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Voorwoord redactie

VOETBAL, 
MAAR DAN ANDERS

Het seizoen is begonnen, maar net als het einde van vorig seizoen voelt 
het ook nu anders ....
Voetbal is genieten, samen met spelers en publiek, dat is nu helaas 
even stilgezet voor in ieder geval drie weken. Hoe het daarna zal gaan, 
moeten we met zijn allen afwachten, maar de steeds wisselende regels 
en maatregelen maken het een stuk lastiger om ons verenigingsgevoel 
op peil te houden, zeker nu we elkaar niet meer kunnen ontmoeten in 
de kantine.

Toch blijven we genieten van het voetbal, want gelukkig mogen we nog 
wel met zijn allen de wei in. Met mondkapjes op in de auto gaan we op 
pad of we kijken live de derby tegen Rohda via TV Oost. We passen ons 
zo goed mogelijk aan en houden elkaar op de hoogte via allerlei socia-
lemediakanalen, zodat we toch nog enige verbinding met elkaar blijven 
houden.

Ondanks alle coronatoestanden ligt er toch weer een mooie editie van 
Heino Sport voor u. Voorzitter Arjen Stegeman brengt de gebruikelijk 
updates vanuit het bestuur en er is aandacht voor de Verloting die op 
11 oktober plaats zal vinden en voor de Sallandse Voetbal2daagse in de 
herfstvakantie. Daarnaast doet onze razende reporter Jessica verslag van 
de zeer geslaagde eerste dubbele editie van het OnderOnstoernooi en is 
zij in gesprek met twee boegbeelden van het Heinose damesvoetbal. In 
de rubriek Meer dan voetbal zijn we op bezoek bij ons lid van verdienste 
Linda Bruggink en ten slotte worden de nieuwkomers in de 1e klasse E 
weer zoals ieder jaar even voorgesteld in het Rondje langs de velden. 

Wij wensen jullie veel leesplezier, maar bovenal veel gezondheid!

Dorien, Gudy, Jessica en Timo
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KOOP NU JE CLUBKLEDING
VOORZIEN VAN 
LOGO vv HEINO

IN ONZE WEBSHOP
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VAN DE 
BESTUURSTAFEL …
In deze terugkerende rubriek proberen we onze leden en 
vrijwilligers inzicht te geven in al hetgeen wat er speelt in 
het bestuur van onze club.

Tekst: Arjen Stegeman

Corona maatregelen vv Heino
Jammer genoeg hebben we de kantine moeten sluiten. 
Voor de begeleiders en rijdende ouders is er een koffie-
corner bij de ingang van de kantine. De wc van S2 kan 
gebruikt worden voor een sanitaire stop. Ons aangepaste 
coronaregels kunt u vinden op de site, lees ze door en 
leef ze na. Vragen of opmerkingen kunnen via
 corona@vvheino.nl geplaatst worden. 

Demotiverend
Het afsluiten van de kleedkamers is geen vanzelfspre-
kendheid. Afgelopen week hebben we zelfs vandalisme in 
het toilet van de net gerenoveerde kleedkamer 4 moeten 
constateren. . 

Motiverend
Bijna alle jeugd en senioren heeft de lotenverkoop van 
2020 met succes afgerond, fantastisch. Die laatste loten 
z.s.m. inleveren!

Sportparknieuws
Het kledingfonds heeft een nieuwe plek. In de kantine 
hebben zij 5 afsluitbare kasten gekregen in de oude 
bestuurskamer op de begane grond. Veel respect voor 
deze vrijwilligers.
Het materiaalhok wordt ingericht en dat project zit in zijn 
laatste fase. Met dank aan de Vrienden van vv Heino is 
de boel straks strak voor elkaar. En zijn de teams zelf 
verantwoordelijk voor de materialen die ze gebruiken met 
het eigen team. Veld 1 ligt er weer strak bij. De verduur-
zaming van het sportpark komt zo langzamerhand in de 
uitvoerende fase.

Nog steeds geen jubileumboek?
In de kast bij de koffiehoek in de kantine liggen ze op je 
te wachten. Toon je lidmaatschapskaart en betaal slechts 
€12,50! Ook bij de Readshop en Smulbaai worden ze 
aangeboden, daar is de prijs €19,69. 
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Dé derby 
Voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen 5,9 kilometer ver-
derop was er eerst de mogelijkheid om je aan te melden 
voor slechts 75 beschikbare kaarten. Het kabinet gooide 
echter roet in het eten en er mocht geen publiek aanwe-
zig zijn. Via de livestream keken een dikke 1000 fans. 
Ik denk dat ons Vlaggenschip de steun wel had kunnen 
gebruiken. Heino had de club uit Raalte bij de strot, was 
beter en stond voor. Helaas geldt er een oude voetbalwet 
die stelt dat als je zelf niet scoort, je de tegenstander de 
kans heeft om dat wel te doen. Het resultaat was een 
enorme teleurstelling, maar het veldoverwicht geeft zeker 
goede hoop voor de rest van het seizoen. Het kan niet 
anders dan dat we punten gaan pakken. De overwinning 
op de sinassticks komt steeds dichterbij…
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Zondag 11 oktober  
 om 17.00 uur  

verloting onder aangepaste 
omstandigheden

Een aantal van de prijzen zijn 
waardebonnen van onze lokale 
horecaondernemers en dat willen 
ze natuurlijk graag laten zien!

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

Op 12 en 13 oktober 2020 kunnen zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar deelnemen aan de 
Voetbal2daagse. Deelname is mogelijk voor zowel leden van vv Heino als kinderen van andere verenigingen.
Deze Voetbal2daagse betekent twee dagen lang voetbalplezier en een gevarieerd programma bestaande uit een 
groot aantal onderdelen zoals:
• Techniektraining
• Boardingvoetbal
• Dropshotarena
• Pannavoetbal
• Partijspelen in diverse varianten
• Ballen Koning Penaltybokaal

Bij deelname aan de Voetbal2daagse krijgt elke deelnemer een prachtig voetbaltenue bestaande uit een shirt, 
broek en kousen! Er wordt ook voor voldoende eten en drinken gezorgd in de vorm van lunch en flesjes drinken 
tijdens de pauzemomenten. Het staat u natuurlijk vrij uw kind extra eten en drinken mee te geven. 

Beide dagen starten we om 09.00 uur en eindigen we om 16.00 uur. De tweede dag sluiten we bovendien af met 
een finaleronde rond de klok van 15.15 uur.

 Opgeven voor de Sallandse Voetbal2daagse kan door hier te klikken 
 www.sallandsevoetbaldagen.nl/sv/aanmelden-voetbal2daagse/
 of kijk op de website van vv Heino.

 Tot ziens op sportpark ‘de Kampen’.

SALLANDSE VOETBAL2DAAGSE
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Uiteraard zouden we graag weer activiteiten in de kan-
tine organiseren op het sociale vlak, maar helaas is dat 
voorlopig nog niet in zicht. 

