
Stukjes tekst van de oude website ter herinnering 
 
 
29 juni: Allstars-Vrouwen Heino 1 en Jubileumfeest! 
De start onze jubileumweek! Klik hier voor meer informatie via de jubileumwebsite!  

 

 

 

 

 

 

Het eerste weekend van het jubileumfeest zit erop 
Het eerste weekend van onze jubileumweek zit erop! We begonnen vrijdag met de gezellige reünie, 
waar na de leuke openingswoorden van ons oudste lid Anton Nijboer tot laat in de avond allerlei 
herinneringen werden opgehaald. Een mooie verrassing was er voor onze voorzitter Peter Vervloet, 
die tot Lid van Verdienste werd benoemd. Bekijk hier alle foto’s, gemaakt door Harrie Korthuis. 

 

http://vvheino.nickveldkamp.nl/jubileum/wp-admin/post.php?post=264&action=edit
http://vvheino.nickveldkamp.nl/fotos-reunie-vv-heino-2019/


Op zaterdagmiddag was er uitgebreid aandacht voor het vrouwenvoetbal met een wedstrijd tussen 
onze Vrouwen 1 (zaterdag) en een Dames Allstarteam. Het werd een leuke wedstrijd, waarin de 
Allstars met 3-0 aan het langste eind trokken. Na afloop, op het veld, werd Linda Bruggink, keepster 
van het Allstarteam en al jarenlang actief binnen vv Heino in allerlei functies, tot haar eigen stomme 

verbazing benoemd tot Lid van Verdienste. Linda, gefeliciteerd! 

 

Zaterdagavond was er eerst een lekker buffet voor de sponsors, waarna vanaf acht uur het grote 
jubileumfeest van start ging. Het werd gezellig druk in de tent en onder de muzikale impuls van 
Jhonny & the Rockers bleef het nog lang onrustig op ons sportpark! 

Komende woensdag gaan de festiviteiten verder. ’s Middags is dan de jeugd aan de beurt voor 
voetbalclinics, ’s avonds mogen de wat oudere voetballiefhebbers proberen wat Walking Football 
betekent, om na afloop een gezellige borrel te kunnen drinken, met de Vrienden van vv Heino. En op 
donderdag is het dan tijd voor de Jubileumwedstrijd, waarin de hoofdrolspelers van de wedstrijd 

Heino-Lemelerveld van 1985 het opnieuw tegen elkaar opnemen. 

 

Zaterdag familiedag vanaf 15:00 uur 

Tussen alle jubileumactiviteiten in staat zaterdag ook nog de jaarlijkse familiedag op het programma. 
Er staat weer een mooi programma voor jong en oud, met onder andere een goochelaar, de trekking 
van de loterij en huldiging van kampioenen. Voor onze vrijwilligers ligt er een stapeltje munten klaar. 
De festiviteiten beginnen om 15 uur en om 21 uur is het feest afgelopen. 



 

 

Nagenieten van de jubileumwedstrijd 
Wat was het genieten donderdagavond! Dat Lemelerveld een flinke maat te groot 
was voor onze ‘jongens’, mocht de pret absoluut niet drukken. Met het Heino’s 
mannenkoor en muziekvereniging Salland voor de presentatie van ons clublied, de 
sfeeractie met het schitterende spandoek en een heleboel gezelligheid was het een 
memorabele avond, waar nog lang over nagepraat zal worden. RTV Oost maakte 
een mooie reportage, kijk die hier terug en Joost Pieterse maakte een mooie 
fotoreportage, die je hier kunt bekijken. Zelfs het Radio2 Journaal besteedde 
vrijdagochtend aandacht aan deze bijzondere wedstrijd! 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/315203/VV-Heino-en-VV-Lemelerveld-vechten-na-34-jaar-hun-kampioenstrijd-opnieuw-uit
http://www.jafpee.nl/album/214.html


 

Dit schitterende spandoek is gemaakt door Daniel Vloedgraven, Daan vd Eijkel, Niek 
Schoorlemmer, Sil Slotman, Tim Leferink, Luc Fakkert, Frank Groot Koerkamp, 
Hessel Pazie en Brent Hoppen. Onderaan staan de namen van al onze ereleden. In 
de getallen 1969-2019 staan afbeelding uit onze rijke historie afgebeeld. 

