
SPORTBULLETIN VV HEINO  ►  SEIZOEN 2020-2021  ►  JUNI 2021

Het vieren van hoogtepunten 
hoort onlosmakelijk bij voetbal-

len. Zoals het maken van een  
grandioos doelpunt, een wedstrijd-
-overwinning, promoveren of  
kampioen worden. Voor mij is er 
één persoon die superieur is in het 
vieren van promotie: Udo Oortwijn. 
Want als je ontwaakt na een  
historisch promotiefeestje van 
Heino Heren 1 en het eerste wat je 
zegt is ‘Ik ben gepromoveeheerd, 
ik ben gepromoveeheerd’, dan ben 
je met recht promotiekoning. Bijna 
25 jaar later wordt het hoog tijd om 
Udo eens aan de tand te voelen over 
wat er in de tussentijd allemaal is 
gebeurd. Daarvoor is deze rubriek 
toch ideaal zonder nieuwsgierig over 
te komen? 

Tekst: Jessica Slotman 

‘We kunnen het altijd nog hebben over 
ons bezoek aan de tandarts op een 
zondagmiddag in voetbaltenue’, appte 
Udo mij terug op de vraag of ik hem 
in de spotlights mocht zetten, terwijl 
hij momenteel geen vrijwilligerswerk 
meer doet voor de vereniging. Voor mij 
was het een grote uitdaging om hem te 

vragen, omdat ik Udo een verdienstelijke 
schrijver vind én hij is zeker geen onbe-
kende voor mij. Gelukkig ging Udo 
akkoord en was de date snel gemaakt. 
Het roddelcircuit draaide hoogstwaar-
schijnlijk op volle toeren omdat wij 
tijdens het wandelende interview samen 
in het dorp zijn gespot. Na de wande-
ling vond de uitsmijter van het gesprek 
plaats aan de keukentafel. Ouderwets 
bij (en met) mijn ouders onder het genot 
van ‘een paar’ flesjes bier. De kopzeer 
die door mijn hoofd dendert terwijl ik 
het gesprek toevertrouw aan het papier, 
past perfect bij dit ‘interview-wande-
ling-bier-verhaal’. Met grote zekerheid 
heeft Udo ook meerdere keren kennis-
gemaakt met deze houten kop na een 
voetbalfestijn.  

Udo heeft in zijn voetbalcarrière binnen 
onze vereniging heel veel kampioens- en 
promotiefeestjes meegemaakt. Door 
wat zwemlesperikelen is hij zijn voetbal-
loopbaan wat later begonnen. Zijn talent 
bleef niet onopgemerkt en al gauw 
speelde hij in de hoogste elftallen van 
de junioren. Na twee jaar in A te hebben 
gespeeld, is hij van voetbal afgegaan. 
Zijn kameraden van de Buffels waren 
iets jonger en moesten nog een jaar in 

    MEER DAN VOETBAL ...

Uitgave Heino Sport vv Heino,
opgericht 7 juli 1969

Beste Lezer
Enigszins verlaat, maar toch: hier is de laatste 
editie van Heino Sport seizoen 2020/2021*. 
Het was niet bepaald een bewogen seizoen 
voor de vereniging; het grootste gedeelte van 
het jaar was er door alle coronamaatregelen 
zelfs helemaal geen activiteit. Inmiddels wordt 
er, na de nodige versoepelingen, weer volop 
getraind en gespeeld door zowel jeugd als 
senioren en hebben er ook alweer de nodige 
activiteiten plaatsgevonden. Door deze editie 
wat naar achteren te schuiven, kunnen we onder 
andere een sfeerimpressie met jullie delen van 
de vrijwilligersborrel van eind juni. Ook is er een 
verslag van het Heino’s Voetbalfeest en natuurlijk 
ontbreekt Jessica’s vaste rubriek Meer dan voet-
bal ook dit keer niet. De voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen zijn ook alweer in volle gang; de 
teamindelingen zijn bekend en we kunnen weer 
vooruitkijken naar wat hopelijk weer een normaal 
voetbalseizoen wordt!
Veel leesplezier!