Gelukkig mag er wel gevoetbald worden en zo is er door 
Christel en Karin op twee vrijdagavonden een mixtoer-
nooi gedraaid. Erg gezellige en natuurlijk sportieve 
avonden die goed te doen waren met de huidige maat-
regelen. 
Het animo en de reacties waren zo positief dat zelfs 
gevraagd is of dit niet maandelijks georganiseerd kan 
worden. Daar zullen we als EC ons eens over buigen, 
maar dit is in ieder geval een groot compliment voor de 
organisatie!

Zo staat het volgende sportieve evenement ook al weer 
voor de deur; de Sallandse Voetbal2daagse. Deze staat 
gepland voor 12 en 13 oktober. Houd de website in de 
gaten voor de laatste berichten of en hoe we het door 
kunnen laten gaan. We gaan er van uit dat het gaat luk-
ken en voor het volgend clubblad hoop ik op een mooi 
verslag en foto’s van Jordy. 

De commissie van de Winterloop is zich aan het oriënte-
ren op de mogelijkheden en bij het verschijnen van het 
volgende blad kunnen we daar vast meer over kwijt.

Voor nu vooral even minder sociale contacten en gepas-
te afstand, zodat we dat later dubbel en dwars weer in 
kunnen halen. 

Kijk voor de laatste coronaregels op de website of klik op onderstaande richtlijnen

Lees hier de coronarichtlijnen 2020 van vv Heino

Tekst: 
Diana Eilander, Evenementencommissie

Tja, wat kunnen we als  
evenementencommissie  
organiseren in deze tijd.  

 
Gelukkig hebben we creatieve en enthousiaste 
mensen die altijd wel iets weten te bedenken.  
Zo hebben we een super succesvolle hoodie/ 
t-shirt actie gehad en draait de loterij ook  
lekker. Iet wat later dan normaal, omdat we  
het niet gepast vonden om dit direct na de 
hoodie/t-shirt actie te doen. Echter hebben  
we het geld als vereniging hard nodig en is  
het einde van deze crisis voorlopig nog niet  
in zicht. 

EVENEMENTEN
IN
CORONA-TIJD

9HEINO SPORT 2020-2021

https://www.vvheino.nl/885/coronaregels/?type=1&from=0


RONDJE 
LANGS 
DE VELDEN 
2020-2021
Naar goed gebruik maken we in het begin van het jaar 
een rondje langs de nieuwkomers in de eerste klasse 
E. Ondanks het afgebroken seizoen verdwenen er toch 
drie ploegen uit ‘onze’ klasse: Orion mag het dit jaar in 
de hoofdklasse proberen en De Zweef en Rigtersbleek 
hebben het zondagvoetbal de rug toegekeerd. 
Zodoende is er natuurlijk ook plek voor drie nieuwe 
teams: MASV en Columbia komen over uit de 2e klasse 
en Dalfsen speelde vorig jaar in de noordelijke 1e klas-
se, maar is dit jaar ingedeeld in district Oost.  

DOOR: TIMO BOMHOF

We beginnen dicht bij huis, bij buur-
man sv Dalfsen. De Dalfsenaren zijn 
jarenlang een vaste waarde geweest in 
de 4e klasse H: van 1984 tot en met 
2008 waren de geel-roden er niet weg 
te krijgen, op één enkel uitstapje naar 
de 3e klasse na. In 1993 promoveerde 
de club naar de 3e klasse, maar dat 
was allesbehalve succesvol, met een 
laatste plaats tot gevolg. In de jaren kwamen Dalfsen 
en Heino elkaar natuurlijk veelvuldig tegen in deze 
4e klasse, totdat Heino halverwege de jaren 90 de 
weg omhoog inzette. Dalfsen bleef nog een tijdje, met 
wisselend succes, hangen op dat niveau, totdat het in 
2008 helemaal misging en de club zelfs afdaalde naar 
de 5e klasse. In het 2e jaar in de 5e klasse wisten de 
Dalfsenaren promotie af te dwingen, om een jaar later 
direct weer te degraderen. Ook dit keer kostte het de 
club twee seizoenen om terug te keren, maar vanaf 
dat moment kwam Dalfsen definitief in de lift, met 
achtereenvolgens een 11e, 8e en 3e plaats, waarna in 
2017 onder leiding van Jacob Grooten een historisch 
kampioenschap binnengehaald werd. Daar bleef het 
echter niet bij, want een jaar later werd Dalfsen in de 
noordelijke 3e klasse C, na een bittere strijd met Dalen, 
opnieuw kampioen en ook in de 2e klasse L, opnieuw 

in district Noord, was de club aan het eind van de rit 
de sterkste, net voor buurman Lemelerveld. Drie 
kampioenschappen op rij betekenden dus dat Dalfsen 
in klap doorstootte van de 4e naar de 1e klasse. Nog 
steeds ingedeeld in district Noord kende Dalfsen een 
prima debuut: op het moment dat de competitie afge-
broken werd, stonden de Dalfsenaren op een zeer ver-
dienstelijke 6e plaats. De vraag is echter hoe de ploeg, 
waar succestrainer Grooten nog altijd aan het roer 
staat, zich in de oostelijke 1e klasse F gaat handhaven. 
Meest in het oog springende speler in de selectie van 
Dalfsen is de makkelijk scorende Jeroen Kamphuis, die 
al jaren topscorer van de ploeg is.

Vanuit Dalfsen reizen we zuid-
waarts, naar Apeldoorn-Zuid, 
waar op sportpark Winke-
wijert avv Columbia speelt. De 
club, die in 2019 zijn 100-jarig 
jubileum vierde, was afgelo-
pen seizoen heer en meester 
in de 2e klasse I: toen de 
competitie afgebroken werd, 
stonden de Apeldoorners met 
liefst 45 punten uit 16 wedstrijden een straatlengte 
voor op de ‘concurrentie’. Hierdoor krijgt Columbia dit 
jaar dus de kans om het in de 1e klasse te proberen, 
een niveau waar het in het verleden ooit één seizoen 
uitkwam. Dat gebeurde in 1991 na twee promoties op 
rij vanuit de 3e klasse. Een onverdeeld succes werd dat 
niet, de ploeg eindigde namelijk tamelijk kansloos als 
laatste en het jaar erop degradeerde Columbia direct 
ook weer naar de 3e klasse. Vanaf die periode pendelt 
Columbia door diverse kampioenschappen en degrada-
ties tussen de 2e en 3e klasse. In die jaren ontmoetten 
Heino en Columbia elkaar ook enkele keren in compe-
titieverband. De eerste keer was in Heino’s debuutsei-
zoen in de 3e klasse; in dat seizoen eindigde Heino als 
laatste, terwijl Columbia kampioen werd. Twee jaar later 
waren beide ploegen teruggekeerd in de 3e klasse en 
ook in het legendarische seizoen 2000/2001 kwamen 
Heino en Columbia elkaar tegen; Heino won beide 
wedstrijden, met 5-3 en 2-1. Omdat Heino dat jaar 
uiteindelijk toch promoveerde, verloren de clubs elkaar 
weer even uit het oog, maar in 2003/2004 troffen 
ze elkaar weer. Columbia wist dat jaar twee keer te 
winnen, maar Heino ging er met het kampioenschap 
vandoor. Ook in 2009/2010 was Columbia twee keer 
te sterk voor Heino, maar dat jaar gingen zij er ook met 
de hoofdprijs vandoor. Een jaar later promoveerde ook 
Heino weer naar de 2e klasse, waar ze elkaar – tot dit 
seizoen – voor het laatst ontmoetten. Heino won thuis 
met 3-0, doelpunten van Rik Keijzer en Paul van Dijk, 
en speelde uit met 1-1 gelijk, doelpunt Bas Jansen. 
Columbia en Heino kennen zo dus al een aardige 
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geschiedenis, die dit seizoen een vervolg gaat krij-
gen. Meest opvallende speler in de selectie van de 
Apeldoorners in zonder meer ex-prof Jop van der 
Linden. Hij speelde in zijn jeugdjaren bij Columbia, 
kwam via AGOVV, Vitesse en Helmond Sport bij Go 
Ahead Eagles terecht, waar hij zich ontwikkelde tot een 
vrijetrappenspecialist. Hij verdiende er een transfer 
naar AZ mee, waarmee hij nog uitkwam in de Europa 
League. 

