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We zijn weer begonnen met een nieuw voetbalseizoen en zo te zien is iedereen daar blij mee. De eerste 
wedstrijden in de competitie zijn gespeeld, het sportpark ligt er picobello bij, er staan weer leuke activiteiten op 
stapel en de kantine zit gezellig vol. Wat wil je nog meer? Er blijft altijd wel wat te verlangen, maar we kunnen als 
vereniging tevreden zijn met wat we presteren binnen en buiten de lijnen. De feestweek ter ere van ons 50-jarig 
bestaan was helemaal top en met enige weemoed kijk ik terug op de mooie momenten. Als ik een opsomming 
zou maken van alle activiteiten en feestjes, in die week, vergeet ik vast wel iets. Als ik iedereen die heeft 
bijgedragen als vrijwilliger, organisator of sponsor noem, vergeet ik vast wel iemand. Ik doe het maar niet, en 
volsta met een hartgrondig ‘dank jullie wel’. Wat een mooie feestweek en wat is het mij een eer om van zo’n 
prachtige vereniging voorzitter te mogen zijn. Dat maakt me tegelijkertijd weemoedig nu ik weet dat het moment 
van stoppen nabij is. In een volgend clubblad zal ik daar uitgebreid bij stilstaan. Ik ga vol vertrouwen de 
‘bestuurshamer’ overdragen aan de nieuwe voorzitter die zich vast, net als ik, omringd weet door vele vrijwilli-
gers, actieve commissies en een stevig bestuur. Voor mij zijn de jaren als vrijwilliger, voorzitter jeugdcommissie 
en de laatste negen jaar als algemeen voorzitter voorbijgevlogen. Het heeft me veel, heel veel, gebracht. Keer op 
keer, elk moment en altijd het gevoel … dat we zoveel meer zijn dan voetbal alleen. 
Naast de weemoed, verlang ik naar wat meer rust in de kop en weet ik heel zeker dat er meer is dan voetbal 
alleen. Ik wens jullie allen een mooi en sportief voetbaljaar!

Verderop in het clubblad wat wetenswaardigheden van de bestuurstafel.

Peter Vervloet
Voorzitter vv Heino 

 

Voorwoord van de voorzitter

WEEMOED EN VERLANGEN
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Lief en leed….

We hebben een prachtig jubileum gevierd, maar 
werden rondom de feestweek ook geconfronteerd 
met verlies en verdriet. Ons ontvielen erelid Bert van 
der Horn en lid van verdienste Gait Groot Beumer; 
markante mannen, trouwe leden en supervrijwilligers. 
In de eerste plaats een groot verdriet voor familie en 
vrienden, maar ook zo voelbaar binnen de vereniging. 
In dezelfde periode is ook oud-lid Kevin van Dam 
overleden en ook recent was er groot verdriet voor 
leden die nabije geliefden of familie verloren. 
Dat heeft ons allen zeer geraakt en maar weer duide-
lijk gemaakt hoe dun de lijn is tussen leven en dood. 
Het verlies ‘binnen de lijnen’ is zo relatief ten opzichte 
van het enorm verdrietige verlies van naasten. Ons 
medeleven en onze betrokkenheid is hopelijk 
troostend geweest, maar houdt niet op bij de dagen 
van verlies en afscheid. Laten we als vereniging tonen 
dat onze leus ‘we zijn meer dan voetbal alleen’ niet 
alleen woorden blijken. Wij wensen alle betrokkenen 
heel veel sterkte.

Bestuur vv Heino

IN MEMORIAM

26 maart 1992 - 25 juni 2019
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VAN DE 

BESTUURSTAFEL …
In deze terugkerende rubriek proberen we onze leden 
en vrijwilligers inzicht te geven in al hetgeen wordt 
besproken en besloten in het bestuur. Heb je vragen, 
spreek ons dan aan. 

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdagavond 22 november hebben we onze jaarlijk-
se algemene ledenvergadering (ALV). We gaan bewust 
een keer naar de vrijdagavond (i.p.v. dinsdagavond) en 
combineren dat met een ‘feestje’. Op de aanstaande ALV 
informeren wij onze leden over het beleid voor de 
komende vijf jaar en verantwoorden wij de financiën. 
Tevens komen een paar bestuurswisselingen aan de 
orde, waaronder de benoeming van een nieuwe voorzit-
ter.

VOG
Zoals reeds besloten in eerdere ledenvergaderingen 
gaan wij een ‘verklaring omtrent gedrag’ vragen van 
onze jeugdleiders, jeugdtrainers en bestuursleden. In 
de komende maanden horen jullie daar meer over. 

Kleding
Het wil nog niet vlotten met de nieuwe kledinglijn. Het 
ontwerp van met name het shirt is tot op heden niet 
goed. Zodra we de voorstellen van Jako hebben goed-
gekeurd kan de productie starten. Alle andere zaken zijn 
al wel binnen. Informatie volgt via de site.

Vrijwilligers
Een belronde heeft ons vrijwilligers opgeleverd. Nog niet 
genoeg want eigenlijk willen dat we met z’n allen de 
vereniging dragen. Het is ons echter ook gebleken dat er 
veel mensen zijn die elders vrijwilligerswerk verrichten. 
Dat is mooi voor ons dorp. We hopen dan ook die 
mensen te ‘verleiden’ die nog niet wat doen. Doe mee!

Renovatie kleedkamers en ballenhok
De renovatie van de kleedkamers en het ballenhok gaat 
gewoon door. Deze zomer hebben we overgeslagen 
omdat we ook aan het feestvieren waren, maar in de 
zomer van 2020 gaan we stevig aan de slag.

Vervanging kunstgrasveld hoofdveld
In de zomer van 2020 wordt ons hoofdveld vervangen. 
De slijtage gaat nu wel erg hard, maar de Gemeente 
Raalte heeft ons verzekerd dat bij de start van het voet-
balseizoen 2020 – 2021 er een gave nieuwe mat ligt.

Duurzaamheid
Ook vv Heino wil op het gebied van duurzaamheid haar 
verantwoordelijkheid nemen. Een werkgroep is aan 
inventariseren wat de mogelijkheden zijn ten aanzien 
van de kleedkamers. Ook de kantinecommissie bekijkt 
mogelijkheden.

Anti rookbeleid
In 2025 zal er een wet van kracht worden die roken op 
sportcomplexen verbiedt. Het bestuur van vv Heino wil al 
eerder maatregelen nemen om in ieder geval onze jeugd 
het goede voorbeeld te geven.
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Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
Voetbalvereniging Heino is een vereniging voor iedereen die wil voetballen: iedereen is welkom.
Voetbalvereniging Heino is meer dan voetbal alleen we staan voor sportief samenwerken en dat maken 
we waar met de elf basisregels van Fair play.

Fair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die 
onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden.

Als vereniging hebben wij een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Binnen onze vereniging kennen wij 
een vertrouwenspersoon en werken wij met gedragsregels. Dit is nodig, wij hebben immers te maken met een groot 
aantal (jeugd)leden. Maar ook met vele vrijwilligers die van onschatbare waarde zijn voor onze vereniging en werken 
met deze grote groep minderjarigen.
Het is belangrijk dat wij als vereniging aandacht hebben voor de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwil-
ligers. Daartoe heeft de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 november 2018 besloten om, in het najaar van 2019, 
van de bestuursleden, de jeugdtrainers en de jeugdleiders een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen. De 
vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in 
de weg staat.

Wij vragen een VOG aan vrijwilligers die werken met minderjarigen binnen onze vereniging en aan bestuursleden. Dit 
doen wij niet omdat wij geen vertrouwen hebben in onze vrijwilligers maar wij zien dit als een belangrijke preventie-
ve maatregel. 
Vrijwilligers binnen onze vereniging waarop dit betrekking heeft zullen binnenkort persoonlijk worden geïnformeerd 
door de werkgroep VOG.
De werkgroep VOG bestaat uit Marie Christien Zuidwijk (vertrouwenspersoon), Jeroen Hoppen (coördinator AVG), 
Marc Bomhof (ledenadministrateur), Anuschka Wagenmans (ledenadministrateur), Peter Vervloet (bestuur), Andrea 
van Tongeren (lid VOG), Irma Berghorst (lid VOG) en Joan Karin van Dam (lid VOG).
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Vv Heino en Spijkerman Sports zijn eind 2018 met 
elkaar in contact gekomen en na een lange flirt 
hebben ze besloten om vanaf dit seizoen mini-
maal vier jaar met elkaar in zee te gaan, waarbij 
Spijkerman Sports de nieuwe kledingleverancier 
van vv Heino is geworden. 