Redactie Heino Sport:  
Dorien, Jessica, Gudy en Timo 

*Deze editie is voor Gudy een heel speciale,  
want na zo’n 10 seizoenen is dit de allerlaatste 
waarvan zij de eindredactie doet. 
Gudy, bedankt voor je inzet!
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A voetballen en Udo had geen zin om 
op zondagochtend als enige vroeg zijn 
bed uit te moeten. De vereniging kon 
hem echter nog niet missen en na een 
paar maanden werd hij als dispensatie-
speler teruggevraagd voor het destijds 
beruchte A2-elftal. Verdedigers hadden 
ze daar al zat dus werd hij voorin gezet. 
Als spits, een positie waar hij totaal niet 
voor was getraind, maakte hij menig 
goal. Hij werd zelfs topscorer bij het 
team. Met trainer Gait van der Kolk en 
leider Huub van Wijnen werden ze op de 
laatste speeldag kampioen bij en tegen 
de Sinassticks (Rohda Raalte). Helemaal 
vanzelf ging dat niet. Heino stond eerste 
en had aan één punt genoeg. Rohda 
moest winnen. De avond ervoor was 
het halve team van Heino als wedstrijd-
voorbereiding naar Normaal in Dalfsen 
geweest. Daardoor waren ze niet vooruit 
te branden. Bij rust was het 2-1 voor 
de Sinassticks, Gait van der Kolk was 
te kwaad voor de donderspeech en 
weigerde de kleedkamer in te gaan. 
Alleen Huub stak even zijn hoofd om de 
deur en sprak de legendarische woor-
den ‘stelletje klootzakken’. Dit maakte 
dusdanig indruk op de jochies dat ze 
alsnog hun beste beentjes voor zetten 
voor een prachtige 2-3 overwinning. Gait 
was buiten zinnen en alsnog ‘onmeunig’ 
trots. Uiteraard werd dit kampioenschap 
goed gevierd en dat werd later nog eens 
dunnetjes overgedaan tijdens een 
onvergetelijk voetbalkamp. Op zich al 
een prestatie om als enig mannenvoet-
balteam op een camping in Wierden 
neer te strijken tussen een karavaan 
van gemengde korfbalteams … 

‘Hoe ben je dan in hemelsnaam bij de 
heren van Heino 1 beland?’ De wel-
bekende grimas verschijnt op Udo zijn 
gezicht. ‘Ik kwam bij de senioren in het 
derde en ging tijdens de seizoenvoorbe-
reiding naar het tweede. De sfeer tussen 
het eerste en het tweede was niet echt 
om over naar huis te schrijven. Iedere 
week moest er een speler van het twee-
de mee om op de bank te zitten. Ik was 
dat weekend de sjaak. De toenmalige 
rechtsback van het eerste (ene Dennis 
H.) kwam er op een zondagochtend na 
een avondje stappen bij het wakker 
worden achter dat zijn arm uit de kom 
was. Ik stond rechtsback bij het tweede 
en trainer Henny Krosman wilde niet het 
hele elftal op de kop gooien. Zodoende 
mocht ik voor Dennis H. invallen in het 
eerste en ben ik acht jaar blijven staan. 
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat 
ik zonder dit voorval nooit het eerste zou 
hebben gehaald.’ 
Udo was jarenlang een belangrijke 
kracht in de Heinose verdediging en hij 
had de mooiste benen van dit team. In 
1996 was het legendarische promotie-
feest en dat staat bij velen nog vers in 
het geheugen gegrift. Met de stoomwals 
denderde het elftal de 3e klasse in om 
vervolgens in sneltreinvaart te degrade-
ren. Later volgden nog meer promoties 
en degradaties en heeft Udo uiteindelijk 
met Heino 1 in de 2e klasse gevoetbald. 
In zijn laatste jaar bij Heino 1 was hij 
als geblesseerde bankzitter zijn positie 
kwijtgeraakt door in de seizoenvoor-
bereiding te gaan hardlopen op zaal-
voetbalschoenen. ‘En ik kwam toch wel 
tekort’, bekent Udo eerlijk. Hij besloot 

Mooie opbrengst sponsorloop

De sponsorloop die we georganiseerd hebben, 
heeft een mooie opbrengst van 2.172 euro 
opgeleverd.

