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Zijn naam is Jan en hij is een 
echte vv Heino clubman! Uiter-

aard hebben wij het hier over Jan 
Spijkerman, één van jubilarissen 
die de vereniging rijk is. Onlangs 
afgetreden als bestuurslid, heeft hij 
het stokje overgedragen aan… Jan 
Pekkeriet. Jan van voetbalclub DES? 
Die Nijverdaller? Ja die. En het  
Heinose groen-zwart stroomt bij 
hem al behoorlijk door zijn aderen. 
Wat dat betreft hebben de mannen, 
buiten hun naam, vele overeenkom-
sten. Ze zouden als een ‘authentie-
ke tweeling’ door het leven kunnen 
gaan. Tijd voor een onderzoek om 
de verschillen boven tafel te krijgen. 

Tekst: Jessica Slotman 

“Zijn jullie met de fiets, want het waait 
wel heel hard?”, om gelijk de eerste 
vraag af te vuren bij binnenkomst als 
een ‘te laat’ excuus. Jan S en Jan P 
staan gebroederlijk naast elkaar in te 
voetbalkantine te wachten. “We hebben 
je vijf minuten later al ingecalculeerd”, 
is het antwoord in koor. Beide mannen 
komen uit het pittoreske Lierderholthuis. 
Samen hebben ze zes à zeven jaar in 
het bestuur gezeten van Plaatselijk 

Belang. Voetballen samen in het leukste 
team van de vereniging, namelijk  
7 x 7 45+, de één in de voorhoede en 
de ander achterin, de dekking.  
Beide Jannenmannen voetballen al 
vanaf kinds af aan en beide hebben 
meegedraaid in de hoogste elftallen 
van hun vereniging. Jan S uiteraard bij 
vv Heino, Jan P bij het rood-zwarte DES 
te Nijverdal. Beide mannen zijn min of 
meer gestopt met selectievoetbal toen 
ze tegen de dertig aanliepen en zijn 
trainer geworden en/of waren leider. 
Met als klap op de vuurpijl: beide 
mannen hebben hun eigen -voetballen-
de- vrouw getraind! Heel bijzonder en 
waardig dat beide huwelijken in stand 
zijn gebleven. Waarbij Jan P het wel heel 
zwaar heeft om tegelijkertijd ook zijn 
twee zusters te trainen. Over uitdaging 
gesproken.
Hebben de Jannemannen dan een 
verschil? Zekers, de haardracht. Beide 
heren zijn nog steeds in bezit van blond 
haar (en dat op hun leeftijd), waarbij Jan 
S het haar rechtovereind heeft staan 
en Jan P het haar sluik naar beneden 
draagt. Ze verschillen ook in karakter. 
Al siert de bescheidenheid van beide 
mannen en staan ze zeker niet op de 
voorgrond, is hun stijl van doen en laten 

    DE JANNEMANNEN VAN DE CLUB...

Uitgave Heino Sport vv Heino,
opgericht 7 juli 1969

Beste Lezers,
 
De bal rolt weer, het sportpark is niet 
langer stil en dus is er weer genoeg stof 
voor een mooi gevulde editie van 
Heino Sport. 
Jessica maakte een mooie reportage over 
‘de Jannemannen’ die samen zorg dragen 
voor onze seniorenafdeling, 
Heino 6 speelde een heuse interland en 
natuurlijk heeft onze voorzitter Arjen 
Stegeman weer het een en ander te 
vertellen. 
Verder is er aandacht voor de Week van 
de Scheidsrechter en de activiteiten van 
onze sponsorcommissie en ten slotte zetten 
we in de rubriek ’Meer dan alleen voetbal’ 
Gudy, die jarenlang de eindredactie voor 
Heino Sport verzorgde, in het zonnetje. 

Wij wensen jullie veel leesplezier.
 
Tot ziens op ons mooie sportpark!

Redactie Heino Sport:  
Dorien, Jessica en Timo 
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een opmerkelijk verschil. Onder andere 
in het voetbalspel. Jan P is een romme-
lende gatenmaker in de frontlinie en 
laat de ander hard werken. Jan S is de 
harde werker en loopt het vuur uit zijn 
schenen. Met als een groot compliment 
voor beide mannen dat het teambelang 
en het spel van die ander altijd voorop 
staat. Mooi hoe Jan S bescheiden en 
behoudend buiten de voetballijnen kan 
zijn, en zo gedurfd en met lef in het veld 
staat waardoor hij andere spelers in de 
actieve stand activeert. Jan P is daar-
entegen een stabiele factor, verdeelt de 
taken en zorgt ervoor dat hij niet te veel 
meters maakt. 
Hoe is het mogelijk dat hét standbeeld 
van DES voor vv Heino is gaan voet-
ballen? Jan P zijn simpele antwoord 
hierop “Sport Real”. Het verbroede-
ringstoernooi voor de samensmelting 
van verschillende voetbalclubliefheb-
bers. Al trappen ze elkaar van het veld 
af tijdens dit toernooi, hopelijk mag het 
vervolg volgend jaar onder de nieuwe 
naam ‘Gait Groot Beumer Toernooi’ weer 
plaatsvinden. Dit levert de club blijkbaar 
nieuwe spelers op met als gevolg 
nieuwe bestuursleden.
Want wat maakt het dat je niet alleen 
als speler, maar nu ook als bestuurslid 
functioneert binnen de vv Heino. Het 
wederom nuchtere antwoord van Jan 
P “Iedereen maakt fouten”. Vervolgens 
verschijnt de bekende grijns op zijn ge-
zicht. “Ik vind dat je wat kunt doen voor 
de vereniging waar je lid van bent”. Ve-
len handen maken licht werk, een motto 
van beide mannen. Jan S gaf aan een 
stapje terug te willen doen na jarenlang 
met verve de functie bestuurslid Seni-
orencommissie te hebben uitgevoerd. 
Vind dan maar eens een opvolger. 
Tegenwoordig is de huidige maatschap-
pij behoorlijk ingericht op een individu-
ele samenleving en merk je dat dit ook 
speelt binnen het samen verantwoorde-
lijk voelen voor het verenigingsleven. De 
taak die Jan S uitvoerde, was niet alleen 
bestuurlijk. Jan S is een persoon die 
gauw dingen naar zich toetrekt. In zijn 
eigen bewoording: “Misschien dat ik het 
liever zelf doe dan te moeten toekijken”. 
Hij heeft veel werk verricht achter de 