Wie is dan die man achter Spijkerman Sports? 
Zodra je met Wilfred Spijkerman kennismaakt en bij 
Spijkerman Sports de loods binnenstapt, herken je
meteen waar hij voor staat: passie voor sport (en 
specifiek voetbal), open en eerlijke communicatie, 
no-nonsense acteren, en dat alles met een familiair 
karakter. Zijn familie is onherroepelijk verbonden aan 
zijn bedrijf en zijn vader staat zelfs op het moment van 
het interview achter de persen om onze kleding te druk-
ken. De schappen en dozen liggen vol met vv Heino-
artikelen en de productie draait volop! 
Wilfred voetbalde al als klein jongetje en heeft in zijn 
actieve voetbalcarrière diverse Zwolse clubs versleten, 

waaronder SVI. Bij deze club is hij nu nog steeds een 
zeer actieve vrijwilliger. 
Wilfred is ondernemer in hart en nieren, getrouwd en 
samen hebben ze twee zoons. Hoe kan het ook anders 
dan dat ze, jawel, voetballen. De één van 18 speelt bij 
SVI en de ander van 13 keept bij Go Ahead Eagles.

Totstandkoming Spijkerman Sports
‘In 2004, na 14 jaar in de verkoop bij twee Belgische 
uitgeverijen te hebben gewerkt, bleef het kriebelen om 
als zelfstandige een sportwinkel te starten. Bij toeval 
raakte ik in contact met de eigenaar van de sport-
zaak in winkelcentrum Zwolle Zuid. Deze zaak heb 
ik overgenomen en heb ik vele jaren onder de naam 
SPORT2000-Spijkerman gerund. We hebben een echt
familiebedrijf, waarbij mijn vrouw verantwoordelijk is 
voor de administratie en mijn vader nog vele uurtjes in 
de week helpt met het bedrukken van de kleding. Door 
de vele contacten die ik had overgehouden uit mijn 
actieve carrière als voetballer bij SVI, ZAC (menig 

Van de sponsorcommissie

SAMENWERKING vv HEINO
EN SPIJKERMAN SPORTS
DOOR: HENDRY EKKELKAMP
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potje gespeeld tegen Heino eind jaren 80 en begin 90’er 
jaren) en WHC ben ik al vrij snel naast de winkel ook in 
de teamwear gestart. Dit begon met het leveren van de 
kleding, maar al vrij snel zijn we ook gestart met het zelf 
bedrukken van de kleding.’

In 2012 heeft Wilfred na lang wikken en wegen en met 
pijn in het hart besloten om de winkel te sluiten, mede 
bepaald door de veranderende markt (internetverkoop) 
en de hoge huurprijzen in dit winkelcentrum. Doordat hij 
geen winkel meer had, kon hij zich volledig gaan richten 
op de clubs en bedrijven, met de service die ze verdie-
nen. 
‘Ik ben verder gegaan met de teamwear en zag daar 
de groei voor mijn bedrijf ook richting scholen en het 
bedrijfsleven, groot en klein. Hieraan leveren we nu 
voornamelijk bedrukte sportkleding, t-shirts, polo’s en 
jacks. Veelal doen we dit vanuit mijn bedrijfspand op 
het industrieterrein De Marslanden in Zwolle, maar voor 
de hele grote aantallen werk ik samen met een oude 
bekende die een grote internetspeler is op het gebied 
van zeefdrukken.’ 

Webshop en innoveren
Bij de voetbalclubs waar Wilfred mee samenwerkt, levert 
hij in zijn dienstverlening ook altijd een webshop op. Op 
deze manier kunnen leden en ouders ook zelf clubge-
relateerde artikelen bestellen. Zo ook bij vv Heino. De 
webshop is met een link te vinden op de onze website 
https://vvheino.clubwereld.nl/. ‘Mooie hieraan vind ik 
dat ik dit samen met vv Heino vormgeef. Uiteindelijk 
bepaalt de club welke artikelen tegen welke prijs worden 
aangeboden. Ik probeer daarin mee te denken en mijn 
expertise op basis van het verleden in te brengen. 
Ik merk aan de organisatie van vv Heino dat ze vooruit-
strevend zijn en samen zijn we zelfs al iets innovatiefs 
aan het uitdenken! Het idee is namelijk om een vending 
machine, zie het als een snoepautomaat, bij de vv Heino 
neer te zetten, waarin accessoires en kleding van vv 
Heino gekocht kunnen worden. Hopelijk gaat ook dit 
weer een mooie stap in onze tot op heden zeer prettige 
samenwerking zijn!’
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Succes wordt 
niet bepaald 
door cijfers.
Dat verwacht je niet, van een accountant of 
belastingadviseur. Toch is het zo, bij KroeseWevers. 
Bij ons staat de mens achter de cijfers voorop: de 
ondernemer. 

KroeseWevers  Almelo, Deventer, Doetinchem, 
Emmen, Enschede, Oldenzaal, Raalte, Zwolle
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Van de jeugdcommissie

‘INS AND OUTS’ PUPIL VAN DE WEEK 
EN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Deze keer geeft Saskia Maatman uitleg over de ‘Pupil van de Week’. Hoe word je dat en hoe ziet zo’n 
middag er dan uit? Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat. 
Daarna legt Maikel Schotman uit wat zijn functie wedstrijdsecretaris inhoudt. 

Pupil van de week
DOOR: SASKIA MAATMAN

Elke thuiswedstrijd mogen er twee pupillen, 
spelend bij vv Heino in JO-8 of JO-9, Pupil van 
de Week zijn. 

De pupillen worden samen met hun ouders/verzorgen 
ontvangen in de bestuurskamer. Ze krijgen voor deze 
wedstrijd een speciaal trainingsjack aan waarop staat 
Pupil van de Week. De begeleider van vv Heino neemt 
de pupillen mee richting het veld. Ze lopen met de teams 
en de scheidsrechter mee het veld op. Voor de ouders/
verzorgers is dan gelegenheid voor het maken van een 
foto. De pupillen mogen proberen onze keeper te pas-
seren om vervolgens plaats te nemen op de bank bij de 
wisselspelers. In de rust gaan de pupillen samen met 
de ouders/verzorgers weer naar de bestuurskamer voor 
een consumptie en dan krijgen ze nog een mooi present-
je mee naar huis.
In de tweede helft staan of zitten de pupillen gezellig 
bij hun ouders/verzorgers om de wedstrijd samen af te 
kijken.

Natuurlijk vinden de pupillen het best wel even span-
nend, maar na afloop zijn ze altijd superblij.
Onze jongens zijn ook Pupil van de Week geweest. 
Helemaal geweldig vonden ze het en wij als ouders ook!

Wil jij ook samen met een vriendje of teamgenoot het 
veld oplopen tijdens een thuiswedstrijd van Heino 1? 
Geef je dan snel op!

Onderstaande data zijn beschikbaar voor dit seizoen:
27-okt  Heino 1 TVC ‘28
10-nov  Heino 1 Tubantia 
1-dec  Heino 1 Orion
26-jan  Heino 1 Stevo
9-feb  Heino 1 RKHVV
8-mrt  Heino 1 FC Winterswijk
22-mrt  Heino 1 SC Bemmel
5-apr  Heino 1  De Zweef
19-apr* Heino 1  Rohda Raalte
10-mei  Heino 1 De Bataven
24-mei  Heino 1 Rigtersbleek
* ivm de enorme belangstelling voor deze wedstrijd, 
gaan we loten wie deze wedstrijd de pupil van de week 
mag zijn. 
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De wedstrijdsecretaris
DOOR: MAIKEL SCHOTMAN

Wat doet een wedstrijdsecretaris? Ik zal je precies 
vertellen wat dat inhoudt. Maar eerst even een 
klein stukje geschiedenis …

In september 2009 werd ik benaderd door Ton Zomer-
dijk omdat de toenmalige wedstrijdsecretaris bij de 
pupillen was gestopt. Na een gesprek met Ton heb ik die 
functie ingevuld.

Na twee seizoenen met Ton te hebben samengewerkt 
gaf hij aan te gaan stoppen. Ik ben op zoek gegaan naar 
een vervanger en die vond ik in de persoon van Anita 
Strijtveen. We hebben toen een andere verdeling ge-
maakt: zij de wedstrijden voor de meisjes en ik die voor 
de jongens. Na een samenwerking van drie of vier jaar 
besloot Anita er ook mee te stoppen. Door de invoering 
van Sportlink werd het allemaal wat minder intensief en 
besloot ik het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd alleen 
te gaan doen. 

Samen met Kees Bos, wedstrijdsecretaris senioren, 
proberen we achter de schermen ervoor te zorgen dat 
iedereen met zijn eigen team op zijn eigen niveau kan 
voetballen en dat de zaken goed worden geregeld met 
betrekking tot competitie-indeling, oefen- en bekerwed-
strijden, uitslagen doorgeven en wedstrijdzakenapp. 
Daarnaast zijn we de schakel tussen de KNVB en vv 
Heino.

