnabas Racz maakte gebruik een 
clausule in zijn overeenkomst en tekende een contract 
bij eerstedivisionist FC Eindhoven. Peter Visser van de 
VoetbalTechnische Commissie stelt de vijf nieuwelingen 
hieronder kort voor. 

BOB PETERMAN (26, NEO) “Bob is een 
doelverdediger, die bij Zenderen Vooruit begon als 
voetballer en vervolgens ging keepen bij NEO. Hij 
keepte bij Quick'20 nog een seizoen in de hoofdklasse, 
maar keerde terug bij de zondag tweedeklasser uit Borne 
omdat Quick '20 de overstap naar het zaterdagvoetbal 
maakte. Bob zal met Quirijn Kiers en Wouter Lankheet 
gaan strijden om de plek onder de lat.”

SJOERD OVERGOOR (32, TOP OSS) “Met Sjoerd 
Overgoor wordt niet alleen kwaliteit, maar ook ervaring 
aan de selectie toegevoegd. Sjoerd is een middenvelder, 
die ook als linker centrale verdediger kan spelen. 
Hij begon met voetballen bij DEO, speelde daarna 
bij Reünie in Borculo en in de jeugd bij FC Twente. 
Vervolgens speelde hij vele wedstrijden in het betaalde 
voetbal bij De Graafschap, Go Ahead Eagles, SC 
Cambuur, Haladás (Hongarije) en als laatste TOP Oss.”

LUCAS SELFHOUT (18, ATC '65) “Lucas is 
afkomstig van zondag tweedeklasser ATC'65, maar 
hij maakte tussendoor de nodige jaren deel uit van de 
jeugdopleiding van FC Twente. Van origine is hij een 
vleugelaanvaller, die nu bij voorkeur als opkomende 

vier van de vijf nieuwkomers op een rijtje. 
Vanaf links Wessel Witbreuk,  

Bob Peterman, Reangelo Nicolaas,  
Sjoerd Overgoor.

linkervleugelverdediger speelt en ook als linker centrale 
verdediger uit de voeten kan. Lucas is een speler met 
power, ondanks zijn nog jonge leeftijd.” 

REANGELO NICOLAAS (21, EILERMARK) 
“Controlerende middenvelder met voetballend 
vermogen en ook overkomend van een zondag 
tweedeklasser, namelijk Eilermark uit Glanerbrug. 
Reangelo is een ambitieuze speler die zich graag wil 
bewijzen op een hoger niveau.” 
 
WESSEL WITBREUK (23, GLACIS UNITED)
“Wessel is een aanvaller die driejaar geleden overkwam 
van plaatsgenoot Bon Boys. Bij HSC’21 ontpopte hij 
zich vervolgens als scorende spits met veel drive en 
na één seizoen vertrok naar Jong FC Twente. Hij koos 
het afgelopen seizoen voor een buitenlands avontuur 
bij Glacis United in Gibraltar, waar hij het hele seizoen 
speelde. Nu is hij dus weer terug in het groen en wit.” 
 
Naast de komst van vijf nieuwe spelers heeft HSC’21 
ook vier spelers zien vertrekken: Steven van Dijk speelt 
nu in de IJslandse westfjorden voor Vestri, Michernaldi 
Martina keerde na een seizoen terug bij ATC '65, 
Coplan Soumaoro koos met DETO ook voor een club 
waar hij al eerder speelde en Alexander Bannink vond 
onderdak bij het Duitse FC Gütersloh.



Glazen vouwwanden van Solarlux

VOOR RUIMTES  
ZONDER GRENZEN

Open wonen wanneer je wilt – glazen vouwwanden bieden vloeiende  
overgangen naar buiten. Royale openingen. Vrij zicht. Frisse lucht.

GLAZEN VOUWWANDEN

TUINKAMERS

SERRES

SCHUIFRAMEN 

solarlux.com

Hulp of advies nodig bij het kiezen
van een smartphone of abonnement?

Peter staat
voor je klaar!

Blankenburgerstraat 10
06-496 94 466
053-574 34 74 

PhoneHouse.nl

Hulp of advies nodig bij het kiezen
van een smartphone of abonnement?

voor je klaar!

