
HEINO SPORT - 50E JAARGANG (2020-2021) NO. 2

O F F I C I E E L   O R G A A N   V A N   V V  H E I N O

VOETBAL VOOR DE JEUGD IN CORONATIJD 
GESLAAGDE CLINIC



COLOFON
Uitgave 
Heino Sport
vv Heino, 
opgericht 7 juli 1969

Redactie:
Hoofdredacteur - vacature
PR& Communicatie - Timo Bomhof
Vormgeving - Dorien Kouwert
Eindredactie - Gudy Luchjenbroers
Redactielid - Jessica Slotman

Fotografie o.a.:
Vincent Hartman Fotografie,
Maeike Blauw Fotografie, JAFPEE.

Productie: Aleid Mulder

(Gast)schrijvers dit nummer:
 Jessica Slotman - Timo Bomhof -
 Arjen Stegeman  

Heb je een mooi verhaal dat 
past binnen Heino Sport, mail ons: 
clubblad@vvheino.nl

DEADLINE VOLGENDE
HEINO SPORT

3 maart 2021
12 mei 2021

www.vvheino.nl

2 HEINO SPORT 2020-2021



 

Beste lezers,

In het voorwoord van de vorige editie van het clubblad stond nog “Toch 
blijven we genieten van het voetbal, want gelukkig mogen we nog wel met 
z’n allen de wei in”. Niet veel later werden we geconfronteerd met een 
nieuwe werkelijkheid: de tweede coronagolf woekerde voort en al snel 
legden de nieuwe regels alle sportcompetities volledig stil.  
Gelukkig kunnen we onze jeugd op zaterdag onderling wel laten spelen, 
dus helemaal uitgestorven was het sportpark de afgelopen periode niet. 
Toch loopt het zeker niet helemaal zoals we hadden gehoopt, we hadden 
het graag anders gezien.

Maar zoals altijd zit vv Heino ook nu niet stil en gebeurt er achter de 
schermen nog steeds van alles. Meest in het oog springend is natuurlijk 
de verduurzaming. Onder het motto “We maken vv Heino nóg groener” 
ligt er inmiddels een flinke batterij zonnepanelen op het dak van de 
tribune en de nieuwe kleedkamers. Daarnaast installeert op het moment 
dat dit voorwoord tot stand komt een team van acrobaten ledverlichting 
in de masten van de veldverlichting. Dit zal een enorme energiebesparing 
opleveren ten opzicht van de oude lampen. 

Zo is er ook weer meer dan genoeg voer voor dit decembernummer van 
ons clubblad. Jessica ging op bezoek bij clubcoryfee Maikel Schotman 
en we maken kennis met Heino’s nieuwste kinderboekenschrijver (en 
voetbalvader bij vv Heino) Dennis van Vilsteren en verder natuurlijk de 
rubrieken die jullie van ons gewend zijn.

Wij wensen jullie veel leesplezier en natuurlijk vooral een gezonde en, 
ondanks alle beperkingen, gezellige Kerst en Oud en Nieuw.

Jessica, Gudy, Dorien en Timo

Voorwoord redactie

TWEEDE CORONAGOLF
WOEKERT VOORT
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IN MEMORIAM

Piet van Egmond
Onlangs kregen wij het droevige bericht 
dat Piet van Egmond, de eerste voorzit-
ter van vv Heino na de fusie in 1969, op 
95-jarige leeftijd is overleden.

Voor ons jubileumboek schreef Peter Vervloet nog deze 
mooie woorden over Piet van Egmond:

Het ene verhaal is nog mooier dan het andere. Wat mij 
het meest is bijgebleven, is de ontmoeting in 2017 met de 
heer Van Egmond, de eerste voorzitter van onze club. Op 
initiatief van Arjen Stegeman meldde hij zich in 2017 in ons 
clubgebouw en keek zijn ogen uit. “Het is een heel bedrijf 
geworden”, vertrouwde hij ons toe in een mix van verbazing 
en verwondering toen hij het aantal leden hoorde. Destijds 
een club met zo’n 300 leden en inmiddels is de mijlpaal 
van 1.000 leden al een aantal jaren geleden aangetikt.  
Het kostte enige moeite om hem naar de bovenste ver-
dieping van het clubgebouw te krijgen, maar eenmaal op 
adem was de krasse negentiger prima in staat een relaas 
te geven van de start van vv Heino. Om tussen de bedrij-
ven door ook nog een beetje te flirten met de fotografe van 
dienst …  

Van Egmond vertelde me dat vv Heino vijftig jaar geleden 
in heel Nederland vooropliep met de fusie tussen twee 
verenigingen met verschillende geloofsopvattingen. “Het 
was een zegen voor het dorp Heino”, omschreef hij het 
beeldend.  

Onze eerste preses bekende eigenlijk ook niet zoveel 
met voetbal te hebben. Zijn passie lag op het hockeyveld. 
Toch durfde hij het aan om als lid van de commissie wijze 
mannen die de fusie begeleidde, de voorzittershamer op te 
pakken. Het is een bijzonder wijze beslissing geweest om 
een eerste voorzitter te kiezen die bestuurlijk onafhankelijk 
was, iemand zonder band met een van de clubs die het 
fundament voor vv Heino hebben gelegd.  

Deze ontmoeting was voor mij de slagroom op de taart 
in de aanloop naar dit jubileumboek. Heerlijk om deze 
persoonlijkheid te mogen ontmoeten en samen met hem 
en de groen-witte clubsjaal op de foto te gaan. “Ik hoop 
dat ik het nog mag beleven dat ik het jubileumboek in mijn 
handen heb”, liet hij zich bij het afscheid ontvallen … 

Wij wensen de familie Van Egmond veel sterkte toe met dit 
grote verlies.

Bestuur vv Heino
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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

IEDERENE HEF WAT MET VV HEINO 

Het gemis van het elkaar kunnen treffen in de kantine is 
groot. Een gezellig bakje koffie of wat domme grappen 
na een wedstrijd met een glaasje bier. Ik mis de geur van 
gehaktballen en het gemor over een beslissing van een 
grensrechter. Ook blijkt er een soort heimwee naar de 
kleedkamers droogtrekken na een potje van je oudste 
zoon …

We moeten gewoon geduld hebben. Zeker onze jeugd, die 
het zwaar heeft omdat ze niet echte wedstrijden kunnen 
spelen en lekker de hort op kunnen gaan. Ik ben heel blij 
met ons kader dat voor elk jeugdteam dat wilde voetbal-
len op zaterdag de mogelijkheid creëerde om dit te doen.