Onze jongste leden van de voetbalschool en
O8 liepen fanatiek rondjes om zo veel mogelijk 
geld op te halen. De hoogste bijdrage werd  
geleverd door Fedde Mulder, met maar liefst 
279,50 euro. Hij werd door onze voorzitter  
Arjen Stegeman beloond met een mooie bal.  
Met dank aan een subsidiebijdrage van de  
KNVB komt de totale opbrengst van dit mooie 
evenement op een prachtige 2.572 euro. Daar 
kunnen we weer mooie dingen mee doen voor 
onze jeugd!

Mart Gombert maakte een mooie impressie,  
die je hier kunt bekijken of op de website.

Kort nieuws
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Teamindeling 2021/2022
Het seizoen zit er alweer bijna op. Het is voor 
ons allemaal niet het seizoen geweest wat we 
ervan hadden gehoopt. Nu er vanuit de overheid 
weer meer mag, zijn wij ook weer in de gelegen-
heid jullie uit te nodigen op de club, met de nog 
geldende coronaregels in acht genomen.

De nieuwe teamindeling is bekend, bekijk deze 
via deze link of ga naar de website.

Webshop
Breng een bezoek aan onze webshop 
met een uitgebreid assortiment aan 
voetbalartikelen! 

Kort nieuws ...

om zijn ervaring in te zetten bij respec-
tievelijk Heino 2, Heino 4 en Heino 6 
waarmee hij herhaaldelijk promotie- en 
kampioensfeestjes heeft gevierd. Nu 
speelt hij met de 
gezelligste vetera-
nen van Heino in 
de kelderklasse. 
Ze waren hard op 
weg naar de titel, 
helaas gooide de 
competitiestop 
roet in het eten na 
drie gespeelde wedstrijden …

Bestaat Udo’s leven dan alleen uit BV? 
Ofwel bier en voetbal. Nee, zeer zeker 
niet. Deze liefhebbende echtgenoot en 
vader heeft een fantastische vrouw en 
twee prachtzonen Ruben en Yaniek die 
beiden over voetbaltalenten bezitten. 
Udo is een groot voorbeeld voor hoe 
een voetbalvader zijn kind aanmoedigt: 
‘Ik heb een hekel aan al die schreeu-
wende ouders’. 
Op zijn cv bij vrijwilligerstaken staat 
genoteerd: leider, trainer en contact-
persoon voor de voetbaljeugd. Orga-
niseren en communiceren is hem wel 
toevertrouwd. Een man van woord en 
daad. Als organisator is hij een aantal 
jaren medeverantwoordelijk geweest 
voor bijvoorbeeld de jaarlijkse feest-
avond van ‘Fanclub De Lange Sliding’ 
en het grote Nieuwjaarsfeest in Heino. 
Hij is nog steeds actief bij de organi-
satie van het Oktoberfest. Jarenlang 
waren zijn prachtige columns (met 
kritische noot) te lezen in de Heino en 
Raalte Koerier. Momenteel is hij bezig 
met het schrijven van een boek over 
Heinose vriendengroepen. ‘We zijn 
nu op een leeftijd dat je steeds meer 
over vroeger praat. Over het ontstaan 
van de groepen en wat er allemaal 
werd uitgespookt. Dit boeit mij en het 

geeft weer een avondje vol anekdotes 
als ik met één van de groepen om 
tafel zit voor een interview’, vertel 
hij enthousiast. In Udo zit een goede 

schrijver verstopt 
die veel vaker 
tevoorschijn mag 
komen.

Na ruim 22 jaar 
te hebben 
gewerkt bij Sono-
druk Heino is Udo 

overgestapt naar Print.com. Een merk 
dat behoorlijk aan de weg timmert. Als 
Teamlead Operations geeft hij leiding 
aan een groep mensen die verantwoor-
delijk is voor de productie van het 
bedrijf in de breedste zin van het 
woord. Hij maakt lange werkdagen in 
zijn thuiskantoor en hij is een aan-
tal dagen aanwezig op het bedrijf in 
Deventer. ‘Ik maak noodgedwongen 
dagelijkse wandelingen door het dorp 
als ik thuis werk, want anders kom 
je niet veel verder dan badkamer en 
bureau.’ Naast veldvoetbal, voetbalt hij 
ook in de zaal en speelt hij recreatie-
volleybal. Eens per maand wordt er een 
potje gebowld en voorheen werd er ook 
nog een dartpijltje gegooid. Meestal 
doet Udo het licht uit en vertrekt hij 
als laatste na wederom een sportieve 
avond.