coulissen, onder andere; teamindelin-
gen voor de jeugd en senioren, aanstu-
ren van sportparkdienst en diverse 
commissies en was hij de praatpaal voor 
de teams. Goed werk dat op de voor-
grond wellicht niet altijd even zichtbaar 
was. De kracht van Jan kwam in glorie 
als hij de hete kolen uit het vuur haalde 
als het even niet lekker liep. Typerend 
voor een man met karakter en een groot 
hart voor de club.  
Gelukkig dat de Jannemannen elkaars 
bestuurlijke werkwijzen al goed kende 
door de jarenlange ervaring binnen 
Gemeentelijke belangen. Net zoals in 
het voetbalspel, besturen de Janneman-
nen ook verschillend. Voor Jan S was 
de stap om Jan P te benaderen voor 
zijn bestuursfunctie een logische stap. 
En gelukkig voor de vereniging, trapte 
Jan P erin! Met grote zekerheid is te 
zeggen dat Jan S, in Jan P een waardige 
opvolger heeft gevonden. De intentie 
van gelijkwaardigheid, lol en plezier 
voor iedereen met een pragmatische 
inslag wordt zeker voortgezet. Het grote 
verschil in het besturen van de functie is 
volgens de mannen “Jan S is de doener 
en Jan P is de verdeler.”
Nu bijna een jaar verder, is de start van 
het nieuwe -en hopelijk een ‘normaal’- 
seizoen begonnen. Hoe bevalt Jan P 
zijn nieuwe bestuursrol? “Het was wel 
wat vreemd om achter zo schermpje 
de laatste jaarvergadering bij te wonen 
afgelopen november. Nee, dit was niet 
de meest handige wijze om aangesteld 
te worden als nieuw bestuurslid. Je 
ziet verder niets en je kunt niet zoveel 
dan een beetje aangapen tegen een 
beeldscherm. Daarbij kende ik bijna 
niemand echt goed. Face to face werkt 
toch meer vertrouwt”. Dit blijkt ook als 
Jan P tussen neus en lippen vertelt: “Ik 
ben ooit eens aan een baan gekomen 
door mijn eigen bruiloft”. Een typerende 
werkstijl van Jan P is iemand de ruimte 
geven en het vertrouwen hebben dat 
het goed komt. Gelukkig zijn de tijden 
van vergaderen achter de laptop voorbij 
en worden deze weer voortgezet in het 
clubhuis. Jan S springt op de achter-
grond hier en daar nog wat bij, totdat hij 
het echt niet meer leuk vindt. “Kom je 

Foto: Whatsapp VR 1 

AGENDA 

OKTOBER
18 & 19 oktober Voetbal2daagse
23 oktober Streekderby: Heino-Rohda

NOVEMBER
6 november Oud Papier
7 november Battle of the teams
18 november Trekking loterij
26 november Algemene ledenvergadering
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VOETBALPASSIE
De actie Voetbalpasssie van AH heeft ons een 
heel mooi bedrag van ruim € 1.700,00 opgeleverd. 
Alle deelnemers hartelijk dank hiervoor.

RABO CLUBSUPPORT ACTIE
Een vereniging of club is er voor iedereen. Wie 
je ook bent en waar je ook vandaan komt. Deze 
projecten maken de wereld op hun manier een 
stukje mooier. 
In november zijn de finale uitreikingen en horen 
wij en ander clubs welke financiële ondersteuning 
we krijgen. 
STEM JE OP ONZE CLUB?  
Dit kan van 4 tot 25 oktober. 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 

EVENEMENTENCOMMISSIE 
We zijn nog bezig met een nieuw initiatief om de 
zondagmiddag op te leuken voor de thuisteams. 
Alleen hoe dit zich ontwikkelt en wanneer is nog 
niet concreet of juist een verassing. Het zal wel 
om een muzikale noot gaan! Zodra het speelt zal 
het via de seniorenleidersapp gecommuniceerd 
worden. 
Meer kunnen we er nog niet over zeggen ... 
 