Tegen seniorleden die het contact met hun vv Hei-
no-teams missen zou ik het volgende willen zeggen: por 
de appgroepen een keer extra op met wat voetbalhumor. 
Organiseer (nog eens) een online quizje met je team. 
Prijsjes hiervoor zijn te bestellen in onze weer actieve 
webshop. Of ga op zoek naar een activiteit die wel moge-
lijk is. Een beetje joggen, in groepen van vier een potje 
tennis, een wandeling of loop een Geocache in de buurt. 
Vergeet je sponsor niet! Een kerstkaartje sturen is wel het 
minste.

Laten we ook aandacht hebben voor onze oudere leden 
die vv Heino heel erg missen. Vraag even hoe het gaat, 
maak een praatje of bel een keer. Een klein gebaar kan 
heel veel doen.

Op vrijdagavond 27 november was de algemene ledenver-
gadering. Vooraf konden de stukken aangevraagd worden 
bij het dagelijks bestuur. Een tiental leden nam plaats in 
de kantine en een andere groep nam via Teams deel aan 
de bijeenkomst. De vergadering was binnen een half uur 
achter de rug. De hoogtepunten van die avond:

- Het ballenhok is na het plaatsen van de nummers klaar 
en prachtig. Dank aan de Vrienden van vv Heino en alle 
vrijwilligers die er talloze uurtjes in gestoken hebben. Het 

5HEINO SPORT 2020-2021



6

KOOP NU JE CLUBKLEDING
VOORZIEN VAN 
LOGO vv HEINO

IN ONZE WEBSHOP
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krijgt een nieuwe naam: geen ballenhok meer, vanaf nu 
spreken we over de Materiaalruimte. 

- Er liggen dankzij het Heinose bedrijf Dijkman 172 zonne-
panelen op het dak, dat komt neer op één zonnepaneel 
per vijf leden. 

- De mondkapjes zijn te bestellen via de weer actieve web-
shop. Check de site voor mooie aanbiedingen en cadeau-
tips voor de feestdagen.

- Het kersttoernooi in de sporthal is verplaatst naar vol-
gend seizoen.

- Rob Hoppen is na zes jaar afgetreden als voorzitter 
accommodatiecommissie. Hij heeft vele projecten aan-
gestuurd. In een notendop: renovatie kantine 2016, 
renovatie kunstgrasvelden, renovatie kleedkamers en het 
huidige verduurzamingsproces. Rob gaat voorlopig door 
als interimvoorzitter accommodatiecommissie. In het 
bestuur gaan we zijn knowhow en humor missen. Bedankt 
voor jouw inzet, Rob.

- Ook namen we afscheid van een andere voorzitter. Jan 
Spijkerman van de seniorencommissie stopte na negen 
jaar met zijn bestuurstaken. Net als Rob is ook Jan een 
echte man van de club. Hij stuurde zijn senioren gedegen 
aan. Hij gaf voldoende ruimte aan de leiders voor overleg 
bij de teamindelingen. Jan is een man van weinig woorden 
en veel daden. Ieder weekend liep hij in arbiterstenue op 
het veld en bij iedere verfraaiing van onze accommodatie 
heeft Jan, ons lid van verdienste, zijn handen veelvuldig 
uit de mouwen gestoken. We hopen hem straks ook nog 
vaak op het sportpark aan te treffen, daar twijfel ik niet 
aan. Bedankt voor jouw inzet en prachtig afscheidsca-
deau, Jan.

- Jan Pekkeriet wordt onze nieuwe voorzitter senioren-
commissie. Verderop in deze editie zal hij zichzelf kort 
voorstellen.

- Herkozen zijn Christel Schutte als secretaris dagelijks en 
algemeen bestuur en Diane Eilander als voorzitter evene-
mentencommissie.
Er zijn vacatures voor voorzitter accommodatiecommissie 
en coördinator vrijwilligers. Dus wil je je talenten bij onze 
club tonen? Bestuurlijke ervaring opdoen en meehelpen 
om vv Heino verder op te stuwen? Ga dan in gesprek met 
één van de bestuursleden, vv Heino hef wat veur iedere-
ne.

Fijne feestdagen en een gezond 2021!

Namens het algemeen bestuur,

Arjen Stegeman
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Vrijdag 27 november ben ik tijdens de ALV 
toegetreden tot het bestuur van vv Heino. Een 
bijzondere vergadering, deels live en deels via 
de laptop. Ik kon me toen vanuit huis voorstel-
len, via het scherm heeft een deel van de leden 
mij gezien. Nu wil ik me via het clubblad aan 
de rest van de leden voorstellen.

Mijn naam is Jan Pekkeriet, 58 jaar, geboren in 
Nijverdal. Sinds 1990 woon ik samen met mijn 
vrouw Jeannette aan de Nieuwe Wetering. We heb-
ben twee volwassen dochters die niet meer thuis 
wonen.
Ik heb mijn hele leven gevoetbald, van jongs af aan 
ben ik lid bij vv DES in Nijverdal (nu 50 jaar lid) en de 
laatste twee jaar bij vv Heino. Gezellig een balletje 
trappen in het 7x7 45+-team.

Mijn bestuurlijke ervaring bestaat uit een jaar of 
acht bestuurslid / voorzitter van Plaatselijk Belang 
Lierderholthuis, vier jaar in de kerkenraad van de 
NH Kerk Heino en zes jaar bestuurslid van vv DES. Ik 
werk bij het Cibap, een MBO-vakschool voor vormge-
ving. Daar geef ik leiding aan een team.

Het zal voor mij wel een uitdaging worden om in deze 
tijd iedereen te leren kennen, maar samen met Jan 
Spijkerman moet het gaan lukken. Ook al hebben we 
dezelfde voornaam, we zijn wel verschillend en ik zal 
dan ook geen poging doen om Jan te evenaren, want 
dat is volgens mij onmogelijk. Ik ga ervan uit dat 
ik samen met de leden van de seniorencommissie 
verder kan gaan waar Jan Spijkerman is gestopt. 