De laatste twee seizoenen begon de bekercompetitie in 
het laatste weekend van augustus, wat een verademing 
was in vergelijking met seizoenen daarvoor toen de start 
samenviel met de Pompdagen.  

Voordat de beker- en najaarscompetitie kan beginnen, 
zijn we al vanaf mei in het voorgaande seizoen bezig. Tij-
dens de vergadering in mei met de contactpersonen en 
leden van de TC (technische commissie) worden de aan-
tallen teams en de indelingen van de spelers bekendge-
maakt. Op papier wordt aangegeven in welke klasse elk 
team moet worden ingedeeld en of ze meedoen met de 
beker. De laatste paar seizoenen doet elk team mee met 
de bekercompetitie zodat ik geen oefenwedstrijden hoef 
te regelen.

Ik voer deze informatie in in Sportlink en zo komt het 
terecht bij de KNVB. We kunnen ook een aantal verzoe-
ken doen, zoals Vrouwen 1 en JO19-1 niet tegelijk thuis 
in verband met hoofdveldbezetting. De gegevens van 
alle teams worden door de KNVB verwerkt en er wordt 
een conceptcompetitie-indeling bekendgemaakt. Deze 
wordt door ons bekeken en voorzien van eventuele op- 
en/of aanmerkingen teruggestuurd naar de KNVB. De 
definitieve indeling volgt dan begin augustus en wordt 
dan ook zichtbaar in de voetbalapp voor de leiders.

Voordat de competities beginnen, spelen een aantal 
teams nog wat zelf-geregelde oefenwedstrijden. Wij 
informeren de kantinecommissie zodat er bij de wed-
strijden kantinebezetting is. Als de competities begin-
nen, wordt het voor ons wat rustiger. Er komen wel we-
kelijks verzoeken binnen of wedstrijden kunnen worden 
verplaatst. In het verleden nam je dan contact op met 
de wedstrijdsecretaris van de tegenstander maar tegen-
woordig gaat de wijziging in Sportlink en de tegenstan-
der krijgt een mail dat er een verzoek is ingediend. Deze 
wordt goedgekeurd of afgewezen.  Teams kunnen één 
‘baaldag’ per seizoen opnemen. Als een team dat wil, 
geven wij dat door aan de KNVB. De KNVB plant de wed-
strijd dan op een andere datum in. In oktober ga ik naar 
een overleg met wedstrijdsecretarissen van de andere 
Sallandse verenigingen om oefenwedstrijden te regelen 
voor na de winterstop. Eind januari maakt de KNVB de 
voorjaarscompetitie bekend. Deze wordt gemaakt op 
basis van de resultaten uit de najaarscompetitie zodat je 
komt te spelen tegen teams die bijna net zoveel punten 
hadden gehaald en dan krijg je ook vaak minder grote 
uitslagen. Gedurende de voorjaarscompetitie volgt er 
eigenlijk hetzelfde ritueel als bij de najaarscompetitie en 
begint in mei de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

Dit is in het kort wat Kees en ik achter de schermen 
doen. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust als je 
ons tegenkomt!
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Dat was een bijzondere zaterdagochtend. Niet alleen 
omdat de voetbalcompetitie voor de jeugd weer vol-
op was gestart. Ook omdat vv Heino-voorzitter Peter 
Vervloet een boek overhandigd zou krijgen. En dat dus 
tegen een achtergrond van voetballertjes op een kluitje, 
voetbalvaders en voetbalmoeders. “Eigenlijk precies 
zoals in mijn roman Langs de lijn,” aldus schrijfster 
Karin de Graaff uit Lierderholthuis. “We lopen hier echt 
in mijn boek rond.”
 
Peter Vervloet is zeer verguld met het boek. “Juist omdat 
dit het jubileumjaar van vv Heino is, vind ik dit bijzonder. 
Karin heeft hier jarenlang langs de lijn gestaan om haar 
zonen aan te moedigen en dat daar nu een boek uit is 
voortgekomen is speciaal. Daar ben ik best trots op!” 

En ook al wordt vv Heino in de feelgoodroman niet met 
name genoemd, stiekem is de voetbalvereniging een 
grote inspiratiebron voor Langs de lijn. “Eigenlijk kan het 
elke Sallandse dorpsclub zijn, dat laat ik in de roman 
verder in het midden,” vertelt Karin. “Alhoewel er wel 
degelijk een flinke knipoog naar de club in zit. Maar dat 
moet je zelf maar gaan lezen!”
 
Herkenning
Ze vervolgt: “Vanwege onze jongens heb ik hier veel 
langs de velden gestaan. Op vroege ochtenden, in de 
zon, regen en hagel. En ik kom er nog als onze oudste 
weer eens een wedstrijd moet fluiten. Tijdens al die 
wedstrijden hier en in de regio is de kiem gelegd voor dit 
boek.” Al die ervaringen komen terug in het boek waarin 

Overhandiging aan vv Heino-voorzitter Vervloet 

LIEFDE, VERLIES, VOETBALMOEDERS EN
VOETBALHATERS LANGS DE GROENE VELDEN 

DOOR: KARIN DE GRAAFF 

13HEINO SPORT 2019-2020



meerdere karakters elkaar langs de lijn bij een jeugdelf-
tal van een plaatselijke voetbalvereniging treffen. Zoals 
hoofdpersoon Anouk, die bij het veld staat om naar 
haar zoontje te kijken. Zijn nieuwe voetbaltrainer brengt 
Anouk flink in verwarring. Zes jaar na het overlijden van 
haar man bezorgt Ruud haar gevoelens waarvan ze 
dacht dat die waren verdwenen. En waarom valt ze nou 
net voor een getrouwde man? Wat ze niet weet is dat 
Ruud worstelt met zijn nogal wispelturige ex.
 

Voetbalafkeer
Overigens is dit fijne wegleesboek niet alleen voor 
voetballiefhebbers bedoeld. In Langs de lijn komen ook 
andere verhaallijnen voor. Zo heeft voetbalhater Kim 
een tussenjaartje. Als ze haar broertje na een wedstrijd 
ophaalt, ontmoet ze Branco. Hij is profvoetballer bij PEC 
Zwolle, maar verzwijgt dat vanwege Kims enorme voet-
balafkeer. Zij zijn niet de enige in dit boek over schijn-
bewegingen rondom de groene velden. “Ik vond het erg 
leuk om al die verschillende verhaallijnen uiteindelijk bij 
elkaar te brengen. Een geweldige puzzel!”
 
PEC Zwolle
Heino en vv Heino vormen al met al eigenlijk grote inspi-
ratiebronnen voor de roman. Ook Zwolle en PEC Zwolle 
spelen dus een rol. Karin: “Een tijdje terug mocht ik een 
exemplaar van Langs de lijn overhandigen aan Lotte van 
Polen. Inderdaad, de vrouw van Bram. Ze houdt erg van 
dit soort romans, dus ik ben heel benieuwd wat zij ervan 
vindt. Ik heb al van verschillende lezers gehoord dat het 
verhaal door al die elementen 
echt dichtbij komt. Er is veel her-
kenning!”
 
Langs de lijn door Karin de 
Graaff. Paperback en ebook. 
Verkrijgbaar bij ondermeer 
Readshop Heino, Albert Heijno, 
Roeke Ruitersport, Bruna Raalte 
en www.karindegraaff.nl
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WALKING 
FOOTBALL
BIJ VV HEINO: 
IETS VOOR JOU …?

Bij vv Heino hebben we verschillende 

voetbalvormen voor senioren. Naast de 

normale competitievormen, hebben we 

bijvoorbeeld ook de zeven-tegen-zeven-

teams die op een half veld met aangepaste 

spelregels spelen. Maar er is nog een 

manier om te blijven voetballen, of om 

weer te gaan voetballen: walking football. 
 

Walking Football (Wandelvoetbal) 
is een variant van verenigingsvoetbal die erop 
gericht is om mensen ouder dan 50 jaar bij het 
voetbal te betrekken als ze door een gebrek aan 
mobiliteit of om andere redenen niet in staat 
zijn het traditionele spel te spelen. De sport kan 
zowel binnen als buiten worden gespeeld. 
Wikipedia 

Bij walking football gaat het niet om snelheid, maar 
om plezier en in beweging blijven. Spelregels zijn 
aangepast en het fysieke contact tijdens het voet-
ballen is minimaal. Kijk maar eens op verschillende 
websites hoe er op deze manier gevoetbald wordt. 
Maar het ook de bedoeling van walking football om 
mensen weer te laten bewegen, en waar het nodig 
is, om iemand uit zijn isolement te halen. Vaak ken 
je zelf ook wel iemand die net dat duwtje in de rug 
nodig heeft om te gaan sporten/bewegen. Het 
sociale contact is hierin heel belangrijk 

vv Heino wil graag in contact komen met deze groep 
mensen. Wij willen graag inventariseren hoeveel 
mensen er in en rondom Heino belangstelling heb-
ben voor walking football. Tijdens onze jubilumweek 
hebben we een succesvolle clinic gehouden met 
een stel enthousiaste deelnemers en daar willen we 
graag vervolg aan geven!