Vanuit Apeldoorn gaan we via de 
A50 nog een stukje verder naar 
het zuiden, naar Arnhem. Daar 
speelt, tegenover de Gelredome 
in Arnhem-Zuid de Midden 
Arnhemse Sport Vereniging, 
kortweg MASV. MASV speelde 
lange tijd een marginale rol in 
het Arnhemse amateurvoetbal. Eind jaren 90 was de 
club een grijze middenmoter in de 4e klasse, terwijl het 
daarna alleen maar minder werd: van 2005 tot 2008 
speelde de club zelfs in de 6e klasse, de absolute 
kelder van het amateurvoetbal. Een kampioenschap in 
2008 betekende echter een plotselinge opkomst. In de 
5e klasse eindigde de ploeg als 3e, maar een succes-
volle nacompetitie betekende alsnog promotie en ook 
in de 4e klasse startte MASV voortvarend door de 
eerste periode te winnen. Daarna ging het echter 
minder en uiteindelijk wist men, mede door 3 punten 
aftrek, pas in de slotfase het vege lijf te redden. De 
winst van de eerste periode betekende dus wederom 
deelname aan de nacompetitie en weer wist MASV 
daarin promotie te bewerkstelligen, dus op naar de 3e 
klasse. Dat bleek echter duidelijk te hoog gegrepen: 
MASV werd kansloos laatste met meer dan 100 
tegentreffers. Terug in de 4e klasse bleef het behelpen. 
In 2013 moest er, na aftrek van maar liefst 5 punten, 
nacompetitie aan te pas komen om lijfsbehoud af te 

dwingen; dat lukte, maar het was uitstel van executie. 
Een jaar later viel alsnog, ondanks de aanwezigheid 
van speler/trainer en oud-Vitesse- en -Feyenoordspe-
ler Nicky Hofs, het doek na weer een herkansing. Een 
leegloop volgde, waardoor MASV niet eens in staat was 
om voor het volgende jaar een representatief elftal op 
de been te brengen. Na een jaar afwezigheid startte 
de club in 2015 weer in de 5e klasse en dat deed het 
vol verve: de ploeg was ongenaakbaar en werd met 
een straatlengte voorsprong kampioen. Terug in de 4e 
klasse deed de ploeg direct weer mee om de prijzen: 
ondanks aftrek van 4 punten eindigde de ploeg, met 
onder andere oud-prof Eldridge Rojer in de gelederen 
en Jhon van de Beukering als trainer, op de 3e plaats. 
Via nacompetitie wist MASV wederom te promoveren. 
De rentree in de 3e klasse was aanmerkelijk succes-
voller dan het eerste optreden, want deze keer draaide 
MASV het hele seizoen mee in de bovenste regionen. 
Uiteindelijk moest het slechts het Zevenaarse DCS voor 
zich dulden. Succes had de club wel in het bekertoer-
nooi, waarin het pas in de finale ten onder ging: hoofd-
klasser DFS was met 2-5 te sterk. Het jaar erop was 
het echter, met Nicky Hofs en Tim Cornelisse aan het 
roer, wél raak en werd MASV kampioen in de 3e klasse. 
Daarmee was het succesverhaal nog niet ten einde, 
want toen de competitie vorig seizoen afgebroken werd, 
was MASV, waar inmiddels Roberto Straal (bekend als 
verdediger van onder andere Vitesse en Heerenveen) 
als hoofdtrainer de scepter zwaaide, de trotse koploper 
van de 2e klasse I, wat, door de overstap van enkele 
clubs naar het zaterdagvoetbal, een historische pro-
motie naar de 1e klasse opleverde. Meest opvallende 
spelers in de huidige selectie is Angelo Siep, die in 4 
seizoenen MASV ruim 90 treffers wist te produceren. 
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DOOR: JESSICA SLOTMAN

Voetballende vrouwen spelen steeds meer een promi-
nente rol op de voetbalvelden, zeker na de grandioze 
finaleoverwinning van de Oranje Leeuwinnen drie 
jaar geleden. Europees kampioen! Op het hoogtepunt 
keken bijna 5,5 miljoen mensen hoe deze dames de 
felbegeerde titel in de wacht sleepten. Van alle tv-
kijkende mensen op dat moment, keek 83% naar 
onze voetbalheldinnen. Kortom het vrouwenvoetbal zit 
in de lift. Het wordt hoog tijd om de meiden en dames 
bij vv Heino een podium te geven. 

Vrouwen met ballen
Het haar nog nat van het douchen en de wangen rood 
van de training, schuiven de twee dames met een grote 
zucht bij mij aan tafel, “Zo dat was even een intensieve 
training”. Ik heb het genoegen met trainster Renate 
Grote Gansey (Vr 1 zat, Vr 1 zon en MO19) en secreta-
ris Dagelijks Bestuur Christel Schutte om tafel te zitten. 
Twee dames die veel voor de voetbalclub doen en 
daarnaast ook actief een potje meespelen. Dames met 
kennis over het vv Heino-vrouwenvoetbal en ik laat ze 
graag aan het woord.

In 1983 is het vv Heino-damesvoetbal gestart met in 
de wieg een meisjeselftal en een dameselftal. Dit was 

zeker geen onverdienstelijke geboorte van het ‘Allstar 
vv Heinoteam’. Dit team heeft op het één na hoogste 
niveau van Nederland gevoetbald. Alleen al de heenreis 
naar de uitclubs duurde veel langer dan de gebrui-
kelijke 90 minuten speeltijd. Jarenlang heeft Renate 
deel uitgemaakt van dit team en furore gemaakt. Heel 
Nederland en zelfs daarbuiten kent het talent van de vv 
Heino Dames. Niet alleen tussen de lijnen, ook buiten 
de lijnen - in het feestgedruis - hebben de Heinose 
dames goed van zich laten horen.