Hierbij promoveer ik Udo tot blij ei, 
gangmaker en levensgenieter die uit 
het leven haalt wat erin zit. Een 
bijzondere persoonlijkheid die de 
samenleving net wat meer sfeer geeft. 
Misschien met hier een daar een 
scherpe tong en een kritische noot, 
Udo blijft achter zijn woord staan. 
Hiervoor kan ik respect en bewonde-
ring hebben. Eigenlijk is Udo best 
heel lief!
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https://website.storage/Data/Heino/RTE/Bestanden/NieuwsItem/103/Teamindeling_2021-2022_website_08-06-2021_versie_def.pdf
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ALGEMENE INFORMATIE

Een vraag?

Stuur een mail:
Secretariaat: info@vvheino.nl 

Commissies:
sponsorcommissie@vvheino.nl
tc@vvheino.nl
secretaris-jeugdcommissie@vvheino.nl
seniorencommissie@vvheino.nl
kantinecommissie@vvheino.nl
evenementencommissie@vvheino.nl
 

Meer informatie over de verschillende 
commissies en diensten vind je op  
onze website : 

www.vvheino.nl

Rene Oosterlaar is onze nieuwe 
sportparkconciërge

We hebben weer een sportpark- 
conciërge: Rene Oosterlaar gaat deze 
mooie functie invullen. Rene is al een 
aantal jaren actief als onder andere 
jeugdleider. In zijn nieuwe taak houdt hij 
zich bezig met het beheer van het mate-
riaal en de materiaalruimte, het beheer 
van de sleutels, controle op afsluiting 
van de kleedkamers en doelen op de 
opstelplaats, het wassen van de hesjes, 
het beheer van de reserveshirts, contact 
met de accommodatiecommissie en 
wat onderhoudswerkzaamheden op 
het sportpark. Een heel veelzijdige taak 
dus. Voor vragen over bovenstaande 
zaken kan iedereen nu dus ook bij Rene 
terecht. 

Jeugdtrainersgilde voor de 1e teams 
weer compleet

We hebben onze jeugdteams JO19-1, 
JO17-1, JO15-1 en JO13-1 voor volgend 
seizoen weer voorzien van een trainer.

Rico Magsino, al jaren onderdeel van 
ons jeugdtrainersgilde, zal ook volgend 
seizoen onze JO19-1 gaan trainen. Dit 
was al een tijdje rond maar we hebben 
het kort geleden bekrachtigd. Wij heb-
ben veel vertrouwen in Rico en hopelijk 
kan hij aankomend seizoen weer een 
compleet seizoen afwerken.

Stan Pazie wordt aankomend seizoen 
hoofdtrainer van JO15-1; na afgelopen 
seizoen als assistent te hebben gewerkt 
is het nu de tijd om als hoofdtrainer 
van deze leeftijdscategorie aan de slag 
te gaan. Ook in Stan hebben wij veel 
vertrouwen en zien met hem toe op de 
ontwikkeling van onze JO15-jeugd.

Last but not least: Stijn van Gurp. Vorig 
jaar had hij voor het eerst de leiding 
over de JO13-1 en hij zal dit nu voortzet-
ten. Ook met Stijn hebben we een prima 
opleidingstrainer, iets wat bij onze club 
hoog in het vaandel staat.

Samen met Peter Breidenbach die de 
JO17-1 op zich neemt hebben we het 
trainersgilde voor wat betreft de 1e van 09.00 tot 12.00 uur

Bestuursleden aan het woord ...

Laatste nieuws

Hoofd jeugdopleiding Rik Keijzer met vlnr Rico, Stijn, Stan en Peter

4HEINO SPORT 2020-2021

http://www.vvheino.nl
https://www.vvheino.nl/565/oud-papier/


ALGEMENE INFORMATIE

Een vraag?

Stuur een mail:
Secretariaat: info@vvheino.nl 

Commissies:
sponsorcommissie@vvheino.nl
tc@vvheino.nl
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Meer informatie over de verschillende 
commissies en diensten vind je op  
onze website : 

www.vvheino.nl

TRAINER 3e ELFTAL
Wij zijn op zoek naar een gedreven en 
moderne trainer die in nauwe samenwerking 
met de trainer van 1e, 2e en JO19-1 verant-
woordelijk is voor de doorontwikkeling van 
onze selectiespelers.
Meer weten, lees hier verder ...