Zorgeloos genieten

Today’s good mood 
is sponsored by Qoffy 

www.qoffy.nl
085 - 047 52 75
 
Bezoekadres De Greune 23, Haaksbergen 
SOEST -  HEERENVEEN -  WINTERSWIJK

•  COFFEE  •   MACHINES   •  SERVICE  •
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DANIËL NIJHOF:  
'DIT IS HET MOMENT WAAR 
WE NAAR UITGEKEKEN 
HEBBEN’

Het begint weer. Dat is het beste nieuws voor de start van het seizoen 2021-2022. Dat geldt ook voor trainer 
Daniël Nijhof. Hoewel het koffiedik voor deze jaargang dikker is dan ooit, heeft hij er vertrouwen in dat HSC’21 
met de selectie die er nu staat goed voor de dag kan komen in de derde divisie. Een vraag en antwoord met de 
trainer die begint aan zijn vijfde seizoen als hoofdverantwoordelijke. 
 
 

Door: Rene Waning

Heb je enig idee hoe de groep ervoor staat?  
Dat lijkt me nog lastiger om in te schatten dan normaal?
Nijhof: “Dat is voor iedereen lastig, andere clubs 
zullen hetzelfde hebben. Maar ik ben tevreden met 
de groep die er staat. We hebben ook redelijk met de 
voltallige groep kunnen werken. We zijn vooral blij, dit 
is het moment waar we lang naar uitgekeken hebben. 
Iedere stap was bijzonder. Eerst toen we weer normaal 
mochten trainen, later toen we weer oefenwedstrijden 
mochten spelen. Maar ook daar ben je op een gegeven 
moment wel klaar mee. Het gaat nu gelukkig weer echt 
om winnen en verliezen.”

Jullie hebben bijna tien maanden geen wedstrijd 
gespeeld op het scherp van de snede. Hoe heb je dat 
weer opgebouwd, want het gevaar voor blessures ligt 
op de loer.
“Daar hebben we uiteraard rekening mee gehouden. We 
zijn laag ingestapt met de training en met periodiseren 
zijn we langzaam gaan optrainen. En ook in wedstrijden 
zijn we voorzichtig begonnen: iedereen eerst 45 minuten 
spelen en dat langzaam opbouwen. We hebben nog wel 
wat blessuregevallen. Dat zijn deels nog wat erfenisjes 
van langdurige blessures, maar deels ook dat we spelers 
uit voorzorg rustig brengen. Ook hiervoor geldt dat alle 

Of het nu gaat om nieuwbouw 
of renovatie: ons team staat voor 
je klaar met vakkundig advies!

Altijd een stap extra zetten

én makkelijker 
Slimmer, sneller 

bouwen

BMN Haaksbergen 
Spinnerstraat 12

t 053 572 1232 
e haaksbergen@bmn.nl
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ALLES WORDT 
ANDERS.

Bovenop wat op al die terreinen gewoon is, biedt Cirqon meer. Meer in de zin van extra’s waar 
bedrijven en medewerkers en administratie- en accountantskantoren naar eigen inzicht en 
wensen uit kunnen kiezen. Om zo flexibel als maar kan hun meest ideale hrm-takenpakket 
samen te stellen.

Ontdek hoe het anders kan > www.cirqon.nl/anders

Salarisadministratie 
Werving & selectiedetachering

Uitzenden & payrolling 

Financiën & loopbaan

Innoveren & ondernemen

'EEN GOEDE 
COMPETITIESTART ZAL 

HELPEN. DAN HEB JE 
DIRECT HET GOEDE 

GEVOEL TE PAKKEN.'

clubs met hetzelfde probleem worstelen. En ik denk ook 
dat we de gevolgen van de lange pauze in de loop van 
het seizoen ook nog wel gaan merken.”

Zoals elk jaar zijn er weer wat mutaties in de selectie. 
Wat zijn je gedachten bij de selectie die er nu staat?
“Voor wat betreft de vertrekkers is het jammer dat 
Alexander Bannink al is vertrokken. Hij kon een absolute 
meerwaarde zijn, maar heeft in de korte periode niet 
kunnen laten zien wat hij kan. Dan de nieuwkomers: 
Sjoerd Overgoor is natuurlijk een speler met veel 
ervaring. Een leiderstype, die ook veel praat met de 
spelers. Hij kwam binnen met een zware blessure, 
maar hij kan nu met volledige inzet spelen. Doelman 
Bob Peterman ontwikkelt zich goed. Dat geldt ook 
voor Lucas Selfhout, die pas 18 jaar is, maar een 
goede indruk heeft gemaakt in de voorbereiding. 
Wessel Witbreuk is weer terug. Een goede vent en 
uit Haaksbergen en dat is toch ook belangrijk. Hij is 
bovendien de enige die in Gibraltar een normaal seizoen 
heeft gespeeld en dat is te merken aan zijn fitheid. 
Het is natuurlijk jammer dat onze Hongaarse vriend 
Barnabas Racz, een prettige vent, heeft gekozen voor 
een contract bij FC Eindhoven. Maar dat was part of 
the deal, we wisten dat dit kon gebeuren. En het is hem 
gegund.”

