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Denk je dat je uitgenodigd wordt 
voor een gezellig avondje rummi-
kub, staat de voorzitter je op te 

wachten. Dit overkwam Harm Steg en 
ontving hij de titel: Erelid van vv Heino. 
Meer dan 30 jaar hebben Harm en 
Geesje hun vrije tijd met zalige ziel 
besteed als vrijwilliger bij de voetbal-
vereniging. Het zijn twee verenigings-
mensen pur sang. Bij een groot scala 
aan functies, taken en gekkigheid 
binnen de Heinose voetbalvereniging 
waren Harm en Geesje wel betrokken. 
Hoog tijd om mezelf op de koffie te 
vragen bij Harm 
en Geesje aan de keukentafel.

Tekst: Jessica Slotman

De nostalgie vloog aan mij voorbij toen 
ik met fiets Loesje door de gemeente-
tuin slingerde op weg naar de familie 
Steg. Uitgedrukt in voetbaltermen: zij 
wonen op de hoofdtribune van het 
Heinose groene hart. Vele feestjes, 
biertjes en andere dingetjes hebben 
zich hier afgespeeld rondom en onder 
de grote karakteristieke treurwilg. Als 
die boom kon spreken… Gelukkig zaten 
Harm en Geesje wel fijn op hun praat-
stoel. De koffie stond klaar tezamen 

met een heerlijke kruimelkoek op een 
schoteltje. De anekdotes, verhalen en 
ervaringen vlogen over tafel. Heerlijk 
en een feest van herkenning. Het was 
een hele fijne vrijdagochtend die terug-
ging in de tijd. Een ode aan een mooie 
vv Heinohistorie. 

Je zou haast denken dat Harm en 
Geesje rasechte Heinoërs zijn. Dat 
zijn ze niet. Harm komt oorspronkelijk 
ook niet uit Spanje, wat misschien 
vele (oud-)jeugdleden altijd hebben 
gedacht. Harm is een geboren Fries. 
Geesje geboren en getogen in Beilen 
en ze zijn via omwegen neergestreken 
in het Groningse Bedum, waar ze als 
voetbalouders zeer actief betrokken 
waren bij de club waar Arjan Robben 
groot is geworden. “Beter gezegd, we 
woonden op het voetbalveld”, aldus 
beiden. 
Geesje heeft hier haar cursus jeugd-
leidster gevolgd onder begeleiding van 
Egbert Mulder. Onder de oudgedienden 
staat deze man bekend als voormalig 
betaaldvoetbalscheidsrechter. In het 
bezit van de KNVB erkende opleiding 
als jeugdleidster met embleem, mocht 
Geesje officieel voetbalwedstrijden 
fluiten. De fluit gaf ze liever aan Harm, 

Uitgave Heino Sport vv Heino,
opgericht 7 juli 1969

Welkom terug!
Na een lange winterstop, die wegens alle 
covidperikelen nog stiller was dan normaal – 
geen Winterloop, geen klaverjascompetitie, de 
kantine gesloten – rolt de bal weer en, minstens 
zo belangrijk, kunnen we elkaar weer ontmoe-
ten op ons sportpark. Zoals afgelopen zondag: 
een heerlijk lenteweertje en maar liefst acht 
thuiswedstrijd; wat fijn om weer bij 
vv Heino rond te kunnen lopen! Dat we weer 
volop actief zijn als club, blijkt ook uit deze volle 
editie van Heino Sport, waarin Jessica op de 
koffie gaat bij ons kersverse erelid Harm Steg 
en zijn vrouw Geesje; wat werd hij mooi verrast 
in de speciale nieuwjaarsuitzending van Heino 
Inside! Daarnaast, ook van de hand van Jessi-
ca, een dubbelinterview met de oude en nieuwe 
voorzitter van de technische commissie en een 
sfeerimpressie van het 45+ 7x7-voetbal. Verder 
neemt Arjen Stegeman ons mee in een week 
voorzitter van vv Heino, heeft Diane Eilander 
nieuws van de evenementencommissie – die 
zijn ook weer volle bak in de weer – en is er 
nieuws van het sponsorfront. Met daarnaast 
nog nieuws van het trainersfront en vaste 
rubrieken als In de media is er weer genoeg de 
lezen.