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

Foto: Whatsapp VR 1 

AGENDA 

OKTOBER
18 & 19 oktober Voetbal2daagse
23 oktober Streekderby: Heino-Rohda

NOVEMBER
6 november Oud Papier
7 november Battle of the teams
18 november Trekking loterij
26 november Algemene ledenvergadering

Kort nieuws ...

dan niet in een groot zwart gat terecht 
Jan S?”. “Nee hoor, ik zit al weer vol 
plannen”. De bezige bij die hij is, blijft 
hij actief binnen de vereniging, o.a. 
scheidsrechter, sportparkdienst en 
vele andere taken die dan voorhanden 
liggen. 
Daarnaast start binnenkort het op-
bouwen van het nieuwe dorpshuis in 
Lierderholthuis en wil hij zijn steentje 
bijdragen. Tevens heef hij genoeg 
hobby’s, zoals fit blijven door te fietsen 
naar het werk, hardlopen en het 7 x 7 
45+ voetbal. Ook mag hij graag klus-
sen in het rondom het huis. Onlangs 
heeft Jan S wel het huis laten schilde-
ren door een schilder, wat hij voorheen 
zelf zou doen. Hiervoor in plaats komt 
het meer genieten en maak ik me niet 
meer zo druk”. Een berusting die blijk-
baar toetreedt als je wat ouder wordt, 

beamen beide mannen.  
“Alles heeft een houdbaarheidsdatum”, 
aldus de Jannemannen. Zo neemt Jan 
S binnenkort echt afscheid van zijn 
bestuurlijke taken en rolt Jan P deze 
verder uit op zijn eigenwijze. Waar wij 
als vereniging afscheid nemen van een 
fantastische ‘Jan de verenigingsman’ 
die altijd en voor iedereen klaar stond, 
verwelkomen we een evenzo fijne en 
betrokken Jan die zijn plaats over-
neemt. Voor Jan S rest een bedankt 
voor alles, al zijn deze woorden veel te 
zacht uitgedrukt voor de hoeveelheid 
werk dat hij voor de vereniging heeft 
verzet. Tevens is er alle vertrouwen dat 
Jan P een fantastische opvolger is. Als 
vereniging mogen wij in onze handen 
knijpen met deze twee Jannemannen 
omdat ze een klasse apart zijn!

Voetbalinterland in Heino 
Bron: SallandCentraal.nl 
 
HEINO – Amateurvoetballers hebben na maanden 
van stilstand hun voetbalschoenen weer uit de kast
gepakt. Om wat wedstrijdritme op te doen, vinden er 
vele oefenwedstrijden plaats tegen teams uit 
omliggende dorpen. 
Maar Heino 6 koos ervoor om niet SV Dalfsen, Rohda
Raalte of vv Lemelerveld te benaderen; het elftal 
besloot om een heuse interland te organiseren. 
 
Veel spelers van het zesde elftal uit Heino werken in het weekend in het distributie-
centrum van de Albert Heijn in Zwolle. “Daar lopen op zaterdag heel wat bekende 
gezichten uit Heino rond”, vertelt elftalleider en Albert Heijn-medewerker Duen 
Holterman. “Maar in de pauzes raak je ook aan de praat met anderen. Zo hebben 
wij een grote groep Poolse collega’s. In een van de pauzes kwamen we erachter dat 
zij ook regelmatig trainen op het sportpark in Ommen.” 
En al gauw ontstond het idee om een oefeninterland te organiseren. “Eigenlijk was 
iedereen van ons team al gauw enthousiast. Het is eens iets anders dan een wed-
strijdje tegen Rohda Raalte.” 
Afgelopen donderdagavond stonden beide teams tegenover elkaar in Heino. 
“Omdat we natuurlijk net zijn begonnen met trainen en nog niet de beste conditie 
hebben, besloten we om op een half veld te spelen met zeven spelers per team. 
Het is jammer dat er weinig publiek kwam kijken, want met een 10-8 eindstand 
was er voldoende spektakel!” 
Na de wedstrijd werd nog een strafschoppenreeks afgewerkt en werden er tele-
foonnummers uitgewisseld. “Het waren twee vliegen in één klap: we hadden een 
leuke trainingswedstrijd én je voetbalt tegen een team waar je normaal gesproken 
niet tegen voetbalt. Na afloop hebben we in ieder geval afgesproken om later nog 
eens een wedstrijd te organiseren. Al is het maar omdat ze graag revanche willen.”
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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

De geur van nat gras 
en gehaktballen
Het is begin oktober en de voetbalschool 
staat al weer met ruim 20 kinderen op 
het veld. De meeste teams zijn al op de 
foto geweest. Iedereen is begonnen met 
de competitie, er worden weer derby’s 
gespeeld. Zo hoort het te zijn, heerlijk. 
De laatste Covid-stuiptrekking is dat je 
een QR-code laat checken in de kantine, 
een hele kleine moeite voor ouderwetse 
gezelligheid in de kantine. 
Dankzij onze nieuwe sportparkbeheer-
der René Oosterlaar blijft in onze 
materiaalruimte alles spik en span. 
Groot compliment aan hem en zeker ook 
aan alle teams. Kleedkamers worden na 
gebruik schoongemaakt en afgesloten. 
Bij de jeugd moet natuurlijk de leiding 
hierop toezien, maar meestal verloopt 
dit prima. Iedereen geniet weer van het 
prachtige spelletje.