Heb je interesse, of wil je meer informatie, bel 
gerust naar Jan Spijkerman ( 06-27833827). 

Mailen mag ook: seniorencommissie@vvheino.nl.

Misschien dat je dan tegen je kleinzoon- of dochter 
kunt zeggen: kom je ook bij mijn wedstrijd kijken?

Bestuur vv Heino
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Aarnink Accountants
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Albert Heijn
Allround in bedrijfsveiligheid
Antonissen transport heino
Apotheek Heino BV
Auto Service Heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
AVXL
Bakkerij van der Most
Bandencentrum Heino
Barry Dijkman
Beekman Elektro
Bij Negen
Boerdijk dienstverlening
Boerdijk juwelier
Boni Supermarkt
Bosch Car Service
Buuffie’s
Cafe de Baron
Cafe Restaurant De Olde 
Wetering
Catering en Partyservice van 
Dam
Chinees Hong Bin
Constructiebedrijf Kruiper BV
Dabeko
De Groene Weg BV
De Haan Machinefabriek BV
De Jong & Laan Accountants
De Smulbaai
De Zaak Electronics
DJ Jasper Esman
DK5design

Dreamplafonds
Dreamteam
DWMakelaardij
Echt Syl Coaching
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regio-
bank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Foreco
Frits vd Linden
Gasterij de Kruidentuin 
Garage Dalhuisen-Lok
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Het Buitenhuys
Hrpm B.V.
Rob Hartholt
Heeger Makelaardij
Herenkapsalon De Barbier
Het Kantoor Administraties
Hilgenkamp Bouwservice
Holtkuile Tuincentrum Raalte
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hoveniersbedrijf D. Lubbers
Hunneman Milieu-Advies
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
Joop Elders
Jos Lamers Bouw- en Verbouw

K. van der Spijk en Zn.
K en K relatiegeschenken
Kamphof Veetransporten VOF
Kjelvik
Klunder Bouwbedrijf
Knock Knock jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kos Rietdekkersbedrijf
Kroese Wevers BV
Lenferink Schilderwerken
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst Makelaars en 
Taxateurs
ImpriMedia
Maeike Blauw Fotografie
Marsman trailerbouw
Mekers slagerij
Melenhorst kalverhandel
Modus Modelmakerij
Multimate
N35 Media
Neppelenbroek Auto’s
Nieuwenhuijse Volvo
Noize verhuur
Nivelco
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Rabobank Salland
R&S All round Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant De Mol
Reko B.V.
R.G.T. Tweewielercentrum

Rob Hartholt
Robair Groep
Roggendorf - security
Salland Tours
Salland Voetbal
Salland Units
Salland zorgverzekeringen
Satink Sanitair B.V.
Schutte Intersport
Seine Wonen
Smeenk Verhuur
SmitDeVries
Sono-druk B.V.
Sportcafe Time Out
SummerCamp Schaarshoek/
Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium 
Heino
Timelight
Unive “De Onderlinge”
Overijssels vakantiepark Heino 
(Zaal-restaurant ‘De Remise’)
Van Diermen vishandel
Van Krevel Sierbestrating
van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland
Vincent Hartman Fotografie
VitalCentre Heino
Volkerink Heino
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV Heino
Welkoop
Wijnhout Bouwbedrijf
Willemsen Installatie

SPONSOREN BEDANKT!
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Opvolger Crazy Sunday: Battle of the Teams

Sinds mensenheugenis kunnen wij een aantal keer per jaar genieten van een aantal 
‘feestdagen’ bij vv Heino. Vroeger was dit de jaarlijkse Bazar met spellen op de zater-
dag en feest op de zondag en de afgelopen jaren hebben wij onder leiding van een 
geweldige organisatie mogen genieten van Crazy Sunday. Nu de vaste organisatie 
gestopt is, menen wij als evenementencommissie dat het tijd is om het woord te 
geven aan de teams. 
Daarmee is de Battle of the Teams geboren. 

Binnen dit nieuwe format gaan drie teams per jaar de strijd met elkaar aan om het mooiste feest 
van Heino te organiseren. Het team dat dit het beste doet verdient daarbij een mooie teamprijs. De 
jury zal de teams beoordelen op onder andere thema en creativiteit. Niks is te gek, zolang het feest 
maar geschikt is voor alle leeftijds- en bevolkingsgroepen! 

Wanneer gaat het feest plaatsvinden?
Dit seizoen kan iedereen alvast drie data blokken waarop de Battle of the Teams gehouden wordt. 
De bekendmaking van de winnaar zal zijn tijdens de – voor de meeste teams – laatste zondag van 
het jaar. Feestje, bandje en alle teams aanwezig; perfect om het seizoen gezamenlijk af te sluiten! 
Noteer daarom alvast de volgende data in jouw agenda:

10 november 2019  Battle of the Teams 1
9 februari 2020  Battle of the Teams 2
5 april 2020   Battle of the Teams 3
24 mei 2020   Prijsuitreiking

Wie doen er mee?
Teams die mee willen doen kunnen zich opgeven bij Jordy Boerdijk. Daarmee maken zij kans op een 
prachtig geldbedrag dat ze kunnen besteden aan teamactiviteiten! Uiteraard zal er op de zondagen 
zelf goed voor de organiserende teams gezorgd worden. Deelname zal plaatsvinden op volgorde van 
aanmelding. 

Sta jij op de gastenlijst?
De Battle of the Teams is net zoals voorheen de Bazar en Crazy Sunday een feest voor jong en oud. 
Naast gezelligheid zullen er dit seizoen leuke thema- en spelelementen toegevoegd worden. Zien 
we het bekende Rad van Fortuin, gaan we over naar karaoke of spelen we bingo? Prijzen zullen er 
in ieder geval weer te winnen zijn, maar waarmee en hoe? We laten ons graag verrassen door de 
organiserende teams!

Wij zien jullie graag tijdens de eerste ronde van Battle of the Teams 
op zondag 10 november 2019!     
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MELD JE (ZOON/DOCHTER)
AAN VOOR DE

VOETBAL2DAAGSE OP 
21 EN 22 OKTOBER!

Sinds jaar en dag wordt er bij 
vv Heino een Voetbal2daagse 
georganiseerd in de herfstvakantie. 
Ook dit jaar organiseert vv Heino 
in samenwerking met de Sallandse 
Voetbaldagen de Voetbal2daagse 

in de herfstvakantie. Op 21 en 22 oktober kunnen zowel 
jongens als meisjes in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar deel-
nemen aan de Voetbal2daagse. Deelname is mogelijk 
voor zowel leden van vv Heino als andere kinderen uit de 
regio.

De Voetbal2daagse betekent twee dagen lang voetbal-
plezier en een gevarieerd programma bestaande uit een 
groot aantal onderdelen zoals:
Techniektraining
Boardingvoetbal
Dropshotarena
Pannavoetbal
Partijspelen in diverse varianten
Ballen Koning Penaltybokaal
Bubbelvoetbal
Omhaalarena
Lunch

Bij deelname aan de Voetbal2daagse krijgt elke deel-
nemer een prachtig eigen voetbaltenue (bestaande uit 
shirt, broek en kousen) dat ze na afloop mogen hou-
den. Natuurlijk wordt er weer voor de lunch gezorgd en 
ontvangen de deelnemers tussen de voetbalactiviteiten 
door drinken van ons. 

Beide dagen worden de deelnemers om 08:45 uur bij de 
vereniging verwacht, waarna we om 09:00 uur beginnen. 
Beide dagen eindigen om 16:00 uur.
De tweede dag sluiten we af met een spannende finale 
rond de klok van 15:15 uur. Na afloop van de finale-
ronde kan er opvang geregeld worden tot 17:15 uur. 
Indien gewenst, kunt u dit aangeven binnen het inschrijf-
formulier bij ‘Overige opmerkingen’.

U kunt uw zoon/dochter opgeven via: www.sallandse-
voetbaldagen.nl/voetbal2daagse
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EVENEMENTENCOMMISSIE
DOOR: DIANE EILANDER

ACTIVITEITEN 
VOOR JONG EN 

OUD BIJ DE CLUB

Herfstige buien, maar gezelligheid binnen en buiten!

Het seizoen is begonnen, de eerste wedstrijden zijn 
gespeeld. Tijd om de aankomende najaarsactiviteiten
in je agenda te zetten!