Nog even terug naar vorig seizoen. Toen de competitie 
werd stilgelegd, liep het nog niet echt lekker. Wat 
neem je daarvan mee?
“Het ging aan het einde wel wat beter en er zaten ook 
wel wat ongelukkige wedstrijden tussen, maar we 
hadden het lek ook nog niet helemaal boven. Maar er 
waren ook aanwijsbare redenen en dat was vooral dat 
we voorin door blessures te licht waren. Deels heb 
ik die keuzes ook zelf gemaakt. Dat begon al in de 
bekerwedstrijd tegen Staphorst, waarin we met veel 
fysiek geweld werden afgetroefd. Mo Iallouchen heeft 
door absenties heel veel gespeeld en dat kwam voor 
hem toen misschien net iets te vroeg.”

Ondertussen wordt het hoog tijd voor een overwinning. 
De laatste zege was in december 2019. (Het interview 
vond plaats voor de bekerzege op Excelsior’31).
“Ja, maar daar kan ik niet zoveel mee. Dat heeft 
natuurlijk alles te maken met het feit dat we twee 
seizoenen op rij geen volledige competitie hebben 
gespeeld. Gelukkig hebben we in de voorbereiding al het 
genoegen gehad om wedstrijden te winnen. Een goede 
competitiestart zal wel helpen. Dan heb je direct het 
goede gevoel te pakken.”
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Wij maken lopen en sporten weer tot een plezier!

www.podotherapievanderkuil.nl

Molenstraat 16  
te Haaksbergen. 

ADVERTEREN?
NEEM CONTACT OP MET DE SPONSORCOMMISE

SPONSORCOMMISSIE HSC’21

sponsorcommissie@hsc21.nl

WEDSTRIJDPROGRAMMA  
DERDE DIVISIE 2021-2022

1  14:30  zondag  22-aug-21  HSC ‘21 - EVV Echt  
2 14:30 zondag 29-aug-21 OFC - HSC ‘21  
3 14:30 zondag 05-sep-21 HSC ‘21 - JOS/W’graafsmeer  
4 14:30 zondag 12-sep-21 UNA - HSC ‘21  
5 14:00 zondag 19-sep-21 Dongen - HSC ‘21  
6 14:30 zondag 26-sep-21 HSC ‘21 - Hollandia  
7 14:00 zondag 03-okt-21 Hercules - HSC ‘21  
8 14:30 zondag 10-okt-21 HSC ‘21 - Hoogland  
9 14:00 zondag 17-okt-21 DEM - HSC ‘21  
10 14:30 zondag 24-okt-21 HSC ‘21 - Blauw Geel ‘38  
11 14:00 zondag 07-nov-21 Unitas - HSC ‘21  
12 14:30 zondag 14-nov-21 HSC ‘21 - Groene Ster  
13 14:00 zondag 21-nov-21 Quick - HSC ‘21  
14 14:30 zondag 28-nov-21 HSC ‘21 - OSS ‘20  
15 14:00 zondag 05-dec-21 Westlandia - HSC ‘21  
16 14:30 zondag 12-dec-21 HSC ‘21 - ADO’20  
17 14:00 zondag 16-jan-22 Gemert - HSC ‘21  
18 14:30 zondag 23-jan-22 HSC ‘21 - Dongen  
19 14:00 zondag 30-jan-22 Hollandia - HSC ‘21  
20 14:30 zondag 06-feb-22 HSC ‘21 - Unitas  
21 14:00 zondag 13-feb-22 JOS/W’graafsmeer - HSC ‘21  
22 14:30 zondag 20-feb-22 HSC ‘21 - OFC  
23 14:30 zondag 06-mrt-22 HSC ‘21 - Hercules  
24 14:00 zondag 13-mrt-22 Blauw Geel ‘38 - HSC ‘21  
25 14:30 zondag 20-mrt-22 HSC ‘21 - DEM  
26 14:00 zondag 27-mrt-22 Hoogland - HSC ‘21  
27 14:30 zondag 3-apr-22 HSC ‘21 - Gemert  
28 14:30 zondag 10-apr-22 EVV Echt - HSC ‘21  
29 18:00 zaterdag 16-apr-22 Groene Ster - HSC ‘21  
30 14:30 zondag 24-apr-22 HSC ‘21 - Quick  
31 14:00 zondag 01-mei-22 ADO’20 - HSC ‘21  
32 14:30 zondag 15-mei-22 HSC ‘21 - UNA  
33 14:00 zondag 22-mei-22 OSS ‘20 - HSC ‘21  
34 14:00 zondag 29-mei-22 HSC ‘21 - Westlandia
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CONTACT/OFFERTE 
Bel voor vragen of aanvullende informatie  
of bezoek onze website.