“Dit team heeft op het één na hoogste 
niveau van Nederland gevoetbald”

Bijna 35 jaar later is de vereniging uitgegroeid tot 
twee vrouwenelftallen (Vr 1 zaterdag selectie en Vr 1 
zondag recreatief), 7 x 7 25+ elftal, vier meidenelf-
tallen en twee gemengde elftallen die actief zijn in de 
KNVB-competitie. Dit is héél bijzonder in vergelijking 
met andere voetbalverenigingen. Heino heeft bijna in 
elke leeftijdscategorie een meisjeselftal. “Het is uniek 
dat bijna 35 jaar lang meiden en dames altijd in een 
meisjes- of dameselftal hebben kunnen spelen”, vertelt 
Renate, lid vanaf het eerste uur, met oprechte trots. 
“Dat betreft een luxepositie omdat meisjes op basis 
van talent in een jongenselftal kunnen spelen, niet zo 

VROUWENVOETBAL 
LEEFT IN HEINO
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zeer omdat er een tekort aan meisjes is”, vult Renate 
aan. “En niet te vergeten”, redeneert Christel, “vorig 
jaar heeft zelfs een meisjeselftal deelgenomen aan de 
jongenscompetitie, domweg omdat er in de omgeving 
te weinig meisjeselftallen van de eigen leeftijd waren”. 
Dus ja, met 135 vrouwelijke leden wordt wel degelijk 
aangetoond hoe enthousiast damesvoetbal in Heino is.

“Ga er maar aanstaan, een groep 
van 22 tot 27 dames! Dat is toch een 

gekakel van jewelste?”

Verbinding
De twee dames tegenover mij raken hierover niet 
uitgepraat. Ze boeien door hun gedreven enthousiasme 
en als ik de vraag stel wat het voetbal nu zo bijzonder 
maakt, krijg ik al heel snel het antwoord “De verbin-
ding. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, je hebt 
samen één doel en dat is lekker voetballen en plezier 
maken”. Spontaan flapt Christel eruit: “Of je wel of 
geen kinderen hebt, naar de middelbare school gaat of 
studeert, tijdens de training merk je echt geen verschil 
in de omgang”. Dit jaar trainen de dames van 7 x 7 
25+, Vr 1 Zondag en MO19 gezamenlijk op de donder-
dagavond onder begeleiding van Renate. Ga er maar 
aanstaan, een groep van 22 tot 27 dames! Dat is toch 
een gekakel van jewelste? Dan te bedenken dat Renate 
daarvoor al anderhalf uur training heeft gegeven aan 
Vr 1 zaterdag. Dit team coacht ze ook tijdens de wed-
strijden. Karin Boerdijk, Carmen Rosink, Mylene Kohler 
en Esther Strijtveen (allen van Vr 1 zondag) trainen en 
coachen MO19 op maandagavond en zaterdag. Een 

hele goede zet om nog meer saamhorigheid te creëren 
en om de lijntjes kort te houden. Chapeau! De eerste 
vruchten zijn al geoogst. Vr 1 zondag had een scheids-
rechter nodig en spontaan bood een vader van MO19 
zich aan. Ik noem dit geven en nemen, het perfecte 
voorbeeld waar het verenigingsleven voor staat. 

“Vr 1 zaterdag heeft een zeer jong team 
met een gemiddelde leeftijd van amper

19 jaar met veel potentie”

Doelstelling
Vr 1 zaterdag is het prestatieteam van de vereniging 
wat betreft de dames. Plezier staat boven alles en gaat 
tegelijkertijd gepaard met een stukje discipline om 
beter te worden. Misschien waren de prestaties in het 
verleden vergelijkbaar met de Titanic die tegen een 
ijsberg aanbotste. Dit weerhield de dames niet om te 
zinken en er sterker uit te komen. En zie het resultaat. 
Het huidige Vr 1 zaterdag straalt. Iedere week merken 
de dames dat ze beter worden. Er is weer volop ver-
trouwen in het team. Met dit jaar als doelstelling om 
aan de  bovenkant van het klassement te eindigen. Op 
langere termijn is het doel om aan de basis te werken 
en om over een jaar of twee te kunnen promoveren. 
“Vergeet niet”, zeggen Renate en Christel in koor, “Vr 1 
zaterdag heeft een zeer jong team met een gemiddelde 
leeftijd van amper 19 jaar met veel potentie”. Normaal 
spelen deze meiden nog in MO19. Doordat twee jaar 
geleden acht dames met samen 100 jaar ervaring 
tegelijk stopten, is een aantal meiden vervroegd door-
geschoven naar de senioren. “Het team moest hele-
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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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maal opnieuw worden opgebouwd toen ik als trainster 
begon vorig seizoen”, geeft Renate aan. Dat de sfeer 
en vertrouwen goed is in dit team, blijkt wel uit de 
reacties van de meiden na een verloren wedstrijd: 
“Al hebben we verloren, we speelden wel heel goed”. 
That’s the spirit!
Vlak daartegen de andere meiden- en damesteams 
ook niet uit. Zo staat het team Vr 1 zondag voor 
Iedereen is welkom, heeft dit team een hele grote 
fun-factor en gaat het altijd voor de winst. Mocht je nu 
denken als vrouw, ja ik zou ook wel willen voetballen, 
kom gerust een keer meetrainen of kijken bij Vr 1 zon-
dag. Het Vr 7 x 7 25+ is vorig jaar in het debuutjaar al 
twee keer kampioen geworden, zowel Herbstmeister 
als Frühlingmeister. De aanstormende talenten in de 
meidenteams en op de voetbalschool worden op de 
voetbalschoen gevolgd. De jeugd bepaalt de toekomst 
en laten wij hier met zijn allen vooral tijd, enthousias-
me en energie in steken.

Vlaggenschip
Normaliter wordt dit woord meestal voor het 1e 
herenteam gebruikt. Heino 1 het vlaggenschip, of om 
in mijn paardentaal te praten, het paradepaardje van 
de vereniging. Tot heden gebeurt het nog steeds dat 
de mannentak de vrouwtak overschreeuwt. Uitgebreid 
praat ik hierover met de dames. Het betreft voetbal 
en sport in zijn algemeen. We zijn het roerend met 
elkaar eens: stop met het vergelijken van dames en 
heren. Het is net als appels met peren vergelijken en 
dit klopt ook niet. Man en vrouw zijn zeker niet het-
zelfde, absoluut gelijkwaardig en in de kern hebben 
we allemaal hetzelfde verlangen: voetballen voor het 
plezier en met elkaar. Om deze reden verdienen ook 
de meiden en dames het podium binnen de vereni-
ging. Naast de mannen! Een saluut voor alle voetbal-
lende leden op het vlaggenschip vv Heino en hopelijk 
mag de vlag dit jaar nog vaak vreugdevol wapperen.
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MEER DAN VOETBAL ALLEEN ... 