Veel leesplezier en tot snel bij vv Heino!
Jessica, Dorien en Timo

meer dan alleen voetbal ...
Harm en Geesje Steg
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hij heeft vele wedstrijden zowel bij 
het voetbal als volleybal gefloten. Pas 
in 1986 is de familie Steg in Heino 
komen wonen. 

Door hun drie zonen, de tweeling Jan 
en Menno en de jongste André, 
raakten ze al gauw weer betrokken met 
vrijwilligerswerk. De oudste twee 
gingen spelen bij de senioren van 
vv Heino en André speelde in de 
groen-witte kleuren bij het jeugdteam 
A1 met de flamboyante leider Jan
Lozeman. Zoals het vroeger ging, kwam 
Jan op een middag bij Harm en Geesje 
om het reilen en zeilen bij 
vv Heino door te spreken. Dé manier 
om vrijwilligers binnen te harken en 
zowel Geesje als Harm werd ‘gestrikt’ 
als kantinemedewerker. Ze hadden 
samen nog zo goed afgesproken: “Het 
eerste jaar doen wij even niets…”. 
Dit plan was al gauw aan diggelen en 
Geesje heeft vele jaren met heel veel 
plezier, vele mensen voorzien van 
koffie tijdens de rust van Heren Heino 
1. Zij maakte deel uit van de harde 
kern, samen met o.a. Jannie Lozeman, 
Tonnie van Tongeren en Dinie Hoes . 
Een gezellig joviale groep vrouwen vol 
grollen die zich jarenlang hebben inge-
zet voor de kantine. “Wat hebben wij 
veel lol en plezier met elkaar gehad”, 
glunderde Geesje. “Vooral in de keuken 
tijdens de Gerard Satink toernooien”. 
Hieruit zijn vriendschappen voor het 
leven ontstaan. Helaas zijn de dames 
niet meer onder ons en denkt Geesje 
met fijne herinnering terug aan deze 
‘gouwe ouwe tijd’. 

IIn de geschiedenis van vv Heino zijn 
Harm en Geesje waarschijnlijk ook de 
enige vrijwilligers die door een vv Heino 
arbitragecommissie zijn gescreend. 
Voordat Anton Nijboer aan de deur 

kwam met de vraag of Harm leider wou 
worden van heren Heino 2, had Nijboer 
eerst met Bedum gebeld voor informa-
tie. Op zijn brandende vraag: “Wat voor 
‘spul is het‘ die Harm en Geesje”, werd 
zeer positief geantwoord. Harm is 
echter geen leider geworden van Heino 
2, maar dit was het wel het begin van 
een zeer lange veelzijdige vrijwilli-
gersloopbaan. Want wat heb je niet 
gedaan, Harm? Door deze niet-vraag 
te stellen, bespaar ik mij veel schrijf-
werk. Naast diverse bestuursfuncties 
en lid te zijn geweest van diverse 
commissies, is Harm maar liefst 30 
jaarlang actief geweest als consul. 
Daarnaast heeft hij vele wedstrijden 
gefloten en beschouwden wij – het 
toenmalige vv Heino Dames 2 – hem 
als ‘onze scheidsrechter’. Zeer waardig 
hoe Harm 22 vrouwen en staf onder 
de duim hield. Nu begrijp ik waarom: 
Harm heeft het Hevo volleybal-
vrouwenteam gecoacht, waarbij zijn 
eigen vrouw Geesje fanatiek meespeel-
de. Mijn opmerking – wordt nooit leider 
van een damesteam – begreep Harm 
als geen ander: “Ik kreeg de tip om 
na het douchen de volleybaldames te 
laten zitten op een bank. De sporthal 
mocht pas verlaten worden zodra de 
perikelen van de wedstrijd waren uitge-
praat… Na dit te hebben geprobeerd, 
ben ik maar gestopt als leider”. 