SPECIALISTISCH
BETROUWBAAR

Telefoon: 053-8200977
E-mail: bwh@noordendorp.nl

Industriestraat 18
7482 EZ Haaksbergen

ALTIJD BEREIKBAAR

WWW.BWH-LOGISTIEK.NL

RECREATIEHOF

RECREATIEHOF

WERFHEEGDE 21-21a
7481 JR HAAKSBERGEN
TELEFOON 053-5721506
TELEFAX 053-5728515
BANKRELATIE:
ABN-AMRO
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL73 ABNA 0591 1399 44
K.v.K. ENSCHEDE No. 08089326
BTWnr. 808.805.836.B01
E-mail: wiha.machinefabriek@planet.nl

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, 
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

M A C H I N E F A B R I E K  B V

WIHA Machinefabriek BV
STERK IN PRECISIEWERK

STERSPONSORENHOOFDSPONSOREN
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ZOMERVOETBAL
Wat is er nou mooier dan het hele jaar door voetballen? 
Waarom gaan de sportparken juist dicht als de jeugd 
vakantie heeft en het lekker weer is? Dat vroeg 
jeugdtrainer Patrick Heemink zich een aantal jaar 
geleden af. Hij initieerde het zomervoetbal bij HSC’21. 

Lekker een balletje trappen en trainingsvormen voor 
de jeugd tot 13 jaar. Laagdrempelig en iedereen 
mag meedoen. Ook afgelopen zomer bewees het 
zomervoetbal weer een toegevoegde waarde te zijn.

39HSC’21 KICK-OFF
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SEIZOEN 2021 - 2022.

BOUWMAN
TRANSPORT

OFFICIEEL JUBILEUM 
SPONSOR GOUD

R

OFFICIEEL JUBILEUM  
SPONSOR ZILVER

WONEN HYPOTHEEK BUSINESS

BEHEERVERZEKERING PENSIOEN

W  W W . T E N H A G . N L
ten Hag heeft vestigingen in: Almelo, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem,
Enschede, Hengelo (ov), Vroomshoop, Zutphen, Zwolle
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Albert Heijn

Alferink Installatietechniek te 
Groenlo

Alferink Schilderwerken  

All-In Brandbeveiliging te 
Vriezenveen

Antisect ongediertebestrijding

Asbroek ten Thije Bouw 

ATM Machinery

Autobedrijf Hartgerink

AutoFirst Rietman

AutoService "Stepelo"

AutoService WOPRO

Baan Twente te Hengelo

BBD Bouwmanagement te Oldenzaal

Bennink Adviseurs en Makelaardij te 
Eibergen

BMN Bouwmaterialen

Boekhandel Haaksbergen Boek en 
Buro 

Bos Keukens / Loman Parket

Bouwman Transport

Breukers Electro  

Breukers Landbouw Loonbedrijf

Broekhuis Oost te Enschede

Broekhuis slagerij / Horeca Verhuur 
Twente

Brood & Banket Marcel Spikker

Brunelco Electronic Innovators

Brünen Verkeerscollege te Enschede

Burbach makelaars

Busschers Staalwerken  

BZ repro

Cafetaria "de Vester"

Casa Vastgoed Management te 
Enschede

Cirqon een leven dat werkt te 
Hengelo

Coolserve

COOP supermarkt Haaksbergen

Danifleur

De Groot Dakbedekking 

Derkman en Siemerink Notarissen

Deventrade Hummel sportkleding te 
Deventer

Dijkhuis meubelen

Eet- en IJssalon Menzing

Eetcafé-cafetaria zaal Dwars 

Eijsink afrekensystemen te Hengelo

Euverman & Nuyts, makelaars in 
Twente

EYESAFETY Beveiligingsdiensten

Financiële Dienstverlening Snel & 
Partners te Winterswijk

Flynth adviseurs & accountants 
te Enschede

Fysik Professionals in beweging

Gerry Keukens

Grand Café "Centraal"