TRAINERS JEUGDTEAMS
Trainers bij diverse jeugdteams, om
doordeweeks training te geven.
 
Leiders/teammanagers bij diverse jeugd-
teams om de zaken rond een team te regelen 
en voor de begeleiding op zaterdag.
Uiteraard kunnen beide functies ook 
gecombineerd worden.
Voor meer informatie:  
voorzitter-jeugdcommissie@vvheino.nl

MEER VACATURES BEKIJKEN, KLIK HIER

Vacatures ...

selectie-elftallen compleet.
Op naar een mooie voorbereiding op 
het aankomende seizoen. Daar hebben 
we met zijn allen erg veel zin in en ook 
om iedereen weer te ontmoeten op ons 
mooie sportpark De Kampen.

Peter Breidenbach, de nieuwe 
hoofdtrainer van JO17-1

In de vorige editie van HeinoSport 
waren we op zoek naar een trainer voor 
JO17. Na enkele gesprekken met Peter 
Breidenbach was de klik van beide 
zijden goed. Peter kan zich prima 
vinden in de manier van opleiden bij 
vv Heino. Peter stelt zich hieronder 
even voor.

Mijn naam is Peter Breidenbach. Ik ben 
een geboren en getogen Zwollenaar.

Mijn voetbal- en trainerscarrière ben 
ik begonnen bij W.V.F Westenholte. 
Hier heb ik zeven jaar diverse teams 
begeleid in de functie als assistent- en 
hoofdtrainer.

Mede doordat ik een baan in Lelystad 
kreeg, was mijn werk moeilijk te 
combineren met het trainerschap. Ik 
ben toen gestopt als hoofdtrainer.

Omdat ik zoveel passie voor voetbal 
heb, verdween ik niet uit deze wereld.
Ik ben in 2019 bij PEC Zwolle aan de 
slag gegaan als teammanager van 
O15. Zo kon ik een kijkje nemen bij 

deze prachtige BVO. Ik heb hier een 
mooie tijd gehad waar ik ontzettend 
veel heb geleerd op diverse fronten.

Doordat ik was gestopt met werken in 
Lelystad en altijd nog de ambitie had 
om hoofdtrainer te worden, begon het 
trainersvak toch weer te kriebelen. vv 
Heino kwam voor mij dan ook op het 
juiste moment. Tijdens mijn UEFA-C-
-cursus zat ik bij Ivo Tammens in de 
groep. Hier heb ik Ivo leren kennen 
en ook zijn verhalen over vv Heino 
gehoord. Dit heeft mijn keuze om op 
gesprek te gaan bij vv Heino positief 
beïnvloed.

Na diverse goede gesprekken met 
Hoofd Opleiding en Technische Com-
missie heb ik het juiste gevoel gekre-
gen.
Ik kan dan ook met trots vertellen dat 
ik de nieuwe hoofdtrainer ben van 
JO17-1 van vv Heino.

Seniorenteams 2021-2022
 
We kunnen het nieuwe seizoen starten 
met twee nieuwe seniorenteams! Er 
gaan straks 13 seniorenteams en een 
damesteam op zondag spelen. Sa-
men met dames zaterdag en 7x7 45+ 
komen we daarmee op 16 senioren-
teams. We zijn natuurlijk heel tevreden 
dat we, ondanks de voetballoze co-
ronaperiode, een groei kunnen noteren 
bij onze seniorenafdeling!
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VOETBALDAGEN 
ZOMERVAKANTIE
Heeft jouw kind ook zo genoten van 
dit voetbalfestijn dan zijn de Sallandse 
Voetbaldagen die van 21 t/m 24 juli in 
samenwerking met vv Heino georgani-
seerd worden ook interessant om naar 
te kijken! 
Hier krijgen kinderen naast veel voetbal 
-activiteiten ook activiteiten als boog-
schieten, klimmen en nog veel meer 
voorgeschoteld.

Aanmelden kan via 
www.sallandsevoetbaldagen.nl.