Vriendelijke groet, 
Jan Pekkeriet

EVEN
VOORSTELLEN
JAN PEKKERIET

Martijn de Vogel verlengt contract bij vv Heino
Vv Heino heeft het contract met Martijn de Vogel verlengd, waarmee hij voor zijn 
5e seizoen heeft getekend De coronatijd heeft het nodige roet in het eten gegooid 
als je kijkt naar het einde van het vorige en het begin van het huidige seizoen. 
Hierdoor is het werk van Martijn nog lang niet af. De spelersgroep en staf hebben 
nog steeds het volste vertrouwen en voelen zich goed bij Martijn, zowel binnen als 
buiten het veld. Zowel de hoofdtrainer als de TC zijn erg blij met deze talentvolle 
groep, waarin voldoende potentie zit om nog verder te groeien.
Wij zijn blij dat wij nog een seizoen met Martijn gaan samenwerken en wensen Mar-
tijn veel succes!

Technische commissie

Marc Lobbert
Mark Bruggink
vv Heino
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Notulen Algemene Ledenvergadering 27 november 2020 

Aanwezig:  Fysiek:  15 leden
  Online:  15 leden

1. Opening
Voorzitter Arjen Stegeman opent de Algemene Ledenvergadering en heet alle 
leden en ereleden van harte welkom. Vanwege de covid-19-maatregelen een
aantal leden via Teams en een klein gezelschap in de kantine.
Afmelding is ontvangen van:
Harm Steg
Dick Stegeman

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 november 2019
De notulen hebben in ons clubblad en op onze website gestaan en worden ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 2 juli 2020 
De notulen hebben in ons clubblad en op onze website gestaan en worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 

5. Mededelingen
De renovatie van ons ballenhok is gereed met dank aan de financiële bijdrage van de Vrienden van vv Hei-
no. Vanaf nu zal het geen ballenhok meer heten maar materiaalruimte. 
De verduurzaming is begonnen. Onlangs zijn 172 zonnepanelen op het dak van de tribune en achterste 
kleedkamerruimte geplaatst. Dit betekent een zonnepaneel per vijf leden. Op 7 december zal gestart wor-
den met de vervanging van de veldverlichting naar LED.
We zijn een mondkapjesactie gestart. Hiermee maak je vv Heino meer zichtbaar en ook financieel help je 
de vereniging. 
Helaas geen kersttoernooi in de sporthal dit seizoen vanwege de covid-19-maatregelen. 

6. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019-2020
Ook dit jaar heeft Timo weer een mooie PowerPointpresentatie gemaakt, waarin hij alle leden meeneemt in 
het afgelopen verenigingsjaar. 
Het jaarverslag lag voor leden ter inzage in de bestuurskamer en was op te vragen via de e-mail. De leden 
verlenen instemming voor het beleid/plannen zoals gemeld in het jaarverslag. 

7. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2019/ 30-06-2020
• Joey Lute geeft als penningmeester uitleg bij het opgestelde jaarverslag over het boekjaar 2019-2020. 

Het verenigingsjaar is afgesloten met een negatief resultaat (vanwege corona) van 23.508 euro.

Tussentijdse vragen n.a.v. het jaarverslag:
Herman: is de 4K vanuit de overheid betaald? 
Antwoord: Ja, dat is al heel snel ontvangen.
Anton: Worden de salarissen doorbetaald?
Antwoord: Ja. Helaas krijgen we hier geen vergoeding voor aangezien de salarissen worden geregeld via 
een tussenpartij. Zie noot onder aan de notulen

• Arjen bedankt de financiële commissie voor de steun en bijdragen die zij het afgelopen jaar hebben 
geleverd. Een flinke uitdaging in deze bijzondere tijd.

• Het jaarverslag verkrijgt instemming.

8. Verslag van de kascommissie
• Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door de voorzitter. De kascommissie, Ico Nijboer

(2e jaar) en Marc Bomhof (1e jaar), heeft de kascontrole gedaan en stellen voor het bestuur decharge te 
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verlenen voor haar gevoerde financiële beleid. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
• Ico Nijboer wordt bedankt voor bewezen diensten.  
• Marc Bomhof en Robin Fühler zullen volgend jaar de kascommissie vormen. Arjan Blom staat als reserve

op de lijst. Geïnteresseerden mogen zich melden bij het bestuur

9. Bestuursverkiezing
• Aftredend: Rob Hoppen, voorzitter accommodatiecommissie.

Bedankt, Rob! Rob ontvangt bloemen van Joey. 
Rob heeft de afgelopen zes jaar als voorzitter van de accommodatiecommissie in het bestuur gezeten. 
Hij heeft meerdere grote projecten onder handen gehad, waaronder de renovatie van onze kantine in 
2016, de renovatie van de beide kunstgrasvelden en de renovatie van de kleedkamers. Als laatste grote 
project de verduurzaming. Dit project loopt nog. We zijn heel blij dat hij als interim-voorzitter door wil 
gaan totdat we een vervanger voor hem hebben gevonden. Rob is geen vergaderdier, hij heeft goeie 
oneliners en veel humor. Als er tijdens een vergadering een grap kwam van Rob dan wist je dat je door 
moest naar het volgende punt. 

• Aftredend: Jan Spijkerman, voorzitter seniorencommissie.
Bedankt, Jan! Jan ontvangt bloemen van Joey.
Jan heeft de afgelopen negen jaar als voorzitter van de seniorencommissie zitting genomen in het 
bestuur.Ook is hij al sinds 1969 actief spelend lid. Hij zat op de bank bij de kampioenswedstrijd in 1985 
tegen Lemelerveld. Hij is elk weekend wel te vinden op het sportpark, bijvoorbeeld als scheidsrechter. 
Hij is een echte accommodatie-man. Weinig woorden, veel dagen en een gedegen werkwijze met veel 
ruimte voor overleg.

Jan wil ook graag wat zeggen:
Ik heb het heel leuk gevonden als voetballer, klusser en bestuurslid. Veel overleg met leiders. Ik heb al-
tijd het idee gehad dat iedereen met mij meedacht. Dat is heel fijn om mee te maken. In het bestuur heb 
ik veel dingen geleerd. Ik wil graag de vereniging een cadeau aanbieden. 