OKTOBER

• VOETBAL2DAAGSE - Op 21 en 22 oktober, in de 
herfstvakantie, zal de Voetbal2daagse weer plaats-
vinden, speciaal voor onze jeugdige leden. Het eerste 
grote evenement van het jaar en erg leuk om even naar 
te komen kijken, of je (klein)kinderen nu meedoen of 
niet. 

NOVEMBER

• DAMES 7 x 7 - Op vrijdagavond 1 november spelen de 
dames 7x7 en is iedereen welkom en in het bijzonder de 
dames natuurlijk!! Wie weet nog leuke verrassingen die 
avond …

• BATTLE OF TEAMS - Zoals je kunt lezen elders in het 
clubblad gaan we starten met de Battle of teams waar-
van de aftrap op zondag 10 november is. Wie o wie is 
het eerste team dat deze uitdaging aan wil gaan en ons 
allemaal versteld doet staan van een leuke middag vol 
vertier en amusement?! Noteer ook alvast de data van 
de volgende battles: zondag 9 februari en zondag 5 april.

• ALGEMENE LEDENVERGADERING – Er worden niet 
alleen feestjes gevierd, want op vrijdag 22 november is 
de ALV. Deze keer wordt de ALV op een vrijdag gehouden, 
zodat we ook daar een gezellige avond van kunnen gaan 
maken. Mocht je nog ideeën hebben over hoe we de 
ALV nog aantrekkelijker kunnen maken en op weer meer 
betrokkenheid van (nieuwe) leden kunnen rekenen, laat 
het dan weten. 

• SINTERKLAASMIDDAG – Bijna december, dus alweer 
tijd voor de winteractiviteiten. Deze worden afgetrapt 
met de Sinterklaasmiddag voor de allerjongste leden op 
27 november vanaf 16 uur. Voor de O10-, O11-, O12- en 
O13-teams natuurlijk geen Sinterklaasfeest meer. De 
activiteiten voor deze jeugdteams vinden plaats in 
december en januari. 

DECEMBER

• JEUGDACTIVITEIT 0-12/0-13 - De jeugdactiviteit voor 
O-12 en O-13 vindt plaats op vrijdag 13 december. 

JANUARI

• JEUGDACTIVITEIT 0-10/0-11 - De O-10- en O-11-teams 
mogen zich op 25 januari opmaken voor hun jeugdacti-
viteit. 

FEBRUARI

• De slotactiviteit voor onze jeugd vindt plaats op 7 
februari: VOETBALBINGO! Sinds vorig jaar is deze 
activiteit verdeeld in de twee groepen omdat een grote 
groep niet meer past in de kantine. De jongsten tot en 
met O-10 zijn welkom van 19 tot 20 uur en vanaf 20.15 
tot 21.15 uur kunnen de prijzen gewonnen worden door 
O-11 tot en met O-15.

KLAVERJASSEN - Zowel oud als jong zijn voor activiteiten 
welkom bij de club, want de wintermaanden staan ook 
bekend om de klaverjasmiddagen op zaterdagmiddag. 
Hier is plek voor de ervaren en voor de beginnende of 
geïnteresseerde klaverjasser. 

EINDEJAARSBORREL - Tevens zijn we bezig om te kijken 
of we naast de eindejaarsborrel ook een nieuwjaars-
borrel kunnen gaan organiseren in combinatie met de 
Winterloop, daarover in het volgende clubblad meer. 

Voor meer data die vaststaan kun je de kalender raad-
plegen. 

Veel succes iedereen en tot ziens!
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De scholen zijn weer begonnen en ook het voetbalseizoen is 
gestart. Ben jij voor dit schooljaar nog op zoek naar een plek om 
je maatschappelijke stage te doen, dan is er bij vv Heino 
voldoende uitdaging!

Ben je leerling van vmbo 3 of 4, HAVO 4 of vwo 5
zorg dan dat een Maatschappelijk Stage (MaS) 
bij vv Heino nu al werkelijkheid wordt.

Je kunt  namelijk nu al starten met je activiteiten!

Meld je aan bij Piet Schippers, contactpersoon MaS vv Heino 
p.schippers@hetnet.nl  of 06 48 69 45 92.

Zodra je je aangemeld hebt, krijg je bericht omtrent je plek. Via 
school ontvang je een contractformulier en maak je een 
afspraak met Piet Schippers om dit contract in te vullen.

Maak vandaag nog kennis met 
maatschappelijke stage bij vv Heino

 • Kantinedienst
 • Begeleiding voetbalschool op 
     woensdagmiddag of zaterdagmorgen
 • (Assistent-)trainer jeugdteams
 • Scheidsrechter jeugdwedstrijden
    (inclusief cursus)
 • Evenementencommissie zoals:
 - vossenjacht
 - sinterklaasavonden
 - helpen bij diverse toernooien
 - meidenpromotiedag
 - spelletjesavond jeugd
 - veldloop
 - voetbal 2-daagse.

www.vvheino.nl
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RONDJE 
LANGS 

DE VELDEN 
2019-2020

Naar goed gebruik maken we in het begin van het jaar 
een rondje langs de nieuwkomers in de eerste klasse 
E. Longa ’30 werd kampioen, WAVV en BWO degradeer-
den en de amateurs van NEC mogen het dit jaar in de 
1e klasse C proberen, zodat er vier vrije plaatsen zijn in 
te vullen. Uit de hoofdklasse komen RKHVV en De 
Bataven en uit de 2e klasse komen de kampioenen 
Orion en Voorwaarts.  

DOOR: TIMO BOMHOF
We starten in Twello bij oude bekende Voorwaarts. 

De oranjehemden verlieten in 1994 de vierde klasse, 
om vijf jaar later ook de derde klasse, na een mislukte 
poging een jaar eerder – een beslissingswedstrijd tegen 
Lemelerveld ging verloren –, achter zich te laten. In 
2006 keerden de Twellonaren na een degradatie nog 
eenmaal terug op dat niveau, maar een afgetekend 
kampioenschap leverde direct weer promotie op. Het 
was in die periode rond de eeuwwisseling dat Voor-
waarts en Heino elkaar troffen in competitieverband, 
om te beginnen in ‘96/’97. Heino was net gepromoveerd 
uit de vierde klasse en bleek nog een maatje te klein 
voor de derde klasse met een troosteloze laatste plaats 
tot gevolg; Voorwaarts deed daarentegen mee om de 
prijzen en eindigde als derde. Twee jaar later troffen 
beide ploegen elkaar opnieuw. Heino deed het stukken 
beter en eindigde verdienstelijk als vierde bij rentree in 
de derde klasse, maar kon niet verhinderen dat Voor-
waarts kampioen wist te worden dat jaar. Enkele jaren 
later volgde Heino Voorwaarts richting de tweede klasse 
en zo kwamen beide ploegen elkaar een treetje hoger 
weer tegen in ‘02/’03. In Heino werd het 3-3 en in Twello 

won Voorwaarts met 3-2, waarna Voorwaarts als derde 
eindigde. Heino eindigde als tiende en degradeerde 
daardoor weer naar de derde klasse. In 2005/2006 
waren de rollen omgedraaid: toen deed Heino volop mee 
om het kampioenschap in de 2e klasse, terwijl het doek 
viel voor Voorwaarts. In Twello eindigde de wedstrijd 
in 2-0, terwijl Heino thuis revanche nam met een 2-1 
overwinning; Arjan Treep en Arjan Ekkelkamp maakten 
de goals. Voorwaarts kwam echter keihard terug met 
een kampioenschap in de 3e klasse, waardoor in het 
seizoen 2007/2008 voorlopig de laatste ontmoetingen 
met Heino op het programma stonden. Voorwaarts wist 
deze te winnen met 1-0 en 2-0, waarna het op een haar 
na het kampioenschap aan Rigtersbleek moest laten. 
Heino eindigde nog als 5e, maar het jaar erna liep het 
mis en volgde degradatie uit de 2e klasse J. Voor Voor-
waarts braken juist gouden tijden aan: de ploeg werd 
kampioen in de 2e klasse I en promoveerde daarmee 
naar de 1e klasse. Vier seizoenen hield Voorwaarts het 
daar vol, maar daarna volgde toch de terugkeer naar de 
2e klasse, om daar Heino nogmaals tegen te komen. In 
Heino werd het 1-0 door Robin Gerritsen, maar tijdens 
de laatste wedstrijd van het seizoen wist Voorwaarts met 
4-1 te winnen. Heino eindigde echter als derde en mocht 
de nacompetitie ingaan. De afloop daarvan wordt be-
kend verondersteld… Voorwaarts toonde zich de laatste 
jaren stabiel in de tweede klasse, tot vorig seizoen na 
een bloedstollende strijd het kampioenschap behaald 
werd; Achilles ’12 en Bon Boys werden op doelsaldo 
geklopt, waardoor Voorwaarts het weer mag proberen in 
de 1e klasse.