Plezier en vermaak bij het 
Heino’s  
Voetbalfestijn
In een seizoen zonder veel echte wed-
strijden is het zoeken naar manieren 
om de jeugdleden vertier te bieden met 
leuke activiteiten. Veel teams hadden 
al onderlinge wedstrijden gespeeld en 
meegedaan aan interne toernooitjes. 
Ook hartstikke leuk natuurlijk, maar 
zaterdag 1 mei was het tijd om de 
jeugdleden eens te verwennen met een 
waar voetbalfestijn! In samenwerking 
met de Sallandse Voetbaldagen werd 
een mooie dag neergezet. 

Verdeeld over de dag kregen alle  
leeftijdscategorieën in blokken van

2,5 uur voetbalactiviteiten voorgescho-
teld. Startend met de voetbalschool 
om 09:00 en eindigend om 17:00 met 
de jeugd Onder 15. Dit alles met een 
muzikale omlijsting door de inmiddels 
welbekende DJ Gerco. Dit zorgde voor 
een erg gezellig sfeertje!

Op het programma stond een opblaas-
bare omhaalarena, waarop kinderen 
zoals de naam al zegt een omhaal 
konden oefenen, maar ook snoekdui-
ken lieten zien of waar keepers de 
mooiste showduiken demonstreerden. 
Ook was er een groot opblaasbaar 
voetbaldartbord van 4,5 meter breed, 
waarop de kinderen 180 punten per 
beurt bij elkaar probeerden te schieten. 
Een pannakooi en grote voetbalboar-
ding maakten het spektakel compleet!
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VOETBALDAGEN 
ZOMERVAKANTIE
Heeft jouw kind ook zo genoten van 
dit voetbalfestijn dan zijn de Sallandse 
Voetbaldagen die van 21 t/m 24 juli in 
samenwerking met vv Heino georgani-
seerd worden ook interessant om naar 
te kijken! 
Hier krijgen kinderen naast veel voetbal 
-activiteiten ook activiteiten als boog-
schieten, klimmen en nog veel meer 
voorgeschoteld.

Aanmelden kan via 
www.sallandsevoetbaldagen.nl.

IMPRESSIE 
VRIJWILLIGERS-
BORREL
Zaterdag 26 juni was er een vrijwilligers-
borrel van 15:00 tot 19:00 uur. Een hapje 
en drankje en voor de jongste kinderen wat 
vertier. Vincent Hartman heeft de sfeer van 
die middag mooi weten vast te leggen.
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Lees hier de coronarichtlijnen 
2020-2021 van vv Heino

De regels van de overheid met betrekking tot het coronavirus veranderen voortdurend. De 
laatste tijd zijn er wat versoepelingen aangekondigd, maar dat kan natuurlijk ook zo weer 
veranderen. Wij blijven ons beleid steeds baseren op de adviezen die wij krijgen van het RIVM en 
de KNVB; dit beleid hebben wij vastgelegd in ons coronaprotocol, waarbij de laatste versie in de 
link hieronder staat en je op onze website kunt vinden. 

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

Heb je een mooi verhaal dat past 
binnen Heino Sport, mail ons: 

clubblad@vvheino.nl

DEADLINE VOLGENDE 
HEINO SPORT:  
29 september 2021
1 december 2020
2 maart 2022
26 mei 2022

Sportpark de Kampen
Stationsweg 10
8141 SC Heino
0572 39 20 33 

www.vvheino.nl

Sponsoring bij vv Heino is win-win!
We schrijven wel vaker dat betrokkenheid belangrijk voor ons is. Dit maakt onze 
vereniging immers ook zo bijzonder. Inzet voor elkaar en samen bouwen aan wat 
moois. Voor de sponsoring betekent dit gaan voor de win-win. Een relatie tussen 
vereniging en sponsor waar zowel leden als sponsoren baat bij hebben. 1 + 1 = 3!

Corona maakte van afgelopen seizoen een flinke uitdaging. Contact dat zo vanzelf-
sprekend is, bleef weg. Gelukkig geldt dat niet voor onze sponsoren. Sinds jaar en 
dag steunen zij ons en ook dit jaar kunnen we weer rekenen op de prachtige steun 
van deze mooie groep ondernemers.