LINDA BRUGGINK
DOOR: JESSICA SLOTMAN

Voetbal is niet alleen voor mannen. Binnen onze vereni-
ging zijn de dames ook behoorlijk actief. Op het veld 
of in het bestuur en verschillende commissies zijn de 
vrouwen duidelijk aanwezig. Dan is er nog de inzet van 
de vele vrouwelijke vrijwilligers, waardoor het aandeel 
vrouw best groot is. Waarom is de voetbal dan nog 
steeds een wereld van pielemuizen? – Euh…  Keerls 
(van 7x7 45+), ik train zaterdagmiddag weer vrolijk 
mee – En toch… ging ik op zoek naar een vrouw die van 
betekenis is geweest voor ons als voetbaldames. Eigen-
lijk voor het hele wezenlijke Heinose voetbal. Een vrouw 
die diverse functies binnen de verenging heeft vervuld 
en actief is vanaf de geboorte van het damesvoetbal 
sinds 1983. Dit was niet lang zoeken, want deze vrouw 
is niemand minder dan Linda Bruggink.

Wie kent haar niet? Om haar verdiensten binnen de 
vereniging te beschrijven in één zin, is niet te doen. 
Historisch te noemen is de prestatie van toenmalig vv 
Heino Dames met Linda als sluitpost. Liefst zes jaar 
lang voetbalde dit team op het een na hoogste niveau 
van Nederland onder leiding van Jan. Vorig jaar tijdens 
het jubileumtoernooi van ‘Allstar vv Heino Dames’, is zij 
onder luid applaus van haar oude trouwe teamgenoten 
benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging, al 
had ze tijdens de toespraak niet helemaal door dat het 

over haar ging. Tot haar naam werd genoemd. Verbaasd 
en verrast. Dit siert Linda. Vaak op de achtergrond 
keihard aan het werk met hele zichtbare resultaten. Is 
het niet als leidster van Heren Heino 1, dan wel als bor-
denafwasser in de kantinekeuken. Of tijdens de leden-
vergadering in functie als bestuurslid en een jaar later 
schenkt ze vrolijk de koffie in voor de aanwezigen. Van 
alle markten thuis. Alhoewel ik me Linda meer herinner 
als keepster met haar ontplofte Dolly Dotskapsel op één 
van haar vele teamfoto’s. 

“Mooi hè, al die vogeltjes in de tuin”, klets Linda aan 
één stuk door, terwijl ze genietend om zich heen kijkt. 
Samen zitten wij in haar tuin aan de thee en koffie. Nee 
geen bier, wat je misschien gauw zou verwachten. Linda 
is een echte levensgenieter en met regelmaat te vinden 
op een terras in het dorp. Of samen met Jan of vrienden 
lekker uit eten. Meestal wel bij een plaatselijke horeca, 
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ze draagt Heino een warm hart toe. 
“Sportief bezig zijn, is wel mijn ding in mijn vrije tijd. Elke 
zondagochtend loop ik hard door het bos. Op mijn eigen 
gemak en genietend van de natuur. Daarnaast fiets ik 
veel. Iedere werkdag fiets ik naar mijn werk op het ge-
meentehuis in Raalte. Ook met Jan fiets ik samen heel 
wat kilometers rondom Salland”, ratelt ze aan één stuk 
door. Linda kun je vergelijken met een spraakwaterval, 
praten doet ze heel graag. Tussen de vele woorden hoor ik 
toch wel heel duidelijk dat hun fiets een motor aan boord 
heeft. 

Reizen is een grote passie van Linda. Meerdere keren 
per jaar samen met Jan de buitenlandse zon opzoeken. 
Het Griekse eiland Rhodos kan beter twee inwoners erbij 
tellen. Al jarenlang en minimaal twee keer per jaar bivak-
keert Linda op dit eiland. Ze behoort tot de beruchte vaste 
groep ‘Rhodos-gangers’. Uiteraard ontstaan door de voet-
bal. Gezien hun vitrinekast waarin alle ‘vakantiesouvenirs’ 
staan uitgestald, is het niet alleen de zon waar ze naar 
zochten. Een paar onverklaarbare items liggen ertussen, 
die ikzelf niet 123 zou benoemen als vakantiesouvenirs…

“Sporten en bewegen vind ik erg belangrijk”, zegt ze 
resoluut. Belangeloos zet zij zich in als coördinator voor 
het Prinses Beatrix Spierfonds. Typerend voor iemand 
die middenin de samenleving staat. Al gauw is niets te 
veel voor haar. De uitspraak: ‘ je kunt moeilijk doen of 
het makkelijk maken’, is op haar lijf geschreven. Een echt 
mensenmens met oog voor dier en natuur. Meestal zie ik 
Linda op de voetbal. Nu in een andere hoedanigheid en 
zie ik nog steeds dezelfde Linda. Waarom is zij meer dan 
alleen voetbal? Omdat Linda een buitengewone lieve zorg-
zame vrouw is die haar mannetje staat op vele posities in 
het veld als daarbuiten! 
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SPONSOREN BEDANKT!
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Ajoeto
Albert Heijn van der Worp
Allround in bedrijfsveiligheid
Apotheek Heino BV
Auto Service BV
Autobedrijf Harrie Nijboer
Autobedrijf Lindeboom Heino BV
Autodoc GmbH
Auto Service Heino
Bakkerij van der Most
Bandencentrum Heino
Barry Dijkman
Beekman Elektro
Bij Ne9en
Boerdijk juwelier
Boni Supermarkt
Bosch Car Service
Buuffie’s
BVOP
Catering en Partyservice van Dam
Chinees Hong Bin
Dabeko
De Groene Weg BV
De Haan Machinefabriek BV
De Jong & Laan Accountants
De Smulbaai
De Zaak Electronics
DJ Jasper Esman
DK5design
Dreamplafonds
DWMakelaardij
Echt Syl Coaching
Elders installatie
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regiobank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Frits vd Linden
Garage Jos Ramaker
Gasterij de Kruidentuin 
Grandcafe De B
Groenrijk Raalte
Groot Zevert Veetransport
Haarmode Spiegelbeeld

Hanos
Happy Hairdo
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Heineken Brouwerijen
Herenkapsalon De Barbier
Het Kantoor Administraties
Hilgenkamp Bouwservice
Hoba
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hubo Heino BV
Hunneman Milieu-Advies
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
JHW Bedrijfsdiensteen
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
K en K relatiegeschenken
Kari’s Crackers
Kjelvik International B.V.
Klunder Bouwbedrijf
Knock Knock jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kreukelaar Organisatiewerken
Kroese Wevers BV
Lenferink Schilderwerken
Lindenhorst Makelaars en Taxateurs
Maeike Blauw Fotografie
Marsman Trailerbouw
N35 Media
Neppelenbroek Auto’s
Noize verhuur
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
R&S All round Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant De Mol
R.G.T. Tweewielercentrum
Rietdekkersbedrijf J. Kos
Rietdekkersbedrijf Kos Heino
Rietdekkersbedrijf Ogink
Rob Hartholt rijschool
Roggendorf - security
Rojo Events
Salland Tours

