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Lid
Jos Roufs
Topaasstraat 159,
4817 HA Breda
Tel: 076-5143745
Email: jnkroufs@casema.nl

Vanaf 1982 heb ik het geluk
gehad voorzitter te mogen zijn
van deze mooie, hechte club. Vol
trots kijk ik terug op alles wat we
samen hebben bereikt.
Er staat nu een mooie, gezonde
club die diverse takken van sport
aanbiedt aan sporters met een
lichamelijke en/of visuele
beperking.
Trots mogen we zeker zijn. In het
verleden hebben we veel
problemen moeten overwinnen.
Er was namelijk weinig
erkenning en begrip voor het
sporten met een beperking,
waardoor medewerking helaas
ver te zoeken was. Gelukkig is dit
heden ten dagen niet meer zo. We
hebben voor erkenning gevochten
en door vol te houden, ook
gekregen. We kunnen nu op
diverse locaties in Breda,
gesteund door onze sponsoren en
vrijwilligers, met veel plezier
onze sporten beoefenen.
Gelukkig maar, want sporten is
voor iedereen o zo belangrijk.
Niet alleen voor je lichaam, maar
zeer zeker ook voor de sociale
contacten. Hiervoor geeft
B.I.S.O.’65 iedereen de kans.
B.I.S.O.’65 hartelijk gefeliciteerd
met dit prachtige jubileum!
Leden en vrijwilligers, dank voor
jullie jarenlange sportieve inzet.
We gaan nu voor de volgende 50
jaar met naar ik hoop vele
sportieve ontmoetingen!

www.biso65.nl
info@biso65.nl

Cees Smit,
Voorzitter B.I.S.O.’65

Bestuur
Voorzitter:
Cees Smit
Zonstraat 51, 4818 NE Breda
Tel/fax: 076-5143493
Email: bredasesmitjes@ziggo.nl
Penningmeester:
Liza Hagenaars
Prinsendam 6, 4908AD,
Oosterhout
Tel:0614035166
Email: lizahagenaars@msn.com
Secretaris:
Jeanny Smit-Dunk
Zonstraat 51, 4818 NE Breda
Tel/fax: 076-5143493
Email: info@biso65.nl
Lid:
Pim Boon
St. Ignatiusstraat 54 /A9
4817 KN Breda
Tel: 0655577540
Email: p.boon@biso65.nl

Helaas is Cees Smit, onze
voorzitter, na het schrijven van
dit stukje (bestemd voor het
jubileumboekje dat hopelijk in
september verschijnt) weer
getroffen door een
herseninfarct. Wij wensen hem
veel sterkte toe!

Nieuws uit de vereniging
Overleden
Helaas hebben wij het droevige
bericht ontvangen dat ons
trouwe lid Wesley Haverkort
onverwachts is overleden.
Wesley is 12 ½ jaar lid geweest
van B.I.S.O.’65.
Leden en bestuur wensen de
familie heel veel kracht toe met
dit grote verlies.
Nieuwe leden
Delano Hansen (E-Hockey)
Bram Vermeulen (E-Hockey)
Iris Vermeulen (E-Hockey)
Louis Nees (E-Hockey)
John Grunnekemeijer
(Tafeltennis)
Verwenmiddagdag
Op 5 september a.s. wordt er ter
ere van het 50 jarig jubileum een
brunch aangeboden door
Amarant en Maas Jacobs
bouwbedrijf BV. Alle leden,
begeleiders en vrijwilligers van
B.I.S.O.’65 zijn van harte
welkom!
Locatie:
De oude Boswachterswoning te
Dorst
Aanvang: 1400 uur tot ongeveer
17:00 uur
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Hoera B.I.S.O.’65 bestaat 50
jaar!

In memoriam

Ter ere van ons 50 jarig
jubileum wordt er een groot
jubileumfeest gehouden op
7 november a.s. Zet ook deze
datum alvast in de agenda,
want alle leden, begeleiders en
vrijwilligers zijn van harte
welkom!
Locatie: NAC, in de Cordial
Adres: Stadionstraat 23
4815 NC Breda
Tijd: 18:30 uur - 01.00 uur

Kampioenen!!!!!!!!
E1 behaalde het kampioenschap
in de eerste klasse regio Zuid en
E2 werd kampioen in de tweede
klasse.
E3 werd knap tweede onder E2 in
de tweede klasse.
E4 eindigde op een mooie zesde
plaats in de derde klasse.