Vrijwilliger Veldloop 2009

Ik heb te doen met Geesje, met een 
man die dag en nacht bezig is met 

AGENDA 
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30 Golf clinic sponsoren

APRIL
2  Oud papier
3  Muziek met Jordy van Vilsteren
3 Battle of the teams (nog in de planning)
27 Schoolvoetbal toernooi
NOTEER VAST 11 JUNI !! - FAMILIEDAG

....

Ledenpas
Afgelopen jaren was het gebruikelijk dat we  
aan het begin van het seizoen ledenpassen  
verstuurden naar al onze leden.
Deze ledenpassen waren vooral bedoeld als  
toegangsbewijs voor de wedstrijden van Heino 1 
Dit seizoen ontvangt ieder lid bij de thuiswedstrijd 
een e-mail met een aankondiging, die ook als 
toegangsbewijs dienst doet.

.... 

Webshop
Breng een bezoek aan onze webshop 
met een uitgebreid assortiment aan 
voetbalartikelen! 
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de voetbal. Tegelijkertijd schuilt de 
grote kracht meestal ook in de 
achterban. Geesje had genoeg om 
handen als Harm weer eens de deur 
uit was. Zij heeft een creatieve inslag 
en showt met recht trots haar tech-
nische quiltwerk dat in de maak is 
voor haar kleinzoon, een hobby waar 
je engelengeduld voor moet hebben. 
Samen mogen ze graag fietsen, al 
inspecteert Geesje vooraf wel eerst 
de toppen van de bomen, want: “Als 
de toppen heen en weer gaan, laat ik 
de fiets staan en gaan wij wandelen”, 
zegt Geesje resoluut. Echt reislustig 
zijn ze niet, aldus henzelf, en dat is 
best lastig als een zoon op Curaçao 
woont. Toch zijn ze al een keer in die 
grote vogel gestapt om zoonlief te 
bezoeken. “Nu hebben wij gezien hoe 
onze zoon met zijn gezin daar leeft en 
dat is fijn. Een perfect land als je van 
duiken en strand houdt”. Terwijl ze dit 
vertellen is aan alles te merken dat 
ze liever elke ochtend ontwaken met 
uitzicht op de mooie Heinose treurwilg.  

Nog steeds is Harm actief bij vv Heino. 
Wekelijks houdt hij de topscoorders- 
en fair-playlijst bij en draait hij sport-
parkdiensten. Verder genieten ze van 
hun vrije tijd en hun zeven klein-
kinderen. En nu is Harm dus betiteld 
als erelid, dit is hem zeer gegund. 
Mede verdiend door zijn fantastische 
vrouw Geesje. Als laatste woord wil 
hij hiervoor Geesje hartelijk danken, 
alsook alle leden die hem hebben 
voorgedragen. vv Heino is gezegend 
met een aantal echtparen die veel 
voor de vereniging hebben betekend 
of nog steeds van betekenis zijn. Daar 
horen Harm en Geesje zeker bij. Wat 
een bijzonder mooi stel, twee mensen 
die oprecht, eerlijk, rechtvaardig en 
realistisch in het leven staan. Voor 
deze mensen heb ik veel bewondering 
en voor mij zijn zij het boegbeeld wat 
de kracht van de vrijwilligers is voor 
een vereniging. 