Heino 12 is ons nieuwe seniorenteam. 
Geweldig dat zij nu al zo veel sfeer bren-
gen. Dat is nou net wat we nodig hebben 
binnen onze club, een beetje reuring. Af 
en toe een dik feest in de kantine is ge-
weldig, elke week het volume op standje 
trommelvlies-kwijt is te gek. Waar de 
één houdt van kneiterharde Hollandse 
hits, wil de ander juist rustig wat kletsen 
of voetbal kijken in de kantine. De kunst 
is om elkaar wat te gunnen, hou daarbij 
rekening met anderen en ook met de 
buren van onze geliefde sportpark.

Over geluid gesproken: dankzij de 
Vrienden van vv Heino hebben we een 
nieuwe geluidsinstallatie voor buiten. 
Ons clublied zal in perfecte kwaliteit te 
horen zijn. Dat wordt kippenvel.
In overleg met de gemeente hebben we 
onlangs een bord met huisregels ge-
plaatst. Deze is bij de entree te vinden. 
Een paar punten pik ik er bij deze uit: 

Wat verwachten we van je? 
•Rijwielen worden geplaatst in de    
   daarvoor bestemde rekken/aan- 
   gegeven plaatsen.
•Je samen na gebruik de materialen  
   zoals doelen weer op de goede plek  
   terugzet. 
•Je op een positieve manier aan- 
   moedigt, de teamleiding verzorgt de 
   coaching.
•Je het spel aan de kinderen laat, gun 
   ze hun succes en laat ze leren van hun 
   fouten. 
•Je anderen ook aanspreekt op gedrag  
  dat niet past bij deze regels. 

Wat willen we wel en wat niet?
•Bij sneeuw de kunstgrasvelden betre 
  den is extreem slecht voor de mat  
  en die moet zo goed mogelijk blijven.  
  Sneeuw op het kunstgras? Blijf van het  
  veld.
•Het gebruik van geluidsdragers mag  
  alleen binnen de activiteiten van  
  vv Heino.
•We willen onze buren geen onnodige  
  overlast bezorgen.

Er zijn vacatures voor voorzitter accom-
modatie 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 
iederene.

Noteer alvast in uw agenda, de algeme-
ne ledenvergadering op 26 november.

Tot ziens bij de mooiste club van 
allemaal!

Namens het algemeen bestuur,

Arjen Stegeman

van 09.00 tot 12.00 uur

Bestuursleden aan het woord ...
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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

Keukenprins of prinses
De kantinecommissie heeft in de 
keuken een paar uurtjes op zaterdag of 
zondag extra hulp nodig. Dit is eens in 
de paar weken. 
Meer weten, lees hier verder ...

Redacteur/(freelance) schrijver
De redactie van Heino Sport is op zoek 
naar versterking van het team.  
meer informatie: Timo Bomhof, 
pr@vvheino.nl

Trainers JeugdteamsAMS
Trainers bij diverse jeugdteams, om
doordeweeks training te geven.
Voor meer informatie:  
voorzitter-jeugdcommissie@vvheino.nl

MEER VACATURES BEKIJKEN, KLIK HIER

Vacatures ...

meer dan alleen voetbal ...

Auteur mogen zijn van deze vaste 
rubriek is ontzettend tof. Nog 

toffer is onze bureauredacteur Gudy 
Luchjenbroers; zij tovert mijn gebrab-
bel op papier om tot leesbare kost. 
Omdat de artikelen steevast (te) laat 
worden ingeleverd, is werken onder 
druk haar niet vreemd. Bijzonder knap 
hoe zij als moeder van drie kinderen, 
echtgenote en eigenaar van een bu-
reau voor educatieve leeroplossingen 
zoveel ballen tegelijk in de lucht kan 
houden. En dan ook nog tijd vrijmaakt 
voor vrijwilligerswerk voor o.a. onze 
voetbalvereniging. Hoe dan?

Tekst: Jessica Slotman

‘Ben ik wel de aangewezen persoon 
voor deze rubriek? Moet je niet een 
bijzondere hobby of iets dergelijks heb-
ben?’ Gudy stond niet gelijk te springen 
na mijn vraag of ik haar in het zonnetje 
mocht zetten. ‘Gewoon omdat je dit 
verdient na negen trouwe dienstjaren 
als redacteur voor ons clubblad!’, 
reageerde ik. Om gelijk met het slechte 
nieuws te beginnen: Gudy is gestopt 
als redacteur van het clubblad. Zeer 
spijtig voor de vereniging. Daarentegen 
een groot gewin voor de maatschap-
pij omdat ze het belangrijk vindt om 
haar steentje bij te dragen. Een deel 
van haar vrije tijd wil ze nu besteden 
aan mensen die behoefte hebben aan 
een ‘maatje’ – iemand die helpt met 
bepaalde taken of gewoon gezelschap 
houdt. Het Maatjesproject waar Gudy 
zich voor wil gaan inzetten, krijgt met 
haar een kei in huis. Gudy is te om-
schrijven als een multitasking talent. 