We ontvangen een mooie plaat met ons logo om op te hangen op een plaats naar keuze.
Jan bedankt voor je cadeau. Jan zal hem zelf gaan ophangen. 

• Herkiesbaar: Christel Schutte als secretaris dagelijks en algemeen bestuur.
Akkoord voor haar 2e termijn.

• Herkiesbaar: Diane Eilander als voorzitter evenementencommissie.
Akkoord voor haar 2e termijn.

• Kandidaatstelling voorzitter seniorencommissie: Jan Pekkeriet
Akkoord bevonden door de fysiek en online aanwezige leden
Jan stelt zich kort voor: 58 jaar, van oorsprong uit Nijverdal. Al 50 jaar lid van voetbalvereniging DES. 
Sinds een paar jaar lid van vv Heino. In het dagelijks leven is hij teamleider op een school in Zwolle. Be-
stuurservaring bij diverse organisaties. 

10. Rondvraag
Geen vragen vooraf binnen gekregen.
Diane opmerking: de webshop is ook weer geopend voor diverse artikelen. Linda en Diane zijn er druk mee 
bezig geweest. Ook cadeaupakketten voor de wintermaand.

11. Sluiting
Dankzegging door de voorzitter namens het gehele bestuur. 

Deze vergadering wordt gesloten om 20.30 uur

Noot: Als aanvulling op de vraag van Anton:
Afgelopen seizoen hebben alle trainers/leiders/vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding gedeeltelijk afstand 
gedaan van hun vergoeding. Hiervoor nogmaals dank.
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GESLAAGDE CLINIC VOOR PUPILLEN
Zaterdag 5 december sloten JO9 t/m JO12 de eerste seizoenshelft af met een succesvolle clinic.

Onder begeleiding van de talenten en de begeleiding van JO19-1 en twee spelers van Heino 1 (top dat jullie dit 
wilden doen!), hebben de spelers een circuitvorm gedaan op veld 1 en 4. Per leeftijdscategorie werden alle spelers 
gemixt om teams te vormen. De spelers moesten verschillende onderdelen doen. Bij sommige onderdelen konden 
punten worden verdiend. De winnaar per leeftijdscategorie kreeg uiteindelijk een chocoladeletter. Aan het eind van 
de ochtend kregen alle spelers nog een zakje chips namens de kantinecommissie. Dank!
Al met al een leuke, leerzame en gezellige ochtend. 

Voor een sfeerimpressie, kijk op de website of online hier die is gemaakt door Mart Gombert.

Sportieve groet, 
Rik Keijzer
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GEDICHT 
VAN DE SINT

Wat een verrassing voor onze jongste jeugd: twee 
pieten kwamen een balletje mee trappen! Ze hadden 
ook een gedicht meegenomen van de Sint.

Gedicht van de Sint

Ieder jaar zijn Sint en z’n pieten weer van de partij
en maken wij alle kindjes van de voetbal blij
Zoals jullie wel weten 
zal de Sint jullie nooit vergeten
Alleen kan de Sint nu niet persoonlijk komen 
in deze coronatijd
en ook niet even komen kijken bij een wedstrijd
Want de Sint is natuurlijk al hartstikke oud
en heeft het af en toe een beetje benauwd
Volgend jaar is hopelijk alles weer een stukje beter
en kunnen jullie knuffelen, bij mij op schoot en niet 
op anderhalve meter
Gelukkig heeft de Sint heel veel jonge pieten
die jullie op de training volop zien genieten
Zij brengen ook kadootjes en wat lekkers mee
hopelijk vinden jullie dat OK!
Dit jaar is alles een beetje raar en wij hopen samen 
met jullie op een prachtig nieuw jaar
Waarin er nog van alles wordt georganiseerd
en hopelijk hebben jullie dit jaar weer veel van 
de trainers geleerd
Voetballen kunnen jullie allemaal
sta je in de spits, ben je verdediger of sta je centraal
Hopelijk staan straks alle ouders weer langs de lijn
om jullie aan te moedigen dat vindt de Sint fijn
Wij wensen jullie heel veel plezier
en tot volgend jaar dan komen de Sint en pieten 
weer persoonlijk hier

13HEINO SPORT 2020-2021



Mijn naam is Dennis van Vilsteren en ik woon 
sinds 2018 in Heino. Mijn zoon Tijn voetbalt bij vv 
Heino en zit inmiddels in JO10-1. Hij heeft het erg 
naar zijn zin bij vv Heino. Dat kan ook niet anders, 
want met de topleiders Martin Rijnen en Richard 
Smit is de sfeer altijd super. Daarbij zijn de rand-
voorwaarden bij vv Heino erg goed, alles is top 
geregeld en de club wordt gerund door enthou-
siaste vrijwilligers, dat mag best eens gezegd 
worden. 
Ik heb dit voorjaar een kinderboek geschreven 
en dit speelt zich af in Heino en natuurlijk kan vv 
Heino in dit kinderboek niet ontbreken.

Hoe kwam je erop om een kinderboek te schrijven?

Dat heeft eigenlijk zeker te maken met voetbal. Ik kom 
zelf uit Zwolle en in 2018 zijn we naar Heino verhuisd. 
Ik voetbal bij vv SVI in Zwolle-Zuid en ben een jaartje 
of 15 geleden begonnen met het schrijven van wed-

strijdverslagen van mijn eigen elftal. Hierna ging ik 
schrijven voor het clubblad en de laatste drie jaar werk 
ik ook mee aan de seizoensgids van de vereniging. Ik 
schrijf dus al een tijdje, maar dat zijn korte stukjes en 
geen lange verhalen. Hierin zat voor mij de uitdaging. 
Gooi daar een beetje Corona tegenaan en hoppetee, ik 
had zeeën van tijd over. Een uitgelezen moment om te 
beginnen. 

Waar gaat het boek over?
 
Het is een educatief boek en heet ‘Op zoek naar een 
Schat’. Het is bedoeld voor kinderen vanaf negen jaar. 
Kort samengevat gaat het boek over vriendschap, leven 
& dood en geschiedenis. Dit alles zit verpakt in een 
avontuur.

“Dat gemoedelijke en de laag-
drempeligheid van het dorp 

spreekt mij erg aan”

Het verhaal speelt zich af in het dorp Heino. Waarom?
 