Grand Plaza Restaurant te Eibergen

Grando Kramer Keukens & Bad te 
Enschede

Grolsche Bierbrouwerij Nederland te 
Enschede 

Grondverzetbedrijf Goering

GSM fijnmechanische industrie

GUPO Tegelzetbedrijf

Hagmole of ten Have Hoveniers

Handmatig Verpakken Haaksbergen

Hassink Verpakkingsdrukwerk

Het Broekenhuis Fashion

Houtimport Twente 

Hoveniersbedrijf Roy Wichers 
Schreur

Hubo Wieskamp

Huiskes Kokkeler te Hengelo

Hulshof mobiliteits service

IJssalon Paul Wilderink

ING bank te Amsterdam

Installatiebedrijf HAN

Jeruzalem Pizzeria Grillroom

Kei-Fit Center

Koppelman Hoveniersbedrijf

KSB Afbouw

L & O Architecten

Landgasthof Haarmühle  
te Ahaus / Alstätte  

Langezaal 

Leferink Office Works

Marcel Wesseling Spanplafonds

HOOFDSPONSOREN
BWH logistiek Haaksbergen

Noordendorp Transport

STERSPONSOREN
Ter Avest Sport

t Stien'nboer Recreatiehof

Voetbalshop.nl

Wiha machinefabriek

O '21 stichting ondernemersclub HSC '21

OVERIGE SPONSOREN

Onze sponsoren op  weg in de 3e divisie

Mario Wesseling bouwbedrijf

Martin Ottink tegelwerken

Mees van den Brink

Meier Horeca  te Hengelo

Michorius installatiebedrijf

Molenveld Stukadoorsbedrijf

Morssink Bouwmaterialen Delden 

Mucci Juwels and Watches

Nijhof-Wassink Groep te Rijssen

Nobel Bouwcenter 

Notaris Lenderink 

Nouveaute damesmode

NTS-Norma te Hengelo

Nubix ICT

Olympia uitzendorganisatie 
Nederland

Oogwereld van der Werf

Oosting makelaardij

Oqto adviseurs

Orrsing schoenmode

OVI Enschede

Party Power / Wijlens 
Schilderwerken

PCI Nederland documentmanagers

Phone House

Plentyparts Haaksbergen

Podotherapie & Orthopedie Brian 
van der Kuil

Post Tandprotheticus

Rabobank Enschede-Haaksbergen

Reclan Print & Sign

Reinaerdt deuren

René Waning Letters & Cijfers

Rond Haaksbergen weekblad

ROPA bouw te Neede

Schaafstra Techniek te Almelo

Schadenet Kraaijvanger

Scharenberg bouwbedrijf 

Scholten Tweewielers

Scholtenhagen Recreatiepark

Sent Waninge Trucks Twente te 
Hengelo

Serku kozijntechniek

Sirtaki Grieks restaurant

Slagerij "de Hoeve"

SMK Accountants

Solarlux Nederland te Nijverdal

Sport2Inspire Sport, Business & 
Marketing

Staalbouw Ter Huurne

t Hagen / Buffalo Bill

t Stuupke Eetcafé-Bar-Biljart

Techmag ijzerwaren en 
gereedschappen

Ten Hagen schilderwerken en 
beglazing

Ter Doest Touringcars te 
Hengevelde

The Athlete's Food te Enschede

Toheco Holding 

Tragter Groep te Neede 

Trilabor personeelsdiensten te Borne

Twents Genot Wijnen & dranken

Univé verzekeringen te Enschede 

USA Sport & Healthclub

UTS Grijpma Verhuizingen te 
Enschede

Van Mossel automobielen te 
Hengelo

Veldsink - Velten advies te Rijssen

VersvoorHoreca

Waanders Deuren Speciaalzaak 

Weernink Tentenverhuur

Wegdam Food Link

Wilderink Lastechniek

Wissink Rioleringsservice te Markelo

Wynmalen & Hausmann Pelle te 
Hengevelde
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 • SUPPORTERSCLUB HSC ‘21

 • HAZEE 6

 • CLUB VAN 100

 •  COMMISSIE  
MAN OF THE MATCH

GOUDSPONSOREN
DGS passion for efficiency

Hertong Health 

Qoffy coffee concepts

ZILVERSPONSOREN
de Visionair ondernemers en 
belastingadvies te Enschede

Schoenservice van der Kuil

BRONSSPONSOREN
JUICT voor IT

Robers Advocaten te Hengelo

X-Centrum



H A A K S B E R G E N

voor eeuwig

RENEWANING.NL