MEER INFORMATIE

7X7 EN WALKING FOOTBAL

Wil je graag meer informatie, neem  
dan gerust contact op met:

Alfred Kiekebosch 
(coördinator 7 x 7 / Walking Football)  
06 55 74 34 21 
of 
Jan Pekkeriet 
(seniorencommissie) 
06 49 86 16 16
of 
seniorencommissie@vvheino.nl 

7 x 7 en
Walking Football
Naast het gangbare veldvoetbal, elf 
tegen elf dus, heeft vv Heino ook 
teams die actief zijn in het 7x7-
voetbal, zowel op competitie- als 
recreatieniveau. Voor de wat oudere 
senioren is het Walking Football een 
mooie gelegenheid om actief en 
gezellig bezig te zijn.

Vv Heino heeft zowel vrouwen- als 
herenteams die onder de KNVB-vlag op 
competitieniveau de 7x7-wedstrijden/
toernooien spelen. Een voetbalvorm 
waarbij met 7 spelers op een half 
veld wordt gespeeld in aangepaste 
spelvorm. Daarnaast is er een 45+ 
recreatief 7x7-team dat iedere zater-
dagmiddag traint en op vrijdagavond 
toernooien speelt bij buurtverenigingen 
(dit alles op vrijblijvende basis). 

Iedere vrijdagochtend is er een groep 
zestigplussers die het Walking Football 
beoefent. Een vrij nieuwe voetbalvorm 
waarbij in een wandeltempo op een 
kwart veld gespeeld wordt. Een mooie 
gelegenheid om op de oude dag nog 
actief te kunnen voetballen met als 
basisprincipe: je bent zo jong als je 
jezelf voelt en je bent nooit te oud om 
te leren. Kortom vv Heino biedt vele 
voetbalvormen aan voor jong en oud. 
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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

van 09.00 tot 12.00 uur

vv Voorjaars-
vakantie
Tekst: Arjen Stegeman

Het is de eerste zondag van maart, 
schitterend zonnig weer en ik ga zo 
naar de voetbal. Het is het laatste 
weekend van mijn vakantie en ik 
neem jullie in dit stukje even mee.

Het eerste weekend mocht de kantine 
weer zonder restricties open en wat 
was dat genieten. Het weer werkte ook 
mee en ik zag op zondag zelfs mensen 
met een biertje op de tribune, heerlijk. 
Helaas gebieden me de regels me 
te zeggen dat er geen bier mee naar 
buiten mag, hoe fijn dat ook in de zon 
smaakt…
Op maandag heb ik een gesprek gehad 
met een vertegenwoordiger van Canon. 
We printen weinig en hebben wel een 
duur onderhoudscontract. Deze wordt 
opgezegd. Het één en ander houdt in 
dat we met ingang van volgend jaar 
nog zuiniger moeten worden in het 
printen.

Deze week kreeg ik meerdere 
telefoontjes van sportparkbeheerder 
René Oosterlaar. Eerst was de boiler 

van de kantine lek. Later bleek ook de 
ventilator van de heteluchtverwarming 
van het tribunegebouw niet meer op 
volle toeren te draaien. Het is alsof de 
duvel ermee speelt, de accommodatie-
commissie (AC) is samen met de 
verduurzamingsgroep begonnen 
aan een meerjarenonderhoudsplan  
(MJOP). Dit alles betekent dat er nu al 
duizenden euro’s geïnvesteerd moeten 
worden om warm water en verwarmde 
kleedruimtes te hebben.

’s Avonds heb ik samen met mijn neef 
Cas heerlijk getraind met JO12-2. Dit 
is echt een fantastisch team. Het is 
echt altijd gezellig en iedereen komt 
graag voetballen en komt meestal op 
tijd, of niet Sven Schotman? De hesjes 
stonken een uur in de wind, die konden 
wel een wasbeurtje gebruiken. 
Normaal houden deze jongens van 
lekker lang douchen, maar deze week 
kon dat vanwege de lekke boiler niet in 
kleedkamer 1 en 2.