Van Twello zakken we af naar het zuiden, naar Huis-
sen in de Lingewaard. Daar 
komen we terecht bij RKHVV. 
RKHVV is een gevestigde 
naam in het amateurvoet-
bal. Al vroeg in de jaren 70 
kwam de club uit in de 1e 
klasse, destijds het hoogste 
amateurniveau. Aan het 
einde van dat decennium 

kwam de klad er echter in en daalden de Huissenaren 
af naar de vierde klasse. Maar niet voor lang, want via 
twee kampioenschappen in drie jaar bereikte RKHVV 
de tweede klasse weer, om midden jaren 80 met twee 
kampioenschappen op rij zelfs de hoofdklasse te berei-
ken. Dat werd echter geen succes: de club degradeerde 
direct weer. Daarna volgde een periode van zes jaar in 
de eerste klasse, waarna het weer even misging: de-
gradaties in 1993 en 1995 zorgden voor een afdaling 
naar de derde klasse, maar weer herpakte de club zich 
snel; in 1998 meldde RKHVV zich alweer in de eerste 
klasse, waar het jaren meedraaide in de (sub)top, met 
als uitzondering twee kortstondige uitstapjes naar de 
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hoofdklasse. In 2001 vierde de club het grootste succes 
uit haar bestaan door de districtsbeker te winnen. In 
2010 visten de blauwhemden na een spannende strijd 
met Rigtersbleek net achter het kampioensnet, maar 
via de nacompetitie werd toch weer promotie naar de 
hoofdklasse afgedwongen en ditmaal met meer succes: 
RKHVV speelde liefst negen seizoenen onafgebroken 
op dit niveau, met als hoogtepunt een vijfde plaats in 
2015 (overigens net áchter Rohda). Daarna ging het 
al wat moeizamer, tot afgelopen seizoen het doek viel: 
met slechts 14 punten eindigde RKHVV als 16e en 
laatste. Om weer snel de stap terug naar de hoofdklas-
se te zetten, heeft RKHVV zich afgelopen zomer flink 
versterkt. Zo kwamen er twee jongens van derdedivisio-
nist JVC Cuijk, maar de meest opvallende naam is toch 
wel Civard Sprockel, die zijn carrière in 2000 begon bij 
Feyenoord en na jaren bij Excelsior en Vitesse en een 
buitenlands avontuur in 
Bulgarije en Cyprus en de Engelse cultclub Notts County 
zijn professionele loopbaan in 2017 na zo’n 370 
wedstrijden afsloot bij Eindhoven. Hij ging daarna verder 
bij Duno Doorwerth en maakte afgelopen zomer de 
overstap naar RKHVV. Bekendste telg van RKHVV is 
ongetwijfeld Erwin van de Looi, oud-speler van onder 
andere Vitesse, NAC en Groningen en tegenwoordig 
bondscoach van Jong Oranje. 

Van Huissen gaan we nog een 
kleine 10 kilometer verder 
naar het zuiden om in Gendt te 
komen, bij De Bataven, na 
RKHVV en Bemmel de derde 
club uit de Lingewaard. 
Konden we RKHVV een ge-
vestigde naam noemen, dan 
is De Bataven niet minder 

dan een regionale grootmacht. Van de afgelopen 40 
jaar speelden de Gendtenaren er maar liefst 25 in de 
hoofdklasse! Tot begin jaren 60 speelde de club echter 
nog vrij anoniem in de 4e klasse, om daarna van ’62 
tot ’73 onafgebroken in de 3e klasse te spelen. Daarna 
ging het snel: de tweede klasse werd na één jaar alweer 
achtergelaten en in 1981 bereikte De Bataven voor het 
eerste de hoofdklasse, met als beste notering een 4e 
plaats in 1985, achter Rheden, SC Enschede en Rohda 
Raalte. Tussen 1990 en 2000 kende de club een turbu-
lente fase, met in totaal vier degradaties en evenzoveel 
promoties. Sindsdien had de club een min of meer vaste 
plek in de middenmoot van de hoofdklasse, tweemaal 
onderbroken daar een driejarig verblijf in de 1e klasse. 
Afgelopen seizoen eindigde De Bataven als 13e van de 
16 clubs met een respectabele 37 punten. Er moest 
echter nacompetitie gespeeld worden om het vege lijf te 
redden, wat niet lukte: het Westerborkse VKW was met 
1-2 te sterk, waardoor De Bataven het weer in de eerste 

klasse mag proberen. Bij De Bataven staat ook de 
voetbalwieg van oud-international Stijn Schaars. 

Voor de laatste nieuwkomer steken we ten slotte de 
Waal over om in Nijmegen aan te komen, bij Orion. In 
2015, toen we voor het eerst kennismaakten met Orion, 
maakte de club een stormachtige entree in de eerste 
klasse E: gepromoveerd als nummer 3 het jaar ervoor 
eindigde de club als tweede in zijn debuutjaar, op ruime 
afstand van het ongenaakbare Woezik. De Nijmegena-
ren waren toen duidelijk een maatje te groot voor Heino, 
want Orion wist beide wedstrijden van Heino te winnen 
(2-0 in Nijmegen en 2-3 in Heino). Als runner-up ging 
Orion het volgende seizoen als een van de favorieten in, 
maar het wist deze rol niet waar te maken. Integendeel: 
met slechts 24 punten eindigde de club als 13e 
en voorlaatste, waarmee Orion terugkeerde naar de 
tweede klasse. Al in de tweede speelronde rekende 
Heino destijds keihard af met Orion, door in Nijmegen 
met liefst 0-4 te winnen via doelpunten van Wilco 
Gerritsen, Jasper Smeenk, Rik Keijzer en een eigen doel-
punt. In eigen huis stelde Heino vervolgens teleur met 
een 0-1 nederlaag, maar het hielp Orion uiteindelijk dus 
niet. De terugkeer in de tweede klasse was geen onver-
deeld succes met een zesde plaats, maar het 
afgelopen seizoen stond er geen maat op Orion in de 
tweede klasse I, want het werd kampioen met liefst 8 
punten voorsprong op Spero uit Elst. 
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HARM PRIKT NIET 
MEER…
DOOR: PETER VERVLOET

Na 30 jaar onze velden te hebben gekeurd, stopt Harm 
Steg als consul. In alle vroegte opstaan, prikken en 
stampen in de velden en tegenstanders bellen is voor-
bij. Nee, Harm blijft nog wel actief als sportparkdienst 
en hoeder van het doelpunten- en ons fair play klasse-
ment voor seniorenteams, maar het is duidelijk dat hij 
een stapje terugzet. 

De naamgeving consul ofwel keurder van voetbalvelden 
lijkt in betekenis iets van de vorige eeuw. Dat is feitelijk 
ook zo omdat met de komst van de kunstgrasvelden er 
minder wedstrijden werden afgelast. Met deze inleiding 
komt een prettig gesprek op gang met de man die ik 
zeer respecteer. Niet alleen om wat hij gedaan heeft 
voor onze vereniging, maar ook om hoe hij in het leven 
staat. Een nuchtere, soms bokkige noordeling met 
een gouden hart en een sociale inborst, die raak en 
humoristisch uit de hoek kan komen en mij vaak heeft 
voorzien van (onbedoelde) adviezen. Harm is niet zo van 
het ophemelen dus ik ga maar snel over naar de 
geschiedenis van het consulschap. 

Zijn liefde voor het keuren van velden is een combinatie 
van boerenbloed en toevalligheid. In 1988 komt Harm in 
het bestuur van vv Heino en zet zich in voor jeugd-
zaken. Als in 1989 Acco Hoppen als KNVB-consul en 
Jan Satink als wedstrijdsecretaris stoppen, pakt Harm 
de taak op als consul én wedstrijdsecretaris voor vv 
Heino. Consul: Een functie die er moet zijn om, wanneer 
nodig, de velden vrij te geven voor ons geliefde spelletje. 
In de beginjaren werd Harm geholpen door Henk Schot-
man. In alle vroegte van de zaterdag en zondag bekijken 
of de velden bespeelbaar waren. Hakken in de grond 
zetten en als er dan water in de afdruk bleef staan, was 
het veld te zompig om te gebruiken. Vervolgens als de 
wiederweerga naar de telefoon om teams en tegenstan-
ders te bellen dat de wedstrijd niet door kon gaan. Dat 
leidde regelmatig tot frustratie en onbegrip, maar logisch 
en fijn dat we een bewaker hebben van de kwaliteit van 
onze velden. Zo moest Harm vóór het tijdperk ‘kunst-
gras’ ongeveer 15 keer per jaar opdraven om de velden 
te keuren. Nu met het hebben van kunstgras kunnen 
we vaker uitwijken en is de conditie van de natuurgras-
velden zienderogen vooruitgegaan. Het onderhoud door 
de gemeente evenzo. Hoe kon Harm dan weten dat hij 
de velden moest keuren? Dat was een combinatie van 
het weerbericht en een eigen waarneming. Als bij Harm 

op het platte dak water lag, wist hij al dat vv Heino hem 
nodig had om de velden te keuren. Elke consul heeft zo 
zijn methoden en gevoel (…in ons allen schuilt een Piet 
Paulusma). Harm heeft slechts één keer in de dertig 
jaar meegemaakt dat de KNVB een bijeenkomst orga-
niseerde voor consuls. Echt gekke dingen heeft hij niet 
ervaren, maar konijnenholen, roof van cornervlaggen en 
boze tegenstanders kwamen op zijn pad. In alle vroegte, 
bij het ochtendgloren en met slecht weer banjeren over 
de velden heeft wel wat. Zeker als je daarna met een 
dampende kop koffie vaak samen met de wedstrijd-
secretaris in een lege kantine snel alle teams moest 
gaan bellen. Soms was de klus ook na negenen nog niet 
geklaard en moest er ook ’s middags gekeurd worden. 
De website en social media brengen met zich mee dat 
spelers al snel vernemen dat een wedstijd niet gespeeld 
kan worden. Een onnodige gang naar het sportpark werd 
daarmee voorkomen. 