In de 1 staat onze eerste voorzitter tijdens de oprichtingsvergadering van vv Heino. 
Op maandag 7 juli 1969 werd vv Heino opgericht als fusie tussen sportvereniging 
HeVo en Sportclub Heino. Door de vereniging werd Piet van Egmond benoemd als 
eerst voorzitter van de club. Ter gelegenheid van de fusie speelden beide 
verenigingen nog een keer tegen elkaar, de wedstrijd eindigde in een 0-2 
overwinning voor Sportclub Heino. 

In de 9 staat de uitnodiging van de oprichtingsvergadering te zien. Op maandag 7 juli 
1969 in Hotel Muller was deze bijeenkomst en was de fusie officieel. 

In de 6 staat onze allereerste kantine, met rechts op de foto Dieks Jacobs. Op 16 juli 
1972 werd de kantine in gebruik genomen, een mijlpaal voor de club want de kantine 
is een belangrijke spil binnen elke voetbalvereniging. Op 26 augustus werd de 
kantine officieel geopend door Jo van Marle, destijds bondsvoorzitter van de afdeling 
Zwolle. Deze kantine werd gebruikt tot 1983 en daarna overgenomen door de 
tafeltennisvereniging. 

In de 9 staat een actiefoto van Harrie de Jong. Voordat HeVo en Sportclub Heino 
fuseerden, speelden ze vooral tegen elkaar. In 1963 speelden beide ploegen in de 
4e klasse en was het voormalig HeVo-terrein aan de Paalweg het strijdtoneel, de 
wedstrijd eindigde in 1-1. 



In de 2 staan Roland Mulder, Robin Eijkelkamp (8), Wouter de Waal, Willem Mulder 
(15) & Marcel van Tongeren na de promotie. In het seizoen 1997-1998 nam Heino 
definitief afscheid van de 4e klasse. Na een moeizaam seizoen in de competitie, 
speelde Heino wel mee in de promotiecompetitie. Diepenveen, Hanze en 
Beekbergen werden verslagen waarna Heino het in de finale opnam tegen 
Eerbeekse Boys uit de 3e klasse. De ploeg van trainer Poelhekke won de wedstrijd 
met 1-0 en stelde promotie naar de 3e klasse veilig. 

In de 0 staat de fooienpot die vroeger werd gebruikt voor het jeugdkamp, 
tegenwoordig het D-kamp. Als sinds 2002 reizen we met de jeugd naar Hellendoorn 
om elk jaar weer een fantastisch kamp te beleven. Daarvoor werden ook al andere 
locaties in de regio aangedaan. De fooienpot heeft ook jaren in de kantine gehangen. 

In de 1 staat een glas Heinekenbier afgebeeld. Want als de punten niet gaan komen, 
stroomt het vocht wel uit de pomp. Al jaren vloeit dit bier door de tap van de kantine. 
In 2016 werd de kantine van Heino helemaal gerenoveerd. Door middel van 
crowdfunding werd maar liefst €100.000 binnengehaald, terwijl de doelstelling 
aanvankelijk €60.000 was. 

In de 9 staat Peter Vervloet die tijdens de 10e editie van de PompCup de prijs voor 
beste speler van het toernooi uitreikt aan Lars Dijk. Helaas bestaat het internationale 
toernooi niet meer maar is er sinds dit jaar wel een nieuw toernooi op ons sportpark, 
de Ter Heyne Cup. 