17 maart 2015 was een zwarte
dag voor de rolstoelhockeyers
van B.I.S.O.´65.
Om half 11 ´s morgens belde de
moeder van Wesley op dat hij
was overleden. Een grote schok
voor het hockeyteam. Niemand
had het zien aankomen.
Wesley was een sporter die altijd
lachte en als het verkeerd ging
liet hij dat goed merken. 12,5 jaar
was hij lid van B.I.S.O.´65. Met
Wesley kon je goede gesprekken
voeren, van voetbal tot aan
hockey, hij wist overal wel een
antwoord op te vinden. Tijdens
de wedstrijd was hij een goede
verdediger en blokker, je kwam
bij Wesley niet snel voorbij! En
als je de pech had dan bleef hij
bij jou in de buurt zodat je
niet weg kon.
De competitie hebben we
afgesloten met het behalen van de
6de plaats met 8 punten!
Wesley, we zullen je nooit
vergeten, in gedachten blijf je bij
ons!
We wensen je ouders, zus en
vriend veel sterkte toe met dit
grote verlies!
Ludwina, je coach!

Succesvol seizoen voor
hockeyers
Vanaf eind augustus tot eind juni
is er weer elke week volop
getraind op Jeugdland in
Ulvenhout. We trainden op twee
velden tegelijkertijd, zodat we
altijd met alle spelers samen
konden sporten. Dit werd erg
gewaardeerd en zorgde voor een
goede verbinding tussen de twee
trainingsgroepen. Zo kon er
namelijk bij elkaar ingevallen
worden als er spelers afwezig
waren en hadden we altijd genoeg
mensen om een leuke training
ervan te maken. Dat we dit
seizoen maar liefst vijf nieuwe
spelers (Bram, Iris, Delano,
Lukas en Louis) mochten
verwelkomen was natuurlijk erg
leuk. Op Louis na zijn al deze
spelers beginnende hockeyers en
daarom is het belangrijk om hen
veel te leren. Gelukkig is daar nu
ruimte voor en aan enthousiasme
voor hockey geen gebrek bij de
nieuwe sporters! Volgend seizoen
zullen ze ook meedoen aan de
competitie. Spannend!
Helaas zijn er ook mindere
momenten geweest voor onze
club. Mark is al geruime tijd ziek,
waardoor hij niet kan komen
hockeyen. We hopen dat hij er
gauw weer bij kan zijn!
Daarnaast was het verlies van
onze Wesley een grote klap voor
iedereen. Hij was al 12,5 jaar lid
en hockeyde altijd met veel
plezier en passie. We missen hem
nog steeds.
Ook dit seizoen nam BISO '65
met vier teams deel aan de
competitie van regio Zuid. Op de
vijf competitiedagen werd er
telkens hard gestreden om de
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winst. Het waren spannende
dagen in Roermond (twee keer),
Eindhoven, Reuver en natuurlijk
Ulvenhout.
De derde competitiedag in
februari dit jaar werd omgedoopt
tot jubileumtoernooi ter ere van
het 50 jarig jubileum van onze
vereniging.
De dag werd geopend met een
openingswoord van
Jeanny Smit samen met
wethouder Sport van Breda
Bernie van den Berg.

in de eerste klasse regio Zuid en
E2 behaalde dezelfde plaats in de
tweede klasse.

op 27 juni nog om promotie naar
de overgangsklasse op het
Nederlands Kampioenschap in
Arnhem. Een dag waar al lang
naar uitgekeken wordt en waar
veel supporters aanwezig zullen
zijn. We wensen E1 heel veel
succes!
Op 13 juni sloten we het seizoen
samen af met een terug- en
vooruitblik door de Technische
Commissie, teambesprekingen
met de nieuwe teams en
aansluitend een heerlijke en
gezellige barbecue! Volgend
seizoen beginnen de trainingen
weer op zaterdag 29 augustus.
We wensen iedereen een hele
mooie zomer toe!
Marloes

Daarna nam hij de bal uit van de
eerste wedstrijd van onze
vereniging, in een sportrolstoel!

Een speciaal moment voor onze
vereniging, want dit is nog nooit
eerder gebeurd. Ook E3 behaalde
een hele knappe positie in de
tweede klasse.

Tafeltennis, badminton
en schuiftafeltennis

Ook werden er krentenbollen en
eierkoeken uitgedeeld aan alle
teams en kreeg iedereen een
mooie BISO '65 pen. Een mooie
dag! Hierna werd er nog twee
dagen volop gestreden om het
kampioenschap. En met succes!
Op 6 juni tijdens de laatste
competitiedag in Roermond
mochten maar liefst twee teams
van onze vereniging zich
kampioen van hun klasse
noemen! E1 werd kampioen

Zij eindigde net onder onze E2,
op de tweede plaats dus. E4
kende een wisselend seizoen door
het uitvallen van Wesley, maar
wist wel nog acht punten binnen
te slepen in de derde klasse wat
zorgde voor een zesde plaats.
Voor iedereen werd het in
Roermond een groot feest! Met
spuitende flessen champagne en
een gezellig etentje sloten we
deze mooie dag af. Door het
kampioenschap promoveert E2
naar de eerste klasse. E1 strijdt