Met fiets Loesje heb ik de weg naar 
het kantoor van Gudy gevonden. De 
Radler staat al klaar. Het voelt voor mij 
als een promotie: op een plek waar 
normaliter grootschalige projecten 
voor het ontwikkelen en uitgeven van 
leerconcepten en lesmateriaal worden 
geleid, onderwerp ik iemand aan het 
vragenvuur. Het vuur hoef ik niet aan 
te steken; enthousiast en uitbundig 
vertelt Gudy aan een stuk over haar 
bedrijf en haar privéleven. Twee werel-
den die vaak versmelten tot één. Haar 
(zakelijke) kernwaarden: Coördineren, 
Adviseren, Redigeren en Schrijven 
vormen samen de bedrijfsnaam Cares, 
waar ze met de volle 100% voor staat 
en wat uitstekend past bij wie ze is. Ze 
heeft te maken met ingewikkelde 
processen, stressvolle tijdsdruk en 
moet het onmogelijke mogelijk maken 
omdat het nooit volgens plan of plan-
ning verloopt; zo laat Gudy Nederlands- 
en Engelstalige educatieve uitgaven 
tot stand komen. Hoe mooi is het dat 
studenten en werkenden in onder 
andere de zorg- en welzijnssector een 
leeroplossing hebben waarbij het hele 
traject van A tot Z in handen was van 
onze dorpsgenoot.

Van oorsprong is Gudy niet van Heino-
se komaf. Ze voelt zich hier wel enorm 
thuis. Geboren in de Grunnegse klei, 
heeft ze haar eerste levensjaren door-
gebracht in het typisch Groningse 
dorpje Eenrum. Op haar zesde is ze 
samen met haar familie verhuisd naar 
het Friese Franeker. Haar tongval 
verraadt niets van haar verleden. In 
Groningen studeert ze aan de univer-

Gudy Luchjenbroers
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siteit moderne Engelse Taalkunde. 
Een hele bewuste keuze? ‘Omdat ik op 
school wel goed in Engels was’, is haar 
antwoord met een quasi neutrale blik. 
Toch blijkt deze studie wel haar pols-
stok te zijn naar het uitgeversvak. 

Tijdens het tweede jaar van haar 
studentenleven ontmoette ze de 
zes jaar oudere Martijn en hij mocht 
blijven. Inmiddels zijn ze al bijna 26 
jaar gelukkig samen waarvan 19 jaar 
getrouwd. Martijn was eerder klaar met 
zijn rechtenstudie en begon te werken. 
Het afhankelijke omdat hij als wer-
kende nu eenmaal meer verdient dan 
een studente, was voor haar een stok 
achter de deur om -op relatief jonge 
leeftijd- direct aan het werk te gaan 
na het afronden van de studie. Tevens 
was de supergave eerste baan in het 
vooruitzicht - als redactieteamleider 
bij uitgeverij Wolters-Noordhoff - een 
enorme drijfveer. Het stel settelde 
zich in Groningen, trouwde na verloop 
van tijd en zoon Julian werd geboren. 
‘Functioneel gezinsmanagement’ was 
onmisbaar, omdat beiden een fulltime 
en veeleisende baan bestierden. Drie 
jaar later werd toch zoon Nils verwel-
komd, alleen ging het roer wel radicaal 
om …

Martijn heeft zijn jeugd voornamelijk 
doorgebracht in Heino en is uitgevlo-
gen toen hij ging studeren in Gronin-
gen. De Heinose Pompdagen brachten 
hem altijd weer terug in het dorp voor 
de jaarlijkse reünie van zijn Heinose 
vriendengroep Crisis. De leden waren 
op verschillende plaatsen in het land 
en daarbuiten gaan wonen. Zeer opval-
lend is dat het gros van deze kamera-
dengroep na jarenlange afwezigheid 
weer in Heino woont. En lid is van de 

vv Heino. Gudy vergezelde Martijn en 
ze genoot met volle teugen van dit 
grote feest. Op deze manier heeft ze 
Heino goed leren kennen. Tijdens haar 
zwangerschapsverlof van Nils, toen het 
gezin nog in een zogenaamde yuppen-
wijk van Groningen woonde, ontstond 
het idee om naar Heino te verhuizen. 
‘Geen woorden maar daden’: binnen 
een week besloten ze om hun huis 
te verkopen, kochten ze een huis in 
Heino en zegde Gudy haar baan op 
om een eigen onderneming te starten. 
Bijzondere ingrijpende keuzes waar 
je daadkracht en lef voor nodig hebt. 
Dit alles creëerde optimale tijd om te 
kunnen genieten van het gezin. Family 
time heeft Gudy erg hoog in het vaan-
del staan.
Inmiddels wonen de Luchjenbroers-
jes alweer heel wat jaartjes in Heino. 
Het eerste wat Martijn deed, was zich 
aanmelden bij de voetbal. Hij werd in-
gedeeld in het toenmalige roemruchte 
veteranenelftal met de legendarische 
fantastische feesten op ‘De Vogel-
zang’. Het advies van zijn orthopeed 
(‘Voetbal is onverantwoord en zeker 
op jouw leeftijd’), hing Martijn aan de 
wilgen ondanks een kapotte meniscus. 
Dochter Annemijn diende zich aan en 
als moeder van drie kinderen, eigenaar 
van een eigen bedrijf én echtgenote 
van een drukbezette zakenman die ook 
af en toe wat aandacht vraagt, hield 
Gudy nog stééds tijd over. Althans, ze 
liet zich overhalen om als bureaure-
dacteur aan de slag te gaan voor het 
clubblad. Drie keer raden onder welke 
omstandigheden dit is gebeurd: … 
tijdens de Heinose Pompdagen! Geen 
nee kunnen zeggen is tegelijk haar 
grote valkuil, de keerzijde van een 
bijzonder goede eigenschap om ieder-
een uit de brand willen helpen. ‘Een 
uurtje heb je altijd’, zegt Gudy. 