Salland Units
Salland Voetbal
Salland zorgverzekeringen
Schadebedrijf Lindeboom
Seine Wonen
Slagerij Mekers
SmitDeVries
Sonodruk B.V.
Spijkerman Sports
Studio VHF
SummerCamp Schaarshoek/Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium Heino
TCR Raalte
Timelight Reclame
Unive “De Onderlinge”
Van Diermen vishandel
van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland/ Melenhorst 
Kalverhandel
ViaSiers
Vistraiteur Roescher
VitalCentre Heino
Voetbalkamp Heino
Voscomtronics
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV Heino
Vrumona BV
Welkoop
Willemsen Installatie
Wolfkamp Dak en Zinkwerk
Zaal-restaurant ‘De Remise’
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Afgelopen zomer is het hoofdveld op de schop gegaan 
en voorzien van nieuwe kunstige groene grassprieten. 
De laatste werkzaamheden vonden plaats onder de 
loeihete zon, om het veld op tijd klaar te hebben voor 
het grote inwijdingsfeest, namelijk het vv Heino ‘7 x 7 
Onderonsje Toernooi’ op 14 en 21 augustus. Om alvast 
te wennen aan de groene kleur onder de voeten. Voor 
vele voetballers immers een ‘long time ago’ vanwege 
de vroegtijdige competitiestop afgelopen maart.

TEKST: JESSICA SLOTMAN

Organisatie Bedankt 
Hoe is het toernooitje ontstaan? Navraag heeft het 
volgende opgeleverd. ‘Nou gewoon, we hebben met 
een paar mensen de koppen bij elkaar gestoken’. 
Complimenten! In zeer korte tijd is er een toernooi op 
poten gezet, dat als een gesmeerde motor verliep. 
Karin Boerdijk, Christel Schutte, Nicky Kortstee en 
Jordy Boerdijk: BEDANKT en het was GEWELDIG! En 
niet te vergeten Jan Spijkerman die de op de achter-
grond veel hand- en spandiensten verrichtte.

14 augustus
Via de team-app werden alle seniorleden, man of 
vrouw, selectie of bierteam, jong of oud uitgenodigd om 
deel te nemen, mits er voldoende opkomst was en 
corana geen roet in het eten gooide. Animo was er 

zeker en de corona-toestand hield zich redelijk koest. 
Exact om 19.00 uur aanwezig, werd er in de app 
verteld. Het ontvangstcomité Christel en Karin vingen 
de voetballers op en wezen we een team toe. Alles was 
door elkaar gehusseld. Het mooie van dit systeem is 
dat de leden onderling elkaar ook beter leren kennen, 
alhoewel je sommige na afloop niet moet vragen met 
wie ze nu hebben gevoetbald; zij zaten meer op de 
bank. In totaal deden er zo 60 leden mee, onderver-
deeld in 6 teams met 9 of 10 spelers of speelsters. 

Waren de weergoden ons goed gezind? Helaas, de 
regen kwam met bakken tegelijk uit de lucht vallen. 
Het veld veranderde in no time in een grote waterplas. 
Perfect voetbalweer én voor het maken van dé sliding 
uit het boekje. Helaas, mag dit laatste niet bij het 7 x 
7 voetbal. De regen gaf nog wel een ander voordeel, er 
was geen wachtrij voor de kleedkamer (in verband met 
de regel van max. 6 mensen per kleedkamer). Het veld 
was een grote douchepartij. De voetballers konden in 
één streep door naar de 3e helft, de kantine. Zweten 
bleef je toch wel doen door het klamme weer. 

Zweet en zuurstof
Ieder team speelde in totaal 5 wedstrijden. Bij geluk 
was er een pauze tussen de wedstrijden ingepland. Bij 
pech werden er drie wedstrijden achter elkaar ge-
speeld. Voor velen een ware aanslag op de conditie. 

‘Ontgroening nieuwe kunstgrasmat’
HOOFDVELD VV HEINO
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In het begin stond iedereen nog fris en fruitig in 
het veld, maar gedurende de wedstrijden begon de 
aftakeling meer zichtbaar te worden. Het was het 
geen overbodige luxe geweest als er zuurstofflessen 
rondom het veld hadden gestaan. Gelukkig viel het 
blessureleed mee, ondanks de harde strijd die tussen 
sommige rivalen aanwezig was. Poorten door een te-
genstander-teamgenoot werd onmiddellijk afgestraft. 
Blessures en het  spierpijngevoel de volgende dag is 
gemakshalve achterwege gelaten. Hoogstwaarschijn-
lijk is hier niemand aan ontkomen. 

Al met al een zeer geslaagde eerste toernooiavond. 
Ook de 3e helft was goed vertegenwoordigd. De 
kantine was coronaproof gemaakt zodat iedereen kon 
zitten of hangen om bij te komen van de zware inspan-
ning. Uiteraard onder het genot van een sapje. Het 
vochttekort dat is achtergelaten op het veld, moest 
vliegensvlug weer worden aangevuld. Opvallend was 
dat voor de 3e helft misschien nog meer animo was 
dan voor het toernooi . Ach wat maakt het uit, als het 
maar gezellig was. De prijsuitreiking voor deze avond 
is overgeslagen want dit toernooi kent alleen meer 
winnaars. Namelijk alle voetballers die de moeite 
hebben genomen om de voetbalschoenen onder het 
stof vandaan te halen voor een leuke voetbalavond.

21 augustus
Vrijdagavond 21 augustus was de tweede avond van 
het vv Heino ‘7 x 7 Onderonsje Toernooi’. De organisa-
tie had weer hun best gedaan om een avondvullend 
programma op te stellen. Er was zelfs iets meer animo, 
zeker bij de vrouwen. Waar vorige week nog 4 dames 
hun mannetje stonden, telde deze avond maar liefst 
12 dames die meededen. Toppiejoppie dames en jullie 
hebben het beste beentje voorgezet. Ook deze avond 
waren er 6 teams, met nu iets meer ‘broodnodige’ 
wissels. Er werden vijf wedstrijden gespeeld van 15 

minuten onder leiding van onpartijdige scheidsrechters 
van de tegenpartij. De sfeer was goed en alles onder 
het motto: we doen allemaal ons best en voetbal is 
voor iedereen. 

Wellicht mag er nog wel aandacht geschonken worden 
aan de teamnamen… Liever Lui dan moe, De Gras-
vreters, De Gouden wissels, Het Glazen team, Altijd 
buitenspel en De Zagen… Hoe verzin je het! Tijdens de 
prijsuitreiking, die nu niet werd overgeslagen, werd de 
naamkeuze duidelijker. Het team dat met de grootste 
buit uit de strijd kwam, was het team ‘De Zagen’. Als 
een torpedo, zaagden ze alle benen van de tegenstan-
ders omver om het te winnen muntje in ontvangst te 
kunnen nemen, welke direct ingewisseld werd voor 
bier. De Zagen hebben wel zo’n beetje alle wedstrijden 
verloren. Uiteraard was er ook een winnaar, het team 
‘Buitenspel’. Dit team had alle wedstrijden gewonnen 
en ontving een mooie rood-wit-blauwe halsband met 
een penning eraan. Voor als ze weer eens buitenspel 
lopen en de weg kwijt zijn. 