Biso’65-ers sporten op
donderdagavond in “De Scharen”.
Al ruim voor de begintijd van het
wekelijkse uurtje sporten in
“DeScharen” op donderdagavond
20:00 uur, zijn de fanatiekste
deelnemers aan dat uur al
aanwezig en zijn ze nauwelijks te
houden in de (wacht)hal van het
sportcomplex; het liefst zouden ze
al om half acht beginnen!
Met hulp van de zeer
gewaardeerde
vrijwillig(st)ers/begeleid(st)ers
worden de badmintonvelden,
pingpongtafels en de
schuiftafeltennistafel klaargezet.
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En dan begint het: de
badmintonners zijn de rustigste
van de sporters maar zijn beslist
niet minder fanatiek, sportief en

goed bezig!
De twee schuiftafeltennissers zijn
al wat fanatieker: ze slaan de
schijven met zoveel power naar
elkaar toe dat ze vaak het doel, de
twee op elkaar liggende schijven
in het midden van de tafel
(waarvan het de bedoeling is dat
ze van elkaar worden geslagen),
niet raken maar elkaar des te meer
en soms zelfs de onschuldige
nietsvermoedende ballenraapster
van de pingpongers! En daarbij
hebben ze ook nog de nodige
kritiek op de scheidsrechter; die
vaak partijdigheid wordt
verweten!
De meest fanatieke (en zeker de
meest rumoerige) zijn de
pingpongers; o nee:
tafeltennissers!

Tegenwoordig staan er maar liefst
drie tafels. Er wordt zelfs ’n heus
competitie gespeeld.

Het meest vreemde daarbij is de
telling van de score die moet
worden bijgehouden. Het schijnt
dat, behalve de bekende handicap
van de Biso-leden, 'n extra
handicap kan gelden waardoor je
minder punten bij elkaar hoeft te
slaan (11) dan de gebruikelijke 21.
Met die drie tafels is het voor de
ballenraapster bijna alsof er 'n
marathon gelopen moet worden
om ervoor te zorgen dat de
afzonderlijke wedstrijden geen
onbedoelde pauzes kennen.

Die ballenraapster is overigens
voor de hoofd-materiaalmeester 'n
welkome versterking; nu kan ie
zelf ook eens badminton spelen.
En dan is het uur weer voorbij en
lijkt het alsof iedereen wordt
ingezet bij het opbergen van de
gebruikte spullen maar vooral het
waarmaken van de kreet: "alle
ballen verzamelen" en dat is vaak
al 'n sport op zich omdat het aantal
benodigde pingpongballen (zijn
het er nu 25?) niet altijd even
duidelijk is.
Maar als dat dan allemaal ok is, is
het tijd voor de aftersport in de
kantine dat soms wel net zo lang
als het uurtje sporten zelf duurt
maar zeker zo gezellig is!
Kortom: een uurtje dat je liever
niet wilt missen!
Jos Roufs

Laatste sportdag voor de vakantie:
16 juli
Eerste sportdag na de vakantie: 03
september

Ff Voorstellen.
Het is leuk joh, als je bij het
tafeltennissen het balletje op en
neer over de tafel ziet gaan! Het
zijn vaak lange rally’s die ik
maak als ik tegen mijn
tegenstander aan het
tafeltennissen ben.
Ik doe deze sport nog niet zo
lang. Een tijdje geleden las ik
ergens in een huis aan huis
blaadje dat ze bij het
tafeltennissen van Biso 65 wel
weer enige versterking konden
gebruiken. Het leek me wel leuk,
om dat eens te gaan doen.
Vroeger toen ik klein was heb ik
die sport ook wel eens gedaan.
Dus ik kende het al een beetje.
Voordat ik bij de Biso 65 kwam,
heb ik een andere sport gedaan.
Maar door tijdsproblemen kwam
deze sport beter uit.
Ik vind het hier veel gezelliger,
dan bij die andere sport.
Groetjes John Grunnekemeijer

Zwemmen
Elke dinsdagochtend om negen
uur duiken onze zwemmers met
een visuele handicap in het frisse
water van het wedstrijdbad in het
Sonsbeeck. Hier wordt door hen
4
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heel fanatiek, zoveel mogelijk
baantjes (rondjes) binnen het uur
gezwommen. Juliette is tot nu toe
recordhoudster met maar liefs 21
rondjes. Dit is voor de andere
zwemmers bijna niet te evenaren,
hoewel zij ook heel fanatiek hun
baantjes trekken. Omdat er in dit
bad geen obstakels zijn zoals in
het recreatiebad, kunnen zij hier
goed zwemmen.

nog in de eredivisie en was het
Nederland Elftal minstens
wereldkampioen, maar ja, de
beste stuurlui staan aan wal.