Ik woon nu bijna drie jaar in Heino. In het boek zijn de 
hoofdrollen weggelegd voor mijn zoon Tijn en zijn buur-
jongens Brian en Jurre. Ze wonen in Heino, dus was het 
logisch dat het verhaal zich daar zou afspelen. Ze lopen 
de deur plat bij elkaar om te spelen. Dat gemoedelij-
ke en de laagdrempeligheid van het dorp spreekt mij 
erg aan en wilde ik beschrijven in het verhaal. Daarbij 
komt zelfs Bökkers nog langs in het boek; Heinoser kan 
natuurlijk niet.  

Buiten de Schaarshoek beschrijf je ook dat je zoon en 
zijn vriendjes voetballen bij vv Heino.
 
Dat klopt, ze voetballen toevallig ook alle drie bij vv 
Heino. Jurre op de voetbalschool, Brian in JO8-1 en 
mijn zoon Tijn in JO10-1. De wedstrijd die ze spelen is 
tegen Juventa uit Wierden. Tijn heeft hier vorig jaar ook 
echt tegen gespeeld en scoorde net als in het boek ook 
daadwerkelijk in de kruising. Als hij later groot is weet 
hij dit natuurlijk niet meer, dus ik dacht, dat schrijf ik 

VOETBALVADER SCHRIJFT 
KINDERBOEK MET GOED DOEL
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ook in het verhaal, dan staat het in ieder geval zwart-op-
wit en vergeten we het allebei niet meer, hahaha.

Een gedeelte van de opbrengst van elk verkocht boek 
gaat naar de Tobias Sybesma Foundation, hoe kwam dit 
tot stand?
 
Toen ik het verhaal schreef, had ik al het idee om in 
combinatie met dit boek iets te doen met een goed 
doel. Dat past bij dit kinderboek. Vooral omdat ‘de dood’ 
een onderwerp is dat in het boek voorkomt. Toen ik in 
mijn zoektocht naar een illustrator bij Reitse Sybesma 
uitkwam, was dit voor mij een bevestiging. Zijn zoon To-
bias is twee jaar geleden op 12-jarige leeftijd overleden 
aan hersenstamkanker. Direct na de dood van Tobias is 
Reitse Sybesma deze foundation gestart ten behoeve 
van het stimuleren en financieren van (onderzoeks-) 
projecten en initiatieven om dichter bij een oplossing 
voor hersenstamkanker te komen. Hoe mooi is het om 
via deze weg geld in te zamelen voor de Tobias Sybes-
ma Foundation!  

 “vader overleden Tobias, die 
is overleden aan hersenstam-

kanker illustreert het boek” 

Je boek geschreven in Corona-tijd en eind oktober ver-
krijgbaar, dat is best snel gegaan!
 
Jazeker, ik ben in mei begonnen met het schrijven van 
het boek en het is sinds 22 oktober te koop. Binnen 
een half jaar heb ik het hele proces, van begin tot eind 
doorlopen. Ik sprak laatst een schrijver, lachend; ‘Je 
komt ineens in een hele andere wereld joh, grappig is 
dat’ maar die gaf aan dat dit niet vaak voorkomt. Ik ben 

de afgelopen zes maanden door verschillende mensen 
op weg geholpen met de totstandkoming van dit kin-
derboek. Machtig tof en leuk dat het zich afspeelt in dit 
mooie dorp.
 
Het boek ‘Op zoek naar een Schat’ is vanaf nu verkrijg-
baar bij Dennis van Vilsteren, via zijn website boeken-
vanvilsteren.nl, tobiassybesma.nl of bij The Read Shop 
in Heino voor € 15,-

Dennis van Vilsteren
www.boekenvanvilsteren.nl 
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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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Samen komen we verder
Corona stelt ons voor lastige uitdagingen maar biedt ook kansen. Zo hebben we met de sponsoren Kjelvik, Hubo 
en Foreco de handen ineengeslagen en samen met Dorien Kouwert een prachtige vv Heino-bidon ontworpen. Een 
bidon voor ieder spelend lid, waar de eigen naam op gezet kan worden. Daarmee investeren we in hygiëne en 
wordt er bijgedragen aan een goed sportklimaat! De eerste bidon werd op vrijdagavond uit handen van Emiel Wil-
lemsen (Hubo) in ontvangst genomen door Leon de Haan. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen vereni-
ging en sponsoren! De presentatie van de bidons was zelfs live op Facebook te volgen.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
We zitten niet stil
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Word vrijwilliger in de keuken van vv Heino
Wil jij in een gezellig team van vrijwilligers het publiek en de voetballers voor-

zien van heerlijke en gezonde happen? We hebben je hulp hard nodig om ook 

dit seizoen de planning van de keuken goed te laten draaien. Met name voor de 

diensten op zondag vanaf 12:00 uur.

Ben je zelf of ken je iemand die graag vrijwilligerswerk wil doen? Meld je dan 

aan! Je mag je ook samen aanmelden. Of werk je nu in de kantine en wil je wel 

eens meedraaien in de keuken? Laat het ons weten, je bent meer dan welkom!

Meld je via planning@vvheino.nl
Wij besteden veel aandacht aan het inwerken van onze nieuwe vrijwilligers. 

Hartelijk bedankt namens de kantinecommissie

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

Lees hier de coronarichtlijnen 2020 van vv Heino
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MEER DAN VOETBAL ALLEEN ... 

MAIKEL SCHOTMAN
DOOR: JESSICA SLOTMAN

Als één persoon onlosmakelijk met voetbal ver-
bonden is, dan is dat Maikel Schotman. Amper 
zes jaar oud was hij toen hij lid werd van vv Heino 
en hij startte zijn voetbalcarrière bliksemsnel 
als jongste topscorer. Samen met zijn F-team 
veroverde hij de felbegeerde ‘Top Tien bokaal’, 
destijds dé prestigecup van de vereniging. Een 
knappe prestatie. Dit was wel meteen zijn hoogte-
punt als voetballer. Gelukkig voor vv Heino, want 
Maikel kan nog veel meer dan alleen voetballen. 
Voor mij een mooie reden om Maikel legitiem op 
te zoeken.