Harm heeft ook nog zeven jaar het onderhoud gedaan 
van kunstgrasveld 4. Dat was overeengekomen met de 
gemeente, maar gelukkig is dat later overgenomen door 
de afdeling beheer en onderhoud van de Gemeente 
Raalte. Het was mooi werk, aldus Harm. Het gaf hem 
afleiding op zijn gezondheidsproblemen. Veld 4 heeft 
het maar toch mooi 13 jaar volgehouden alvorens het 
vervangen moest worden. 

Harm, we bedanken je voor de jarenlange (bestuurlijke) 
inzet voor de jeugd, het wedstrijdsecretariaat, de kantine 
en de accommodatie. Super dat je 30 (!) jaar lang de 
velden keurde. Je vindt het fantastisch dat je het stokje 
nu kan overdragen aan Ronnie Lindeboom; onze nieuwe 
consul.
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MAXIM VAN DEN BRINK
UIT HEINO 

OVERIJSSELS KAMPIOEN 
BALLETJE HOOGHOUDEN

De 15-jarige Maxim van den Brink uit Heino is Overijssels kampi-
oen balletje hooghouden 2019. De jonge voetbalkunstenaar wist 
de bal liefst 905 keer non-stop hoog te houden en bleef daarmee 
andere deelnemers ruim voor.

De finale van het Overijssels kampioenschap balletje hooghouden 
was gisteravond (24 augustus 2019, red.) in stadion Erve Asito in 
Almelo, tijdens de rust van de wedstrijd Heracles Almelo - Vitesse. 
Tweede werd Tim Flaum uit het Duitse Neukirchen die de bal non-stop 
862 keer hooghield. Derde werd Nick Brand uit Nunspeet (573) en 
vierde Luca Canestri uit Almelo (512).

De finalisten plaatsten zich via de voorrondes die RTV Oost orga-
niseerde tijdens de Open Dagen van PEC Zwolle, FC Twente, Go 
Ahead Eagles en Heracles.

De beker, behorende bij de titel kampioen balletje hooghouden, werd 
uitgereikt door de winnaar van vorig jaar Karsten Leene, met hulp van 
Heracles-speler Mo Osman en Alex Oude Wesselink van RTV Oost
Bekijk hier het filmpje.

UIT DE MEDIA
Dit bijzondere bericht over vv Heino-
speler Maxim van den Brink bereikte 
ons via rtv-oost.nl.
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https://www.rtvoost.nl/nieuws/317399/Maxim-van-den-Brink-uit-Heino-Overijssels-kampioen-balletje-hooghouden


MOOIE ONTMOETINGEN TIJDENS DE REUNIE 50 JAAR JUBILEUM

50 ...
WE BLIJVEN NOG 

EVEN NAGENIETEN

26 HEINO SPORT 2019-2020



Het speciale jubileumboek ‘vv Heino 50 jaar’! Veel mensen hebben er al met plezier doorheen gebladerd 
en de verhalen gelezen over waarom vv Heino een symbool is van dorpse trots!; Burgemeester Dadema over 
zijn jeugdherinneringen aan de club; De verenigingen voor 1969; De prehistorie van voetbal in Heino, een 
tijdsbeeld dat katholiek en hervormd nog niet door één deur gingen; De fusie; De decennium 1969 t/m 2019 
met veel foto’s, overzichten en statistieken. 

Een mooi boek om kado te krijgen of te geven met de komende feestdagen! Het boek is te koop voor 
het symbolische bedrag van € 19,69 (voor vv Heino-leden € 12,50) bij de Readshop, Smulbaai (ook via web-
shop), Sportkantine of stuur een mail naar janderkstegeman@hotmail.com.
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IN DE MEDIA
Amateurvoetbal: 
bal in de sloot en een 
pissende voetballer
COLUMN: PAUL ONKENHOUT

13 september 2019

In De 25 schoonheden van het amateurvoetbal, een 
speciale uitgave van het tijdschrift Santos, probeert 
Klaas-Jan Huntelaar greep te krijgen op de essentie van 
de sport. Een groot schrijver is hij niet, de spits van Ajax, 
maar hij komt een heel eind, met ‘gezelligheid, plezier, 
samenzijn.’

Zijn zoontje speelt bij Vitesse, maar traint ook nog mee 
met de jongens van Angerlo Vooruit. Het gevoel bij een 
amateurclub is toch anders, schrijft Huntelaar, hij wil het 
hem niet ontnemen. ‘Na afloop een AA’tje en een patat-
je.’

In het blad komen alle verrukkelijke clichés voorbij. Het 
gaat over de derde helft, broodjes bal gehakt, voetbalva-
ders, dug-outs, kantines, vriendenteams en elftalfoto’s. 
Er ligt natuurlijk een bal in de sloot en zoals altijd staat 
er een voetballer tegen een boom te pissen. Ook wordt 
er veel bier gedronken.

De romantiek druipt er vanaf. Als er in het amateurvoet-
bal al ruwe bolsters rondlopen, hebben ze een blanke 
pit. Dronkenschap is het meest ernstige vergrijp. De 
kleedkamer is een ‘piepklein samenlevinkje op een paar 
vierkante meter’ en met groot afgrijzen wordt vastgesteld 
dat bij sommige clubs tegenwoordig cappuccino wordt 
geserveerd en ciabatta’s met pulled pork.

In NRC Handelsblad werd eerder deze maand in een 
serie met een andere blik naar het amateurvoetbal 
gekeken. De aanleiding was de veroordeling van de 
Haarlemse grensrechter die in maart een keeper van 
de tegenpartij tegen de vlakte sloeg, een gebeurtenis 
die het NOS Journaal haalde omdat iemand de klap had 
gefilmd. Iedereen was het incident alweer vergeten toen 
de grensrechter eind augustus een boete van 500 euro 
kreeg opgelegd.

In de treurige NRC-serie ging het over geweldsinciden-
ten, racisme en discriminatie op de Hollandse velden. 
Van de ongeveer 750 duizend wedstrijden die jaarlijks 
worden gespeeld, werden er twee jaar geleden 1.200 
gestaakt. Volgens NRC is dit ‘blijkbaar’ het topje van de 
ijsberg.

Ter afsluiting van de serie perste de krant er een vroom 
commentaar uit. ‘Incidenten in amateurvoetbal niet 
onder mat vegen’, stond erboven. Het woord ‘voetbal-
sport’ werd gebruikt, een ernstig vergrijp, en vastgesteld 
werd dat sportiviteit niet bij iedereen voorop staat. ‘Niet 
iedereen toont zich een goede verliezer.’ Goh.

Een van de 750 duizend wedstrijden werd afgelopen 
zaterdag gespeeld op sportpark De Eendracht aan de 
Bok de Korverweg in Amsterdam-West: Eendracht’82 
veteranen 1 - Terrasvogels veteranen 1. Eendracht bleek 
een volledig Turks team.

In de kantine hingen vaantjes van Turkse voetbalclubs 
en een foto van onze tegenstander. De helft van het 
elftal was groot en gespierd. Die zitten in de beveiliging, 
zei de man achter de bar terloops toen wij de foto met 
enig ontzag bekeken. Pas in de kleedkamer durfden we 
de eerste Erdogan-grappen te maken.

Het was een bekerwedstrijd. Een paar dingen vielen 
op. Eendracht’82 voldeed keurig aan de clichés van 
het Turkse voetbal. De spelers hadden een veel betere 
techniek dan wij en gleden soepel langs onze stramme 
verdedigers. In de buurt van het doel waren ze gelukkig 
allesbehalve koelbloedig. Gemiddeld een keer per acht 
minuten stortte er een Turk theatraal ter aarde, een 
beenbreuk of een spierscheuring veinzend. Niks aan de 
hand natuurlijk.