Sfeervol toernooi
De tent voor de kantine was prachtig sfeervol verlicht 
en de 3 helft werd gezellig afgesloten. Het nieuwe 
voetbalseizoen is succesvol gestart. De harmonie in 
de vereniging heeft door dit toernooi een goede im-
puls gekregen na de lange voetbalstop. Een prachtig 
initiatief. Perfecte manier om andere leden buiten het 
eigen team beter te leren kennen. De inwijding van de 
nieuwe grasmat is hiermee goed gelukt. Sommige voet-
ballers zijn fan van de grassprieten geworden dat ze 
menigmaal de mat hebben geknuffeld. Toch zijn er een 
enkele die wat meer moeite hadden met de stroefheid 
van de graszode. Er gaat niets boven echt groen gras 
en dit blijft toch favoriet onder de meeste voetballers. 
Het slotakkoord is helder en duidelijk, het ‘7 x 7 Onder-
onsje Toernooi’ is zeker voor herhaling vatbaar. 
Tot volgend jaar!
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UIT DE MEDIA

Soms heb je van die dagen dat alles lukt 
en dat je als keeper voelt dat je onpasseer-
baar bent. Heino-keeper Kevin Reimink 
had tegen Voorwaarts (0-2) zo'n dag. Hij 
ranselde elk schot uit het doel.
De Stentor, Stan Lelieveld 21-09-20

In een op papier geweldige seizoensouverture richten 
de spotlights zich gaandeweg volledig op Kevin Rei-
mink. De 21-jarige Heino-doelman steekt in de wed-
strijd tegen Voorwaarts met kop en schouders boven 
alle veldspelers uit. Met zijn fantastische optreden le-
vert hij een belangrijke bijdrage aan de fraaie overwin-
ning van zijn ploeg: 0-2. De ontmoeting met Voorwaarts 
loopt tegen het einde als Reimink dé ultieme kans krijgt 

om te 'shinen'. Een niet al te harde inzet dreigt over 
hem heen te zeilen, maar is niet hoog genoeg om de 
lange doelman te verschalken. Met een prachtige 
zweefduik heeft Reimink de bal klemvast en pakt hij 
zijn moment van glorie. 
“Ik heb in de gesprekken aangegeven dat ik bij Heino 
het plezier in het voetballen terug wil krijgen, maar dat 
het mijn ambitie is om op een hoger niveau te spelen.”
Kevin Reimink, Doelman Heino
De hele wedstrijd heeft Voorwaarts zich stukgelopen 
op de defensie van Heino en de talentvolle doelman. 
Met tal van geweldige reddingen neemt het vertrouwen 
bij de sluitpost zienderogen toe met de zweefduik als 
apotheose. Zonder het maken van doelpunten kan 
geen enkele ploeg drie punten bijschrijven, maar in de 

Heino dankt doelman Reimink voor 
de drie punten tegen Voorwaarts
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wedstrijd tegen de opponent uit Twello zijn tenminste 
twee punten op het conto van Reimink te schrijven.

Plezier
Het tweede seizoen van Reimink onder de lat bij Heino 
zou zomaar ook zijn laatste kunnen zijn bij de dorps-
club. ,,Ik heb in de gesprekken met de club destijds 
aangegeven dat ik bij Heino het plezier in het voetbal-
len terug wil krijgen, maar dat het zeker mijn ambitie is 
om op een hoger niveau te spelen. Ik kom uit Lemeler-
veld en dat is goed vergelijkbaar met Heino. Dezelfde 
soort club. Het is een warme club en ik denk dat ik 
daar prima tussen pas."
De jonge doelman voelt zich thuis bij Heino en be-
gint zichtbaar uit te stralen dat het plezier terugkeert 
bij hem. Dat was nodig na het lange avontuur bij de 
jeugd van PEC Zwolle, waar abrupt en teleurstellend 
een einde aan kwam. Reimink: ,,Ik heb zeven en een 
half jaar in de jeugd van Zwolle gespeeld, maar in de 
winterstop twee jaar geleden werd ik weggestuurd. Ik 
heb toen overwogen wat ik wilde. Wil ik direct weer op 
hoog niveau meedoen of eerst zorgen dat ik het ple-
zier terugvind?" Hij kreeg aanbiedingen van meerdere 
clubs, maar legde die naast zich neer. Tot op heden lijkt 
die keuze zich uit te betalen.

Springplank
Trainer Martijn de Vogel is vanzelfsprekend zeer in zijn 
nopjes met de uitstekende doelman in zijn selectie, 
maar weet ook dat Heino voor Reimink een springplank 
is. ,,Het is voor mij natuurlijk geen verrassing dat dit zo-
maar het laatste seizoen van Kevin bij ons kan zijn. Ik 
ken hem en zijn kwaliteiten. Hij heeft de voorwaarden 
om een hoger niveau te halen. Maar hij was wel even 
klaar met de situatie bij Zwolle. Hij wilde het voetbalple-
zier terug en zich prettig voelen."
“Heino is ook gewoon een gedegen ploeg hè. Wat zij 
goed kunnen is accepteren dat je de bal niet hebt en 
heel georgani¬seerd blijven voetballen”
Jochem de Weerdt, Trainer Voorwaarts
De Vogel sluit niet uit dat Reimink het weer een keer 
op een hoger niveau wil proberen. ,,Van daaruit wil hij 
kijken wat er nog gaat gebeuren. Er zullen ongetwijfeld 
clubs op de loer liggen en hij zal zelf zeker die stap 
omhoog een keer gaan willen maken. Ik ben heel blij 
dat hij nu nog bij Heino is en wie weet hoe belangrijk 
dat plezier straks nog is wanneer hij weer keuzes moet 
gaan maken."

Credits
De kwaliteiten van Reimink krijgen ook waardering 
vanuit het kamp van Voorwaarts. Trainer Jochem de 
Weerdt baalt van de nederlaag in de openingswedstrijd 
van het seizoen. ,,Ik denk dat zij dodelijk effectief wa-
ren en een heel erg goede keeper hebben. Ten opzichte 

van vorig seizoen hebben we wel meer kansen gecre-
eerd, maar bij die paar honderd procent kansen kreeg 
hij er toch nog een hand achter", aldus de Weerdt. De 
oud-prof van Go Ahead Eagles vindt de nederlaag geen 
schande.
,,Heino is ook gewoon een gedegen ploeg hè. Wat zij 
goed kunnen is accepteren dat je de bal niet hebt en 
heel georganiseerd blijven voetballen. Niet van minuut 
een tot twintig, maar gewoon de hele wedstrijd. Als 
trainer vind ik dat wat moeilijker. Dat spelletje past niet 
bij mij, want ik vind het leuk om de bal te hebben en 
kansen te creëren. Er waren dingen goed en niet goed, 
maar er komen nog voldoende mogelijkheden om ons 
te herstellen."
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Het Coronavirus heeft ook ons als vereniging geraakt. Dit niet alleen op sportief gebied, maar ook financieel. 
Geen wedstrijden, geen inkomsten en geen evenementen. Een rare, onzekere tijd waar we allemaal mee te 
maken hebben.
Tekst: Jesper Schokker, namens Evenementencommissie

Om toch inkomsten en saamhorigheid te creëren, heeft de evenementencommissie een hoodies actie in het leven 
geroepen. Door samen te werken met diverse partijen hebben we een geweldig resultaat kunnen boeken.
Er zijn meer dan 500 hoodies en t-shirts verkocht, waardoor we een erg mooi bedrag voor de vereniging hebben 
gegenereerd.