 

 

  



Spannende jubileumquiz 

Vrijdagavond was het tijd voor de grote vv Heino Jubileumquiz. 14 teams van 4 à 5 personen hadden 
zich aangemeld en gingen de sportieve strijd met elkaar aan. De vragen gingen over heel diverse 
onderwerpen, maar in het bijzonder ook over 50 jaar vv Heino. Aan het eind van de avond bleek het 
team UB ’50, bestaande uit Dick Stegeman, Arjen Stegeman, Rudi Buitenkamp, Elwin Slotman en Jan 
Meijerman, als eerste geëindigd te zijn (wat misschien niet heel verrassend was, aangezien Arjen en 
Rudi een flink aandeel hebben in ons jubileumboek). Nix eindigde op korte afstand als tweede, net 
voor Kein Geloel. 

Harry Korthuis maakte foto’s, bekijk ze hier. 

 

  

http://vvheino.nickveldkamp.nl/onze-club-2/fotos-jubileumquiz-2019/


Drie nieuwe Leden van Verdienste! 

Tijdens de gezellige vv Heino Familiedag van zaterdag zijn drie leden extra in het zonnetje gezet: zij 
zijn vanwege hun jarenlange inzet op allerlei vlakken benoemd tot Lid van Verdienste van vv Heino. 

Vera Roodvoets maakt een serie mooie foto’s van de Familiedag, bekijk ze hier. 

 

Mark Bruggink is, naast zijn prominente rol binnen de technische commissie, ook altijd in de weer om 
zaken op het sportpark voor elkaar te maken en de materialen op peil te houden. Als er iets moet 
gebeuren, is Mark altijd bereid om mee te helpen. Mark, bedankt voor je inzet! 

Herman Kortstee is jaren geleden begonnen als jeugdleider, maar is inmiddels niet meer weg te 
denken van ons sportpark. Behalve reguliere kantinediensten staat hij er ook altijd als er iemand een 
keer niet kan of als de kantine open is voor een speciale gelegenheid. Daarnaast kunnen we altijd een 
beroep op Herman doen voor allerlei klussen op ons sportpark. Herman, je hebt je benoeming meer 
dan verdiend! 

Arjen Stegeman is de bezige bij van vv Heino. De meest uiteenlopende zaken heeft hij aangepakt met 
een tomeloze energie: jeugdleider en -trainer, organisatie winteractiviteiten voor de jeugd, 
evenementencommissie, de laatste jaren de drijvende kracht achter het jubileumfeest en ons 
prachtige jubileumboek en nog vele andere dingen. Arjen, heel erg bedankt voor wat je al voor vv 
Heino gedaan hebt (en alles wat je de komende jaren nog gaat doen)! 

  

http://vvheino.nickveldkamp.nl/fotos-vv-heino-familiedag-2019/


De jubileumweek is voorbij… 

… maar wat hebben we ervan genoten! We bedanken de organisatie, sponsoren en alle vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt. Dank ook voor alle felicitaties en cadeaus. De feestweek hebben we 
afgesloten met een receptie en de presentatie van het jubileumboek. Het eerste hoofdstuk voor ons 
volgende boek is al geschreven. Om nooit te vergeten … wat zijn we toch een prachtige vereniging. 

Tijdens de receptie was er nog een speciale verrassing voor Jan Spijkerman. In navolging van Peter 
Vervloet, Linda Bruggink, Mark Bruggink, Herman Kortstee en Arjen Stegeman werd ook Jan 
benoemd tot Lid van Verdienste. Een mooie beloning voor Jans jarenlange inzet voor vv Heino. Al 50 
jaar lid van vv Heino en al jarenlang actief in allerlei rollen, waaronder de laatste jaren als bestuurslid 
voor de senioren. Gefeliciteerd Jan! 

Vincent Hartman maakte een mooie fotoreportage, die hier te zien is. 

 

 

http://vvheino.nickveldkamp.nl/fotos-boekpresentatie-50-jaar-vv-heino/