De twee zonen Nils en Julian, voetbal-
fanaten eerste klas, voetballen al van 
jongs af aan bij vv Heino. Nog steeds 
zijn Martijn en de jongens actief bij 
respectievelijk de veteranen, de B- en 
A-jeugd. Het gezin ademt voetbal. De 
gesprekken aan tafel gaan dan ook 

VOETBAL2DAAGSE
18-19 oktober 2021
Sinds jaar en dag wordt bij vv Heino een 
Voetbal2daagse georganiseerd in de herfst-
vakantie met deelnemers uit de hele omgeving. 
Ook dit jaar organiseren wij met vv Heino de 
Sallandse Voetbal2daagse in de herfstvakantie. 
Op 18 en 19 oktober 2021 kunnen zowel 
jongens als meisjes in de leeftijd van 6 t/m 
15 jaar deelnemen. Deelname is mogelijk voor 
zowel leden van vv Heino als voor leden van 
verenigingen uit de wijde omgeving

Aanmelden kan via 
www.sallandsevoetbaldagen.nl.
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vaak over voetbal. Dochter Annemijn 
geeft tegengas door verdienstelijk haar 
talent te tonen bij volleybal en turnen. 
Gudy heeft ook gevolleybald tot haar 
17e  jaar. Iedereen in het gezin heeft 
één grote overeenkomst: ongelofelijk 
fanatiek zijn in het spelen van spel-
letjes. Tussen neus en lippen hoor ik 
Gudy zeggen: ‘Tijdens een spelletje 
vliegt het bord wel eens door de ruim-
te’. Martijn en Gudy zijn met regelmaat 
te vinden bij de wedstrijden van hun 
kinderen en Martijn is een aantal jaren 
leider geweest. Met het gezin heeft 
Gudy één grote hobby en dat is verre 
reizen maken, meestal met Amerika 
als bestemming. Samen hebben ze 
al een aantal gave reizen beleefd. Ze 
hopen deze winter weer naar Amerika 
te kunnen afreizen. Gelukkig is een 
andere familieliefde beter bereikbaar, 
namelijk de club met het mooiste 
clublied: ‘Ga je mee naar ’t stadion, 
naar de ploeg van rood en wit …’. 
Feyenoord natuurlijk!

‘Poeh hé … een dag heeft maar 24 uur, 
neem je nog wel tijd voor jezelf, Gudy?’ 
Ze slaakt een kleine zucht. ‘Dat vraagt 
nog wel wat aandacht.’ Stilzitten is 
zeker niet haar ding, Gudy heeft een 
geweldig gevoel voor timemanagement 
en ze doet aan multitasking. Dit tegen 
het zere been van manlief want hoe 
kun je een pan op het vuur hebben 
staan, tegelijkertijd de stofzuiger mid-
den in de kamer laten ronken en dan 
zelf achter de laptop zitten? Gudy kan 
dit. Ooit heeft ze een cursus mindful-
ness gedaan en dit ging best goed. De 
cursus bestond uit zes avonden die ze 
heeft volbracht en ze was zelfs teleur-
gesteld dat het was afgelopen. Toch 
waren alle cursusgenoten zeer ver-
baasd dat ze weer kwam opdagen voor 

de tweede les ... Gudy kan urenlang 
naar true crime podcasts luisteren, dit 
doet ze graag tijdens het autorijden, 
wandelen of huishouden. Sportieve 
bezigheden zoals het volgen van een 
tennisles of fitnesstraining willen er 
nog wel eens bij inschieten. Deze 
‘eigen tijd’ streept ze makkelijk weg, 
omdat er altijd wel iets nuttigs te doen 
is zoals een wasje draaien of werk-
zaamheden voor het bedrijf. Uiteraard 
heeft Gudy een tic en is ‘ie makkelijk te 
raden: ze kan niets lezen zonder met 
een dikke rode stift de taalfouten door 
te strepen. Of, zoals zij het zegt: ‘De 
fouten springen van het blad af.’ 