In de slotfase liepen de gemoederen even hoog op. We 
kregen een penalty tegen, terecht. Onze keeper stopte 
het slappe schot. De scheidsrechter, een van hun, liet de 
penalty opnieuw nemen, waar wij behoorlijk pissig over 
waren. Wéér gestopt. Daarna had de scheidsrechter er 
genoeg van en floot hij af. 3-2 gewonnen.

Héérlijke wedstrijd, zei de kolossale keeper van Een-
dracht, een type beveiliger, toen we het veld afliepen. 
Ik dacht dat ik hem niet goed verstond. We zaten nog 
geen minuut in de kleedkamer toen de aanvoerder van 
Eendracht binnen kwam. Hij zette een vol krat Heineken 
op de grond, zei ‘proost mannen’ en verdween weer.
In de kantine dronken we nog meer bier, en zij ook 
trouwens, en kregen we olijven. Alles was anders dan 
gedacht; beter, vooral, amateurvoetbal op zijn allerbest.
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vv HEINO 

info@vvheino.nl 
www.vvheino.nl 

 
 

Sportpark  
“De Kampen” 

Stationsweg 10 
Tel. 0572 - 39 20 33 

 

Secretariaat 
Postbus 13 

8140 AA Heino 

KvK 05026754 
Btw 0026.44.149.B01 

Rabobank Salland 
IBAN: 

NL03RABO0327104953 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 22 november 2019, 20.00u 

1. Opening 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 november 2018 

 
3. Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 26 maart 2019 (2 stuks) 

 
4. Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 26 april 2019 (2 stuks) 

 
5. Ingekomen stukken 
 
6. Mededelingen 
 
7. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018-2019 
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer vanaf 25 oktober 2019. 

8. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2018 t/m 30-06-2019 
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer vanaf 25 oktober 2019. 

9. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissieleden 
 

10. Nieuwe beleidsperiode 2019 - 2024 
 

11. Bestuursverkiezing 
9.1 Aftredend: Hendry Ekkelkamp (voorzitter Sponsorcommissie)  

9.2 Aftredend Peter Vervloet als voorzitter van het dagelijks en algemeen 
bestuur 

9.3 Herkiesbaar: Peter Telgenkamp als voorzitter jeugdcommissie 

9.4 Kandidaatstelling penningmeester: Joey Lute 

9.5 Kandidaatstelling voorzitter kantinecommissie: Franc ter Laak 

9.6 Kandidaatstelling voorzitter algemeen en dagelijks bestuur: Arjen Stegeman 

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient minimaal 24 uur voor de 
vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door 
tenminste drie stemgerechtigde leden, en dient vergezeld te gaan van een 
ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat, eventueel 
onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.  

 
12. Rondvraag 

 
13. Sluiting 



Vv Heino heeft zaterdagavond de derby tegen Rohda 
Raalte met 2-1 verloren. In een weinig opwindende 
wedstrijd trokken de Raaltenaren in de slotfase aan het 
langste eind door een discutabel doelpunt. 
 
Heino begon de wedstrijd afwachtend en liet het initi-
atief aan Rohda. Die waren weliswaar veel in balbezit, 
maar echt gevaarlijk werd het niet voor het Heinose doel. 
Na zo’n tien minuten raakte Heino Jesper Schokker kwijt  
met een enkelblessure; hij kwam slecht terecht in een 
poging een hoge bal te controleren. Jason Pham was 
zijn vervanger. Na ruim een kwartier trok Heino voor-
zichtig ten aanval en trachtte Marius Deckers met een 
steekbal Luc Fakkert vrij te spelen. De Rohdaverdediging 
probeerde in te grijpen maar deed dat niet echt handig, 
waardoor de bal via het scheenbeen van Luc in het Raal-
ter doel verdween: 0-1. Door dit doelpunt werd Rohda 
gedwongen nog nadrukkelijker de aanval te zoeken en 
dit leverde in de 30e minuut de 1-1 op: Mart Lugtenberg 
kopte een voorzet van rechts binnen. Daarna kabbelde 
de eerste helft wat richting het einde zonder al te veel 

opwinding. 

In de rust bleek Jason Pham niet verder te kunnen; zijn 
plaats werd ingenomen door Sten Rosendal. In de twee-
de helft zocht Heino iets meer de aanval dan voor de 
rust, maar tot uitgespeelde kansen leidde dit niet. Ook 
Rohda liet de tweede helft niet veel zien, op een flinke 
kans na, maar die werd te slap ingeschoten. Zo stevende 
de 7e editie van de Sallandse Derby regelrecht op het 
5e gelijkspel af, tot de wedstrijd kort voor tijd toch nog 
ontbrandde. In de 90e minuut kreeg Rohda nog een 
corner, die door Denis Sahbaz met de hand werd ver-
lengd, waardoor Lars Kamperman Leferink de winnen-
de treffer kon maken. Heel Heino in protest, maar de 
scheidsrechter keurde de goal goed. Met een wan-
hoopsoffensief probeerde Heino nog een gelijkspel uit 
het vuur te slepen, maar dat zat er niet meer in. Zo ein-
digde een wat teleurstellende derby in een wel heel zure 
nederlaag voor Heino.

Samenvatting gemaakt door Rohda Raalte TV: 

HEINO VERLIEST SALLANDSE DERBY 
VAN ROHDA
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Wat staat er op de KALENDER?
Data         Tijdstip   Locatie
    
vrijdag 1 november  7x7 dames       sportpark
zondag 10 november 2019  1e Battle of teams       kantine
vrijdag 22 november 2019  ALV     20.00   kantine
woensdag 27 november 2019 Sinterklaas (JO8 en JO9 en voetbalschool) 16.00 uur  kantine
vrijdag 13 december 2019 jeugd activiteit (JO 12 en JO 13)    20.00 uur  kantine
zaterdag 21 december 2019 klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 21 december 2019 Kerstborrel    16.00 uur 19.00 uur kantine
zaterdag 21 december 2019 Futsal toernooi   18.30 uur 22.30 uur sporthal Hoogerheyne
kerstvakantie   zaalvoetbaltoernooi jeugd  9.00 uur 15.30 uur  sporthal Hoogerheyne
zaterdag 4 januari 2020  Van der Most-vv Heino Winterloop 13.00 uur 16.00 uur Sportpark
zaterdag 4 januari 2020  Nieuwjaarsbore  l 16.00 uur 18.00 uur kantine
zaterdag 11 januari 2020  klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 18 januari 2020  klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 25 januari 2020  klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 25 januari 2020  jeugdactiviteit (JO 10 en JO 11) 19.00 uur 21.00 uur kantine
vrijdag 7 februari 2020  Voetbalbingo VBS t/m JO-10  19.00 uur 20.00 uur kantine
vrijdag 7 februari 2020  Voetbalbingo JO-11 t/m JO-15 20.15 uur 21.15 uur kantine
zondag 9 februari 2020  2e Battle of teams       kantine
vrijdag  maart 2020  Voetbalquiz                  kantine
zondag 5 april 2020  3e Battle of teams       kantine
vrijdag mei 2020   Keepersdag       Sportpark
zondag 24 mei 2020  prijsuitreiking Battle of teams     kantine
zaterdag 6 juni 2020  Ter Heyne cup   9.00 uur 17.00 uur  Sportpark
weekend 12-14 juni 2020  D-kamp   
zaterdag 20 juni 2020  Familiedag       Sportpark

OUD PAPIER (8:45 - 11:30 uur)
zaterdag 2 november 2019 Heino 7
zaterdag 7 december 2019 Heino 8
Zaterdag 4   Januari 2020 Heino 7x7 35+
Zaterdag 1   Februari 2020 Heino 9
Zaterdag 7 Maart 2020  Heino 10
Zaterdag 4 April 2020  Heino 11
Zaterdag 2 mei 2020  Heino 1
Zaterdag 6 juni 2020  Heino 2
Zaterdag 4 juli 2020  Heino 7x7 35+
Zaterdag 1 augustus 2020 Heino 3
Zaterdag 5 september 2020 Heino 4
Zaterdag 3 oktober 2020  Heino 5
Zaterdag 7 november 2020 Heino 6
Zaterdag 5 december 2020 Heino 7

 CHECK OOK DE WEBSITE VOOR HET LAATSTE 

    NIEUWS EN DATA ACTIVITEITEN
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https://www.vvheino.nl/
http://www.vvheino.nl/commissies/evenementencommissie/kalender/


Wie moet u hebben?
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KOOP NU JE CLUBKLEDING
VOORZIEN VAN 
LOGO vv HEINO

IN ONZE WEBSHOP

https://vvheino.clubwereld.nl/
https://vvheino.clubwereld.nl/

