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Wij willen jullie met dit blaadje enige informatie geven over onze BORnse HAndbal VEreniging. 

Onze vereniging is ontstaan uit de voetbalvereniging NEO en is op 18 maart 1970 haar eigen weg 
gegaan. Borhave is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond (N.H.V.)  

Momenteel bestaat de vereniging uit circa 230 leden, verdeeld over 5 senioren- en 13 jeugdteams. 

We hebben leden in Borne, maar ook buiten Borne zoals bijvoorbeeld Almelo en Hengelo. 

Borhave speelt nu alweer jaren op een hoog niveau binnen het Nederlands Handbal Verbond, In 2016 
is DS1 zelf gepromoveerd naar de eredivisie! We hebben dames en meisjes teams in alle 
leeftijdscategorieën. Maar, en dat is bijzonder in Twente, we hebben ook 1 Heren en 2 jongens teams! 
Jongens C en Jongens D. 

Om op niveau te kunnen blijven handballen is het belangrijk om voldoende jeugdleden te hebben om 
later voldoende speelsters (spelers) voor de eerste en tweede teams te hebben. 

Daarom besteden we naast goede training voor de senioren (de spelers en speelsters ouder dan 18 
jaar) ook veel tijd en training aan de jeugd vanaf 5-6 jaar. 

Omdat handbal een sport is die meestal binnen (in een sporthal) wordt gespeeld met gemiddeld 10 –
12 spelers/speelsters per team, is handbal een sport die veel geld kost, om de contributies laag te 
kunnen houden voeren we acties en zoeken we altijd sponsoren. 

Wij hebben gelukkig een aantal sponsoren die ons met geld ondersteunen en een aantal sponsoren 
bij de jeugd die ons met o.a shirts en materiaal (o.a. handballen) ondersteunen. 

We hebben een eigen website www.Borhave.nl, een Faceboek pagina H.V.Borhave, en een 
twitteraccount @horhave met allerlei informatie zoals wedstrijdprogramma’s voor de teams, foto’s van 
de diverse teams, wie de sponsoren zijn en nog veel meer. 

In het winterseizoen (oktober t/m april) trainen en spelen alle teams de thuiswedstrijden (op zondag) in 
sporthal ´t Wooldrik, en ook in het zomerseizoen (april t/m september) trainen we hoofdzakelijk in de 
sporthal. Als de weersomstandigheden het toelaten spelen we vaak op het beachhandbalveld bij de 
sporthal. Beachhandbal is een speerpunt van Borhave en we zijn er goed in!  

In 2016 is Silas Speckman (jongens C) opgenomen in de nationale jongensselectie <16. 

We doen met vrijwel alle teams aan verschillende Gras en/of Beachhandbal toernooien mee. Borhave 
teams vanaf de D-jeugd doen mee aan landelijke kampioenschappen. In 2006, 2010 en 2014 zijn we 
met een jeugdteam Nederlands kampioen geworden. 

Er wordt bij ons prestatiehandbal gespeeld, maar ook de recreanten kunnen bij ons terecht. 

Voor informatie ver trainingstijden, contributies en andere wetenswaardigheden kun je onze website 
raadplegen. www.Borhave.nl 
 
Wij hopen jullie terug te zien op één van onze trainingen ( waar je eerst 2 tot 4 weken 
gratis mag meetrainen alvorens je beslist of je lid wilt worden) en/of wedstrijden. 
Als je je bij ons in wilt schrijven dan kun je het “Inschrijfformulier lidmaatschap HV 
Borhave” downloaden via onze website. 
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