Verjaardagen vanaf 1 juli
t/m 31 december

\\

Op de zaterdagochtend trekken
de andere zwemmers hun
baantjes in het warmere
recreatiebad. Dit gaat er ook heel
fanatiek aan toe. De een zwemt
de school-, de ander de rugslag,
borst- of rugcrawl en ja zelfs de
vlinderslag doet mee. Ook
hebben we
onderwaterzwemmers. Zij
proberen het gehele bad onder
water over te zwemmen met onze
professionele duiker Ad voorop.
Dit alles onder het strenge
toezicht van onze badjuffrouwen,
Mieke, Janny en niet te vergeten
onze Bep.
Gelukkig is er tussen het
zwemmen door ook tijd om
nieuwtjes uit te wisselen. De een
hangt langs de kant raadsels op te
lossen, de ander vertelt het laatste
nieuws of over de belevenissen
van de afgelopen week. En dan
natuurlij een apart verhaal: DE
MANNEN. Zij weten precies wat
er mis is met NAC en het
Nederlands Elftal. Als zij het
voor het zeggen hadden, zat NAC

Vele kilo’s lichter gaan we na
afloop van het uur zwemmen
richting de kantine waar in snel
tempo de verloren kilo’s weer
worden aangevuld, dankzij de
traktaties van altijd weer een
jarige, hoera, hoera!
Gelukkig is de week daarop weer
gelegenheid om de aangevulde
kilootjes eraf te zwemmen….en
zo draait het wieltje weer rond.
Met veel plezier zwemmen wij al
50 jaar en hopen dit nog lang vol
te kunnen houden.
B.I.S.O.´65 van harte
gefeliciteerd met het 50 jarig
bestaan!

Zaterdag 11 juli en dinsdag 14
juli is er nog zwemmen, daarna
begint de vakantie.
We starten weer op zaterdag 29
augustus en op dinsdag 1
september.
Jeanny

Riet
Kitty
Marco
Piet
Marloes
Janny
Iris
Karin
Egon
Senne
Elly

Bram
Wil
Annelies
Glenn
Jordy
Anita
Wesley†
Louis
Wim

Bervoets zw.
Roufs begl.zw.
Jaspers zw/tt
Leeuw de
zw/tt/badm.
Boon e-h
Vermeeren
begl.zw.
Vermeulen e-h.
Troost begl. zw
Linden v.d.
zw/tt/badm.
Brouwers
e-h.
LuijkenNeeteson
zw. begl.
Vermeulen e-h.
Helfteren v. zw.
Verweij-v.d
Berg zw.
Nouws e-h.
Carton e-h.
Leeuw de
zw/badm.
Haverkort
e-h.
Nees
Jong de

juli 01
juli 05
juli 27
juli 28
juli 29
juli 30
juli 31
aug.02
aug.26
aug.27
sept 16

sept.16
sept.28
sept.30
okt. 02
okt.06.
okt. 06
okt.10
okt.27
okt. 30
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Juliette
Stijn

t.t/badm.
MoeyersomsSmit zw.
Zon v. e-h

nov.02

nov.02
Ria

Tim
GerritJan
Walter

Neetesonv.Wanrooy
zw/begl.
Baaijens
zw/tt/badm.
Rietveld zw.

nov.21

nov.28
dec.01

Koks badm.

dec.08
Annemiek Kerstens zw.
dec.
12
Esther
Adriaansen zw. dec.13
John
Grunnekemeijer dec.14
t.t.
Piet
Vermeeren zw.
dec.14
Marielle Peeters e-h.
dec.17
Dirk
Hugens e-h.
dec.21
Max
Lambregts
e-h.
dec.21
Matthijs Hamakers e-h
dec.28

BREAKING NEWS
Onze E1 is NEDERLANDS
KAMPIOEN van de eerste
klasse! De promotie naar de
overgangsklasse is een feit.
Bestuur en leden van B.I.S.O.’65,
feliciteren alle hockeyers,
trainers, coaches en begeleiders
van harte met dit geweldige
resultaat.

Iedereen van harte
gefeliciteerd!!!

Bovendien zijn Max en Stijn
door hun goede spel ook nog
geselecteerd voor het Nederlands
Team. Fantastisch, ook jullie
namens leden en bestuur
B.I.S.O.’65 van harte
gefeliciteerd.

We wensen alle leden,
vrijwilligers en
begeleiders een hele
fijne vakantie toe. Tot
in september.
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