Hoezo ben je niet bijzonder, Gudy? De 
combinatie van wie je bent op zakelijk 
vlak en in je privéleven maakt je juist 
bijzonder en uniek. De kracht van 
humor zie je als de motor van je leven 
en hoe je dit invult. Zoals je het zelf 
zegt: ‘ik houd van humor, dit maakt het 
leven luchtiger en maakt het mogelijk 
om er op een afstand naar te kijken’. 
Haar gezicht spreekt boekdelen en 
straalt een boel vrolijkheid uit: ‘Ook al 
is de situatie donker en duister, er valt 
altijd wel iets positiefs te zien’. Op mijn 
vraag wat ze heel graag wil nalaten 
als ze haar laatste voetafdruk heeft 
gezet, denkt ze heel even na: ‘Dat 
de kinderen zeggen dat ik een fijne 
moeder ben geweest’. Gudy, je bent 
nu al een tof en fijn mens. Bescheiden, 
krachtig, realistisch met aandacht voor 
het werkelijke leven. Wij als redactie 
van het clubblad willen je nogmaals 
hartelijk danken voor je jarenlange 
inzet. Met als klap op de vuurpijl het 
fantastische mooie jubileumboek van 
50 jaar vv Heino waarvan jij alle tekst 
hebt gecontroleerd en zo nodig gecor-
rigeerd. ‘Een zeer professioneel boek 
waar zelfs Feyenoord u tegen zegt’, 
concludeert Gudy. Drie uur later nemen 
wij jolig afscheid en trap ik Loesje aan 
richting huis. In gedachten geniet ik 
na van ons gesprek en dankbaar dat 
ik een kijkje mocht nemen in het leven 
van Gudy, een bijzonder persoon die 
met haar kunde de wereld een stukje 
beter maakt.
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Sinds jaar en dag wordt bij vv Heino een 
Voetbal2daagse georganiseerd in de herfst-
vakantie met deelnemers uit de hele omgeving. 
Ook dit jaar organiseren wij met vv Heino de 
Sallandse Voetbal2daagse in de herfstvakantie. 
Op 18 en 19 oktober 2021 kunnen zowel 
jongens als meisjes in de leeftijd van 6 t/m 
15 jaar deelnemen. Deelname is mogelijk voor 
zowel leden van vv Heino als voor leden van 
verenigingen uit de wijde omgeving

Aanmelden kan via 
www.sallandsevoetbaldagen.nl.

BATTLE OF THE TEAMS
Na de geboorte van ‘Battle of the Teams’ en 
twee succesvolle zondagen kunnen we van 
een goede start spreken. Helaas hebben we 
te maken gekregen met een klein virus. Hier-
door hebben we de 3e battle niet kunnen laten 
plaatsvinden in het eerste seizoen met battles. 
Daarom willen we op zondag 7 november die 
teams graag in het zonnetje zetten. Zij hebben 
tenslotte voor een hele gezellige Ierse middag 
en voor een themamiddag ‘Ik hou van Holland’ 
gezorgd.  
Dit seizoen hopen we wel voor een gehele 
battle van 3 teams te gaan. De drie data zijn 
geprikt en het eerste team is bekend voor 
zondag 7 november. Heino 1 zal de aftrap 
doen en dit beloofd uiteraard een topprestatie 
te worden. Voor de daaropvolgende data zijn 
we nog op zoek naar teams. De data voor de 
2e battle is 6 februari en de 3e battle is op  
3 april.
Wil je je aanmelden als team dan kan je dit 
melden bij Jordy Boerdijk of één van de ande-
re leden van de Evenementencommissie.  
Oh ja hier ging het om; Het team dat de 
beste prestatie neerzet verdient een mooie 
teamprijs. De jury zal de teams beoordelen 
op onder andere thema en creativiteit. Niks is 
te gek, zolang het feest maar geschikt is voor 
alle leeftijds- en bevolkingsgroepen!

Vergeet ook niet de finalemiddag op zondag 
22 mei te noteren! Dan zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden, die je niet wilt missen.
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Scheidsrechters worden  
bejubeld of bekritiseerd.  

Onmisbaar bij voetbalwedstrijden 
en daarentegen de meest beoor-
deelde persoon op het veld.  
Spelers, staf en supporters uiten 
met gemak hun ongezouten oor-
deel op arbitragecommissie. Meer 
dan terecht is ‘de week van de 
scheidsrechters’ in leven geroepen 
om de personen in kwestie een 
blijk van waardering te geven. Zijn 
we niet stiekem heel blij dat ze er 
zijn? Want zonder Scheids wordt 
een wedstrijd bij voorbaat al  
afgefloten. 

In de afgelopen twee weken stonden 
de voetbalwedstrijden in teken van de 
scheidsrechters. De gelegenheid om 
de veelal geplaagde arbiters in het 
zonnetje te zetten. Het minste wat een 
team kon doen is in ieder geval ‘lief zijn 
en de waardering uitspreken’. Eigenlijk 
zou dit de standaard moeten zijn: wees 
zuinig zijn op deze fluitende vrijwilli-
gers, ze zijn één van de belangrijkste 
elementen in het voetbalspel. Fijn om 
te zien dat de teams dit goed hebben 
opgepakt. De scheidsrechters werden 
zowel bij de uit- als thuiswedstrijden 
flink in het zonnetje gezet. Tegelijkertijd 
getuigen de foto’s dat ook aan slijterij 
van Dam Heino –tevens clubsponsor– 
is gedacht. Of de kalebaskweker gewild 
van zijn producten is afgekomen, blijft 
een twist. Desalniettemin gaat het om 
het gebaar. Geen twijfel over mogelijk 

dat de veelal alcoholische geste 
goed in de smaak viel bij de scheids-
rechters. De Heinose jeugdscheids-
rechters werden bedankt door Brent 
Hoppen en Sil Slotman en mochten 
zich te goed doen aan een aantal 
versnaperingen in de kantine. 