Vol trots kijken we als evenementencommissie terug op de vele positieve reacties en bestellingen. Geweldig om te 
zien hoe veel mensen er dagelijks met een Heino t-shirt en/of hoody door Heino en omstreken lopen.

Laten we hopen snel weer op een ‘normale’ manier elkaar te kunnen ontmoeten op ons mooie sportpark.
Uiteraard in Heino hoody of t-shirt!

DE HOODY
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie sponsorcommissie@vvheino.nl 
Stegeman A. voorzitter 06-21532974 Vervloet B. voorzitter 06-57943425
Schutte C. secretaris 06-44043497 Kortstee N. secretaris 06-11895788

Lute J. penningmeester 06-14954661 Rosink K. penningmeester/ 
relatiebeheerder 06-41194484

Bomhof T. pr & communicatie 06-30020703 Kruisdijk R. relatiebeheer 06-25341184
Leferink L. relatiebeheer 06-15329417

Vertrouwenspersoon Haan de L. relatiebeheer 06-46691603
Zuidwijk M. 06-20066741 Weerd de G. relatiebeheer 06-50879635

AVG Technische commissie
Vacature avg@vvheino.nl Pot R. voorzitter 06-10125848

Bruggink M. senioren selectie 06-54355524
Financiële administratie Vacature JO19 en JO17
Lute J. voorzitter/contributies 06-14954661 Strijtveen E. JO15 en JO13 06-12894865
Voorde ten W. bancaire zaken 06-41566581 Kroes D JO10, JO11 en JO12 06-21180038
Rossum van E. administrateur 06-39050450 Klink M. JO8, JO9 en JO10 06-37333614
Wagemans A. ledenadministratie 06-51458029 Eric Weertman vrouwen/meisjes 06-83690101
Bomhof M. ledenadministratie 06-41013447 Keijzer R. hoofd jeugdopl. 06-10357684
Slotman G. Subsidies 06-15886277 Burghout W. keeperscoördin. 06-24442907

PR/Communicatie Trainers:
Bomhof T. voorzitter 06-30020703 Vogel de M. Heino 1 06-12254496
websiteteam webteam@vvheino.nl Boer de S. Heino 2 06-15443017
redactie Heino sport clubblad@vvheino.nl Splinter J. Heino 3 06-51647066

Meijerman F. keepers senioren 06-53471825
Accommodatiecommissie Nijland P. keepers jeugd 06-10233348
Hoppen R. voorzitter 06-22026404 Gr Ganseij R. Dames 1 06-15511116
Lindeboom W. penningmeester 06-10883407 Magsino R. JO19-1 06-20025007
Boerdijk J. lid commissie 06-21814626 Tammens I. JO17-1 06-37558510
Hoes R. lid commissie 06-22081680 Boerdijk J. JO15-1 06-45383656

Gurp van S JO13-1 06-53879793
Jeugdcommissie Vloedgraven D. JO12-1 06-36078486
Telgenkamp P. voorzitter 06-55133891 Groteboer R. JO11-1 06-27593708
Maatman S. secretaris 06-23699551 Bruggink C JO11-1 06-57559848
Schotman M. wedstrijdsecr 06-12327672 Rijnen M JO10-1 06-31688313
Hehenkamp A. coörd. contactpers. 06-15081006 Smit R. JO10-1 06-46598255
Vacature meidenpromotie

Verzorging:
Contactpersonen jeugd Roeke J. verzorger H1 06-50951133
Beld van de H. contact JO19-JO17 06-21873265 Kruiper M. verzorger H1 en Fysio 06-21375543
Groenewoud L. contact JO15-JO13 06-83648839 Wijkstra M. verzorgster H2 06-51093765
Kuip van der J. contact JO12-JO11 06-27979158 Spijkstra J. hersteltrainer 06-36298222
Wagemans D. contact JO10-JO9-JO8 06-21293959 Spenkelink R. fysiotherapeut 06-48329771
Dam van M. contact meiden 06-25106040
Klink M. contact Voetbalschool 06-37333614 Materialen:

Meijerman J. belijning velden 0572-391734
Evenementencommissie
Eilander D. voorzitter 06-18516476 Ontvangst zondag
Hekking M. secretaris 06-25577165 Kortstee H. 0572-393812
Bisselink R. lid EC 06-43134812 Lozeman B. 0572-391816
Vloedgraven B. loterij 06-52008556 Roeke W. 0572-392113
Schokker J. lid EC/Ter Heyne cup 06-12361243 Oud Ammerveld W. 06-13985394
Boerdijk J. lid EC/voetbal2Daagse 06-45383656
Bruggink K jeugdtoernooien 06-19419780 Kledingbeheer
Boerdijk  J. voetbal2Daagse/Battle of teams 06-45383656 Tuten Y 06-24224858
Slinkman M. oud papier 0572-392815 Maatman S 06-23699551
Klink M. Futsal senioren 06-37333614
Eilander D. "Gait gr Beumer"Toernooi 06-18516476 Vut Ploeg
Hittersum van J. Winterloop 0572-394489 Boerdijk P. 06-23407225
Zomerdijk T. klaverjassen 06-23410770
Boerdijk K. lid EC 06-11897277 Scheidsrechters
Holterman B. jeugdactiviteitengroep 06-38309598 Telgenkamp R. coördinator 06-23341861
Stegeman A. familiedag 06-21532974 Hut I. coördinator 06-20551319
Polstra M. lid EC 06-14894455 Rossum van J. senioren 06-34279981

Hoppen B. planning jeugd 06-12550312
Kantinecommissie Slotman S. planning jeugd 06-14198566
Laak ter F. voorzitter 06-10858644
Ardesch H. Planning 06-13699610 Seniorencommissie
Krosman B. inkoop 06-20551139 Spijkerman J. voorzitter 06-27833827
Jongman S. inkoop 06-48177109 Bos K. secretaris 06-10804450

Hengeveld J. contacten vrijwilligers 06-83553793 Kiekebosch A. Coördinator 7x7 en 
walking football 06-55743421

Slotman E. reservering/site 06-19622620
Spijkerman G. algemeen 06-34101708 Consul

Lindeboom R. 06-33014551
Wedstrijdsecretarissen
Bos K. heren en vrouwen 06-10804450 Opleidingen en stages
Schotman M. jongens en meisjes 06-12327672 Vacature

Vrijwilligerscoördinaat Accomodatieplanner
Vacature waarneming bestuur Lindeboom R. plannervvheino@hotmail.com
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