De date was snel gemaakt. Het vinden van zijn huis ging 
mij wat moeilijker af. Waar ik vroeger makkelijk de weg 
vond tussen de paarden en koeien, raak ik compleet de 
route kwijt tussen alle huizen die er nu staan. Gelukkig 
kent Maikel mij een beetje en had hij goede hints gege-
ven. Hiermee geeft hij gelijk zijn visitekaartje af. Maikel 
denkt aan alles. Hij had zelfs voor appelgebak zonder 
slagroom gezorgd vanwege een bijzonder feestelijk 
tintje: hij was namelijk geslaagd voor zijn HBO-studie!

“De derde helft in de kantine
 of kroeg, dom lullen op 

hoog niveau”
We hadden genoeg gespreksstof voor een hele avond 
en startten met wat oude koeien uit de sloot – verhalen 
uit de tijd dat wij nog jong waren. Dan blijkt weer eens 
hoe voetbal verbroedert. Vanuit vroegere voetbalteams 
is Maikels vriendengroep Nix ontstaan. Een doeltreffen-
de naam voor een mannengroep die vroeger nooit niks 
uitspookte of waarbij eigenlijk ook nooit niks gebeurde … 
De groep is nog steeds hecht, inmiddels uitgebreid met 
vrouwen en Maikel viert de verjaardagen van de kinde-
ren vrolijk mee. ‘Misschien is het bierdrinktempo wat 
aangepast aan de leeftijd, de lol blijft hetzelfde’, grinnikt 
Maikel. Maikel een echte sociale levensgenieter en hij 
vindt de derde helft in de kantine of kroeg het mooiste 
wat er is. In zijn eigen woorden: ‘Dom lullen op hoog 
niveau.’ 

Maikel heeft ook een serieuze kant: hij bestuurt diverse 
commissies. In vogelvlucht, bij vv Heino: bestuurslid van 
‘De Lange Sliding’, penningmeester van de ‘Pompcup’ 
en lid toernooicommissie Schoolvoetbal en Kersttoer-
nooien en nu is hij bestuurslid Jeugdbestuur, secretaris 
van ‘De Vrienden van Heino en bestuurslid KNVB School-
voetbal. Daarnaast fluit Maikel met grote regelmaat een 
(jeugd)wedstrijd en arbitreert hij net zo makkelijk junio-
renwedstrijden op internationaal niveau. 
Vanaf 2010 beheert Maikel het wedstrijdsecretariaat 
van de jeugd. Een mooie brug naar een clubicoon van 
vv Heino, namelijk zijn oom Henk Schotman, helaas op 
veel te jonge leeftijd overleden. Henk is van zéér grote 
betekenis geweest voor de vereniging. Vooral voor de 
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jeugd. Henk was er altijd én voor iedereen. Hoe mooi is 
het dat Maikel al gauw in zijn voetsporen trad als een 
waardige opvolger. ‘Ik ga verder waar Henk is begonnen.’ 
Een fantastische daad en de vergelijking is gauw getrok-
ken: ‘dezelfde versie, maar dan wel in een modern jasje’. 

In Maikels leven draait veel om voetbal. Op 16-jarige 
leeftijd werd hij leider. Eerst bij de F’jes. Op latere leeftijd 
was hij seniorenleider van elftallen met de beruchte 
voetbalkampweekendjes Texel. Jarenlang is hij ieder 
Pinkersterweekend traditiegetrouw mee geweest. Vier 
dagen feest, voetbalwedstrijdjes en bier drinken op het 
toernooi van de plaatselijke voetbalvereniging Texel ’94 
in Den Burg. ‘What happens on Texel, stays on Texel’, is 
een befaamde uitspraak. Desalniettemin heeft Maikel 
laten zien dat hij een goede echtgenoot kan zijn. Tijdens 
een laatste afzakkertje in de kroeg, die eigenlijk niet 
meer nodig was, heeft Maikel zijn vrouw behoed voor 
een schaamrijke fout door haar te redden uit de bezem-
kast. Zij zag deze aan voor toilet. Gezien het late tijdstip 
en de staat van de glorieuze ontnuchterde geest, is 
helaas verdere gedetailleerde informatie verloren 
gegaan. 

‘Die wereld van de denksport 
trekt mij omdat het rare, 
zeldzame mensen zijn.’

Genoeg over voetbal, want er is meer, meer dan voet-
bal alleen. Maikel kan namelijk heel goed slaan. Met 
damstenen. Een andere grote hobby van hem. Uiteraard 
vervult hij bij damvereniging Hartholt Olie DOS Heino ook 
een bestuurlijke functie. Daarvoor trainde en
begeleidde hij Heinoos jong talent. Zijn pupillen hebben 
deelgenomen aan Nederlandse kampioenschappen, 
Europese kampioenschappen en zelfs aan de Wereld-
kampioenschappen. Zijn ferme aanpak - ‘Je bent hier 
om wat te leren, niet om te klootzakken’ - heeft zeker 
zijn vruchten afgeworpen. Is Maikel goed in dammen? 
Hij eindigde als zesde op de Nederlandse Kampioen-
schappen en in sneldammen is hij zeker verdienstelijk te 
noemen. ‘Denksport is een hele andere tak van sport’, 
concludeert Maikel. ‘Die wereld trekt mij omdat het rare, 
zeldzame mensen zijn. Een wereld waarin ik mij heerlijk 
kan afzonderen.’ 

Inmiddels, ruim drie uur later, dringt deze vraag zich op: 
heb je eigenlijk nog wel tijd om te werken, Maikel? Ruim 
20 jaar lang heeft hij met veel, en soms wat minder, ple-
zier bij Nagel gewerkt. Eerst op de afdeling boekhouding 
en later runde hij de salarisadministratie in zijn eentje. 
Vele chauffeurs zijn door hem van loon voorzien. Als 

troubleshooter heeft hij de chaotische salarisadminis-
tratie bij Nagel in België op de rit gekregen, twee reor-
ganisaties doorstaan en begeleidde hij de chauffeurs 
en medewerkers die op straat kwamen te staan. ‘Je 
collega’s vertellen dat ze weg moeten, gaat je niet in de 
koude kleren zitten’, aldus Maikel. Tegenwoordig is 
hij werkzaam bij het bedrijf Kok te Kampen op de 
salarisadministratie. Dit bevalt hem goed. 