Steun die wij echter niet onvoorwaardelijk achten. We blijven het belangrijk vinden 
om ook in deze tijd te zoeken naar mogelijkheden. Wat kunnen we doen voor geza-
menlijk winst? Waar liggen de kansen? En bovenal, wie kopt hem in …?

De vv Heino win-win is één van onze antwoorden. Een platform dat onze leden 
verbindt met sponsoren. Een mooie plek op de website waarop iedere sponsor de 
mogelijkheid heeft om nieuws, vacatures en acties te plaatsen. Een niet te missen 
pagina die wij veelvuldig gaan delen én een interessante plek om in de gaten te 
houden! Nieuwsgierig? Bezoek dan snel onze website!

Winnen doen we immers samen!

Sponsorcommissie vv Heino
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https://www.vvheino.nl/885/coronaregels/?type=1&from=0
https://www.vvheino.nl/885/coronaregels/?type=1&from=0
https://www.vvheino.nl/921/sponsor-nieuws/
https://www.vvheino.nl/875/sponsor-vacatures/
https://www.vvheino.nl/920/win-win-sponsoren/
https://www.vvheino.nl/921/sponsor-nieuws/


SPONSOREN BEDANKT!
Aberson
Adficount Salland BV
AH van der worp
Ajax Supporters
Ajoeto
Allround in Bedrijfsveiligheid
Apotheek heino
Auto Service heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
Bakkerij vd Most
Bandencentrum Heino
Barry Dijkman
Beekman Elektro
Bij ne9en
Boerdijk Juwelier
Boni Supermarkt
Bosch car service
Bureau Vervloet Ontwikkel Perspectief
Buuffie’s
Catering en Partyservice van Dam
Chinees Hong Bin
Dabeko
De Groene weg
De Haan Machinefabriek
De jong & Laan Accountants
De Smulbaai 
De zaak Electronics
Dijkman Energy Systems
Dk5 Design
Dreamplafonds
DW makelaardij
Elders installatie
Elektrocentrum
Erwin oten advies (regiobank)
Estufa
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Frits v.d. Linden
Gasterij De Kruidentuin
Grandcafe de B
Groenrijk Raalte
Groot Zevert Livestock
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Happy hairdo
Hartholt - Olie
Hartholt Bewindvoering
Heineken Brouwerijen

Herenkapsalon de Barbier
Het Buitenhuys
Het kantoor administratie
Hilgenkamp Bouwservice
Hoba
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hubo
Hunneman Milieu- Advies
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
JHW Bedrijfsdiensten
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
Jos Ramaker
K en K Relatiegeschenken
Kari’s Crackers
Kjelvik International B.V.
Knock Knock Jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kreukelaaar organisatiewerken
KroeseWevers BV
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst
Maeike Blauw fotografie
Marsman Trailerbouw
N 35 Media
Neppelenbroek auto’s
Noize
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Pec Zwolle supporters Heino
R&S Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant de Mol
RGT tweewielercentrum
Rietdekkersbedrijf J. Kos
Rietdekkersbedrijf Kos
Rietdekkersbedrijf Ogink
Rob Hartholt
Roggendorf - security
Rojo Events
Salland Tours
Salland Units
Salland Voetbal
Salland zorgverzekeringen

Schadebedrijf Lindeboom
Seine Wonen
Siers
Slagerij Mekers
Smit/ De Vries
Sono-druk B.V.
Spijkerman sports
Studio VHF
Summercamp/ Elbo tours Schaarshoek
Tandtechnisch Laboratorium Heino
Tcr Raalte
Timelight Reclame
Unive
Uw Onderhoudspartner Lenferink
Van Diermen vishandel
Van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland/ Melenhorst 
Kalverhandel
Vistraiteur Roescher
Vitalcentre Heino
Voetbalkamp Heino
Voscomtronics 
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV heino
Vrumona B.V.
Welkoop
Willemsen Installatie (nijhof 
installatietechniek
Wolfkamp dak en Zinkwerk
Zaal-Restaurant De remise

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

Heb je een mooi verhaal dat past 
binnen Heino Sport, mail ons: 

clubblad@vvheino.nl

DEADLINE VOLGENDE 
HEINO SPORT:  
29 september 2021
1 december 2020
2 maart 2022
26 mei 2022

Sportpark de Kampen
Stationsweg 10
8141 SC Heino
0572 39 20 33 
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