Trots is vv Heino op de enthousiaste-
lingen die de wedstrijdfluit oppakken. 
Dan te bedenken dat er momenteel 
14 seniorenteams op zondag spelen 
en vele jeugdteams op zaterdag. Een 
beste klus voor de scheidsrechter- 
planners om de arbitrageplanning 
rond te krijgen. Soms lukt het niet om 
voor alle wedstrijden scheidsrechter te 
regelen. Dan wordt de leider van het 
team gevraagd om zelf te zorgen voor 
wedstrijdleiding. Meestal gebeurt dit 

SCHEIDSRECHTER IETS 
VOOR JOU?

Op dit moment lukt het nog steeds om 
de scheidsrechter planning rond te 

krijgen, toch is een aanvulling van scheids-
rechters hard nodig.  
Iedereen is welkom en de frequentie is 
zeker bespreekbaar, al is het één keer in 
de zes weken. Enthousiast of vragen?  
Bel of mail en de scheidsrechter- 
commissie staat je graag te woord. 

Coördinator Scheidsrechterzaken:
Ivo Hut 06-20551319 en  
Robin Telgenkamp 06-23341861
scheidsrechterzaken@vvheino.nl

Planner seniorenscheidsrechters :
Jeroen van Rossum 06-34279981

Planners jeugdscheidsrechters:
Sil Slotman 06-14198566
Brent Hoppen 06-12550312

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTERS
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zonder mokken en morren, het netwerk 
van een team is vele malen groter dan 
het netwerk van de planning omdat de 
‘scheidsrechter-vijver’ al leeg is.  
Op zondag is het scheidsrechters 
tekort op een creatieve manier opge-
lost, de seniorenteams dienen volgens 
planning een scheidsrechter te leveren. 
Ook de selectieteams zijn gevraagd om 
hun bijdrage te leveren, ondanks dat 
voor de selectiewedstrijden (meestal) 
de scheidsrechters worden geregeld 
door de KNVB.

Hulde aan de scheidsrechtercoördina-
toren en planners –mannen die met  
regelmaat zelf ook een wedstrijd  
fluiten–. Hun streven is dat iedere com-
petitie- of vriendschappelijke wedstrijd 
geleid wordt door een (gediplomeerde) 
scheidsrechter. Brent en Sil bellen zich 
een slag in de rondte voor de jeugd-
planning. Jeroen van Rossum regelt dit 
voor de senioren en meestal vissen ze 
uit dezelfde vijver. 
De coördinatoren Robin Telgenkamp 
en Ivo Hut zijn druk bezig met het 
opzetten van scheidsrechtercursus in 
samenwerking met de KNVB. In het 
verleden is dit zeer succesvol geweest. 
Diverse jeugdleden zijn hierdoor 
enthousiast als scheidsrechter aan 
de slag gegaan. Op jeugdige leeftijd 
worden leden gevraagd of zij zich willen 
inzetten voor de vereniging door een 
cursus aan te bieden. Deze cursus om 
scheidsrechter te worden, wordt in de 
regel als zeer leerzaam en erg leuk er-
varen. De vereniging zorgt hierbij voor 
een goede begeleiding en de benodig-
de stimulans. Ben je de Björn Kuipers 
in de dop? Of lijkt het je fantastisch om 
tijdens een wedstrijd de hoogst aan-
gewezene persoon te zijn die toeziet 
op het toepassen van de spelregels? 
Stuur dan een mail naar 
scheidsrechterzaken@vvheino.nl of 
neem telefonisch contact op met 
Ivo of Robin.

PUPIL van de Week
Elke thuiswedstrijd mogen er twee pupillen, 
spelend bij vv Heino in JO-8 of JO-9, Pupil 
van de Week zijn.
De pupillen worden samen met hun ouders/
verzorgen ontvangen in de bestuurskamer. 
Ze krijgen voor deze wedstrijd een speciaal 
trainingsjack aan waarop staat Pupil van de 
Week. De begeleider van vv Heino neemt de 
pupillen mee richting het veld. Ze lopen met 
de teams en de scheidsrechter mee het veld 
op. Voor de ouders/ verzorgers is dan 
gelegenheid voor het maken van een foto. 
De pupillen mogen proberen om de keeper 
te passeren om vervolgens plaats te nemen 
op de bank bij de wisselspelers. In de rust 
gaan de pupillen samen met de ouders/ver-
zorgers weer naar de bestuurskamer voor een 
consumptie en dan krijgen ze nog een mooi 
presentje mee naar huis.
In de tweede helft staan of zitten de pupillen 
gezellig bij hun ouders/verzorgers om de 
wedstrijd samen af te kijken.
Natuurlijk vinden de pupillen het best wel 
even spannend, maar na afloop zijn ze altijd 
superblij!
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Lees hier de coronarichtlijnen 
2021 -2022 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 - vacature
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:  
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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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
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