Nóg een uur later frommel ik mijn aantekeningen in mijn 
jaszak. Het wordt tijd om op te stappen. Maikel trekt 
gauw nog een kast open om zijn trots te laten zien. Een 
oude bruine leren bal met veters bevestigd op zwart 
speksteen. Ooit gebruikt door Go Ahead Eagles. Deze bal 
heeft hij van zijn vriendengroep Nix gekregen voor het 
jarenlang begeleiden van het zaalvoetbalteam. Uit een 
andere kast wordt nog een GAE fles wijn tevoorschijn 
getoverd. Onder de tafel liggen allemaal boeken van 
GAE. Het moge duidelijk zijn dat wij te maken hebben 
met een grote fan.‘Al vanaf 1986 heb ik een seizoen-
kaart van GAE. Elke thuiswedstrijd ben ik erbij.’ We 
bespreken de uitwedstrijd tegen Zwolle maar niet, die 
waar Maikel als een echte GAE-hooligan werd ‘getrans-
porteerd’ onder escort van politie en stewards. Of was 
hij in de verkeerde bus gestapt? 

Maikel is meer dan voetbal alleen. Maikel is gedreven, 
passievol en heeft de touwtjes goed in handen. 
Misschien een tikkeltje eigen-en-wijs, maar ook prak-
tisch en met een sociaal oog voor de jeugd, familie en 
vrienden. Niet voor niets is Maikel benoemd tot lid van 
verdienste van vv Heino tijdens de jaarvergadering van 
2017. Meer dan terecht en verdiend. Met bewondering 
en waardering, maar vooral met diep respect heb ik 
geboeid geluisterd naar zijn openhartige humoristische 
verhalen. Maikel is iemand die de (voetbal)wereld een 
beetje mooier maakt. 
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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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UIT DE MEDIA

Bron: RTLnieuws/sport/voetbal/artikel 

Benjamin Short, de trainer van JK Silvertown FC, was 
klaar met de smoesjes van zijn spelers dat hij besloot 
om een contactloos pinapparaat te kopen. Zo kon hij 
nooit meer het excuus ‘’Sorry, ik heb nu geen geld bij 
me’’ horen.

De 34-jarige trainer uit het Engelse Rayleigh had ge-
noeg van de ‘verzakers’ uit het elftal die naar wedstrijd- 
en trainingsdagen alleen hun pinpas meenamen en 
geen contant geld.

‘’Nu kunnen de spelers geen smoesjes meer gebrui-
ken’’ zei Short tegenover SPORTbible.

De trainer is blij dat iedereen nu direct kan aftikken 
bij hem: ‘’Ik hou er niet van om geld achteraf terug te 
vragen.’’

Naast de pot voor de derde helft is het een ideale 
manier om geldboetes voor bijvoorbeeld gele en rode 
kaarten terug te vragen. ‘’Ze kunnen gewoon hun 
bankpas op het apparaat leggen.’’

‘’Onze discipline was vorig jaar niet geweldig. We 
hadden best veel gele kaarten dus het apparaatje komt 
nu goed uit.’’

Short weet precies wie de grootste wanbetalers uit 
zijn elftal zijn. “Waarschijnlijk zijn dat de rijksten uit dit 
team. Ze hebben het altijd over weinig geld, maar rijden 
rond in flitsende auto’s en dragen dure kleding. Die 
gasten halen en betalen nooit een rondje in kantine.”
De 34-jarige trainer noemde in het interview geen 
namen, maar wees wel op een bepaalde speler.
‘’De man op deze foto (zie bovenstaand) zou wel eens 
de grootste wanbetaler kunnen zijn. Ik noem hem ‘The 
Sunday League Pogba’. Wanneer hij goed is, is hij écht 
goed. Als hij slecht speelt dan maken we ruzie als kat 
en hond.’’

Trainer Sunday League-elftal is klaar 
met smoesjes en koopt pinapparaat
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‘Deze 11 spelers 
heeft ieder 
amateurelftal’ 
Bron: rtlnieuws/sport/voetbal

De bal rolt weer en dus komen alle typische amateur-
voetballers weer bovendrijven. Deze elf spelers zijn 
herkenbaar voor iedereen die in de lagere klasse op 
mogen draven.

1. Te dikke vedette
Hij was vroeger in ieder team de beste, maar is inmid-
dels afgezakt tot een bedroevend niveau. Het bierbuikje 
groeit harder dan het doelpuntenmoyenne en een frika-
delletje slaat deze speler zeker niet over.

2. De cliché-roepende aanvoerder
“Tandje erbij boys!’, “Nu wij weer”, “Ze zitten kapot”, 
“We zijn beter!”, “Koppie niet laten hangen”, het zijn 
slechts een aantal clichés die deze aanvoerder iedere 
wedstrijd weer roept. Het voegt niks toe en iedereen 
wordt helemaal gek van hem, maar ophouden zal het 
nooit.

3. De dorpsgek
Hij verschijnt naakt in de kantine, drinkt bier in de rust 
en staat met een peuk in zijn hand op het veld. De 
clown van ieder team. Op talent is deze speler niet te 
betrappen, maar hij is geliefd bij iedereen. Door deze 
dorpsgek blijft het elftal een geheel en zijn jullie vrien-
den voor het leven.

4. Het korte lontje
Jullie spelen op het allerlaagste niveau, maar toch 
lijkt elke wedstrijd een Champions League-finale voor 
deze speler. Hij staat bij iedere opstootje vooraan, kan 
nauwelijks met kritiek omgaan en maakt minimaal 500 
euro extra contributie over richting de KNVB voor alle 
kaarten die hij pakt.

5. De alleskunner
Hij kan niet voetballen, maar wil wel bij het team horen. 
Hij is jullie vriend. Hoe geef je zo iemand toch een rol? 
In voetbal is alles mogelijk. Je maakt hem leider, vlag-
ger, manager, coach, ‘bierhaler’, waterdrager en ga zo 
maar door. Hij is het cement van het elftal en zorgt dat 
altijd alles tot in de puntjes geregeld is.

6. De speler die je er liever niet bij hebt
Deze speler kregen jullie van de club cadeau. De hints 
dat jullie hem liever kwijt dan rijk zijn komen niet echt 
aan. Je stuurt hem naar een uitwedstrijd wanneer je 
thuis speelt, zegt dat er op maandag getraind wordt 
terwijl het op dinsdag is en geeft iedere week een ver-
keerd tijdstip door. Toch komt hij steeds weer aanzetten 
en eist hij nog speeltijd ook.

7. De man van glas
Hij speelt maximaal vijf wedstrijden per seizoen. Heeft 
blessures van zijn nek tot aan zijn kleine teen en raakt 
bij ieder contact geblesseerd. “Dit jaar wordt mijn 
seizoen boys!”, is standaard zijn eerste uitspraak in de 
groepsapp voorafgaand aan het seizoen. Na drie trai-
ningen zit zijn seizoen er vervolgens alweer op.

8. De ‘ik ben vroeger gescout-speler’
Hij kan redelijk voetballen en mocht vroeger zelfs op 
stage bij een aantal profclubs. Door zijn dramatische in-
stelling is het echter nooit iets geworden. Die instelling 
is nog altijd hetzelfde, zijn voetbaltalent is echter allang 
verdwenen. In zijn hoofd blijft hij de G.O.A.T., met zijn 
voeten is het niet meer dan een mak lammetje.

9. De blinde schopper 
Hij schopt werkelijk naar ALLES wat beweegt. Zijn mo-
toriek is vreselijk, maar niemand durft hem voorbij te 
spelen. Hij is dan ook de schrik voor iedere aanvaller. 
“Ik moet maandag gewoon weer werken, idioot!”, wordt 
een keer of 27 per wedstrijd naar hem geroepen. Deze 
domme kracht trekt zich daar echter weinig van aan. 
Iedere opmerking jegens hem levert een extra dood-
schop op.

10. De afhaker
De nacht voor de wedstrijd heeft hij het hoogste woord 
in de groepsapp. Op de wedstrijddagen vraagt iedereen 
zich af waar hij in godsnaam blijft. Niet zelden moet 
hij wakker worden gebeld of zelfs uit zijn bed worden 
getrokken door teamgenoten. Met de dranklucht die 
vervolgens uit zijn mond komt, slaan de plantjes op 
slag dood. Je hebt dan ook niets meer aan hem en na 
de wedstrijd vertrekt hij stilletjes weer naar huis.

11. De man van de derde helft
Voetballen is absoluut niet zijn ding, maar bier drinken 
kent geen geheimen voor deze topper. Zijn motto: ‘Ge-
wonnen of verloren, gezopen zal er worden’. Het maakt 
hem dan ook niks uit of er met 5-0 is gewonnen of met 
5-0 is verloren. Hij drinkt voor tien, pakt de microfoon 
en gaat op de bar staan dansen. Deze kantinehelden 
heeft ieder team nodig.
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UIT DE MEDIA
Prominente plek voor duurzaamheid 
op agenda Sallandse sportclubs
(Bron: website Gemeente Raalte)

Sporten in een schone, veilige omgeving is een voor-
waarde om maximaal te kunnen genieten en presteren. 
Duurzame sportaccommodaties dragen daarnaast bij 
aan een duurzame samenleving. De sport is zich daar-
van bewust en bereid daaraan een bijdrage te leveren. 
SV Raalte en vv Heino zijn al jarenlang bezig hun ver-
enigingen te verduurzamen. Wij spraken over dit thema 
met voorzitters Rene van Dijk en Arjen Stegeman.

Verduurzaming bij SV Raalte
“Bij SV Raalte zijn wij zelf met het initiatief gekomen om 
te verduurzamen. Als vereniging hebben wij een maat-
schappelijke functie en ons stroomverbruik is groot. 
Reden genoeg om te verduurzamen dus”, vertelt Rene. 
“Wij hebben 104 nieuwe zonnepanelen op ons dak 
gelegd. Ook hebben wij nu ledverlichting langs onze 
velden.”

Altijd op zoek naar nieuwe kansen
“In samenwerking met de gemeente hebben wij het 
financiële plaatje rond gekregen, en als vereniging 
besparen we nu een hoop”, aldus Rene. “Wij vinden 
duurzaamheid zo belangrijk omdat SV Raalte een 
voorbeeldfunctie heeft als vereniging. Ook speelt het 
kostenaspect mee. Van verduurzaming profiteren wij op 
financieel gebied op de lange termijn. We zijn alweer 

bezig met plannen voor de renovatie en verduurzaming 
van de oude kleedkamers.”

Verduurzaming bij vv Heino
Ook bij vv Heino zijn ze al jaren bezig met het verduur-
zamen van de vereniging, vertelt voorzitter Arjen Stege-
man. “Wij hebben de luxepositie dat er binnen de club 
een aantal leden is die op dit vlak veel kennis heeft. 
Samen met hen hebben wij een energiescan gedaan. 
De resultaten van deze scan hebben geleid tot een lijst 
met aanbevelingen”, vertelt Arjen.

“Wij hebben kritisch bekeken wat er mogelijk was en 
op basis daarvan hebben wij besloten te gaan voor 
ledverlichting langs de velden en 180 zonnepanelen op 
het dak. De voorbereidingsfase voor dit project is klaar, 
wij gaan nu de uitvoerfase in.”

Het financiële plaatje rondkrijgen was een hele klus, 
vertelt Arjen. “We hebben een financieel plan gemaakt 
en zijn daarbij uitgegaan van een behoudende begro-
ting. De verduurzamingsgroep, de financiële commis-
sie en onze secretaris hebben keihard gewerkt om vv 
Heino nog groener te maken. Denk hierbij aan energie-
scans, verduurzamingsplannen, financieringsplannen, 
subsidieaanvragen, waarborgstellingen, en nog veel 
meer. Een echte topprestatie in deze onzekere tijd!”

Duurzaamheid is voor vv Heino geen nieuw begrip
“vv Heino is groen-wit-zwart, wij willen dus automatisch 
groener zijn. Bovenstaande plannen zijn onderdeel van 
dit meerjarenbeleid. We voeren dit nu uit, maar we zijn 
er nog lang niet”, aldus Arjen. “Wij willen duurzaam 
investeren in onze accommodatie en hopen dat dit zijn 
vruchten afwerpt.”
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Wie moet u hebben?
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