De afgelopen week heb ik veel met de 
dames van het kledingbeheer gespro-
ken. Er komen nieuwe jassen. Die 
kunnen we dankzij een heel betrokken 
contactpersoon van de jeugd en een 
zeer welwillende sponsor voor een 
mooie prijs aanbieden. Yvonne en 
Saskia hadden meerdere pasmomen-
ten ingepland en de KC heeft de borg 

Bestuursleden aan het woord ...
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onze website : 
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en jassen zelfs in de kassa gezet. 
Top geregeld!! Klik hier voor meer 
informatie.

Op woensdagmiddag train ik iedere 
week JO8-1 op het 4x4-veldje. Als ik 
aankom lopen is de voetbalschool 
meestal ook bezig. Leuk dat er weer 
ouders stonden te kijken en men op 
die manier kennismaakt met vv Heino. 
De kinderen zijn bij Freddy en Hennie 
in uitstekende handen, klasse man-
nen! Bij mijn teampje spatte woensdag 
het plezier er weer af. De hesjes waren 
gewassen en de training liep als een 
speer. 
Echt heel prettig dat de materiaal-
ruimte nu zo goed georganiseerd is en 
dat René weer uit quarantaine was om 
wat toezicht te houden. 

Op donderdag ben ik samen met mijn 
vader bij Vital Centre gaan kijken naar 
het boardingveldje. Helaas stopt Vital 
Centre in Heino en staat de boel te 
koop. We zijn aan het onderzoeken of 
het haalbaar is om het boardingveldje 
op het voormalig handbalveld te plaat-
sen. Wordt vervolgd.

Donderdagavond won Heino 1 van 
MASV met 1-3. Jesse Kruiper scoorde 
2 keer. Ik weet niet in welk shirt hij 
in de Voetbal.nl app staat, maar kan 
iemand dat rap veranderen? Mijn ogen 
doen nog zeer. Onze Kevin was in vorm 
en het laatste doelpunt nam Nick voor 
zijn rekening. Belangrijke punten voor 
Heino 1!  

Vrijdagmiddag heb ik het oud papier 
alvast weggebracht en in de kanti-
ne met de vutploeg een bakje koffie 
gedronken. De mannen die wekelijks 
onderhoud verrichten op ons fraaie 
sportpark mochten ook jassen passen. 
Het is een mooie ploeg kerels die met 
de mannen van het sportparkbeheer 
de complimenten verdienen. 

Marcel Slinkman en zijn oudpapier-
groep hebben de zaken goed geregeld. 
Heino 10 zorgde zaterdagochtend voor 
de extra hulp bij het inzamelen, klasse 

mannen!

Zaterdagmorgen mocht ik met het 
ploegje van mijn jongste zoon op pad. 
We moesten tegen een gelijkwaar-
dig Blauw Wit ’66 uit Holten. Helaas 
maakten zij wat doelpunten meer en 
bleven de punten op het Sportpark ’t 
Vletgoor. Ze hebben daar een mooier 
toegangshek dan wij, maar dat was 
ook het enige…

Vandaag zijn er weer veel thuis-
wedstrijden en vanmiddag hebben 
we kantinedienst met 35+1 en dan 
speelt Heino 1 tegen BVC. Al met al 
een perfect weekje in weer normale, 
gezellige sferen. Onze mooie club staat 
er goed voor. Er liggen best wel wat 
uitdagingen in de diverse commissies, 
de handen moeten zoals altijd weer 
uit de mouwen. Maar hoe tof is het 
om wat voor onze vereniging te mogen 
doen? Iederene hef wat met vv Heino 
en vv Heino hef wat te doen voor 
iederene.

Noah Bruggeman, nieuwe trainer Heino 2.
De 22-jarige talentvolle trainer van Schalkhaar 
JO19-1 volgt Sander de Boer op die aan het 
eind vertrekt.

De technische commissie en Noah Bruggeman 
kwamen een contract voor de duur van één 
seizoen overeen. “We hebben Noah onlangs 
benaderd en hij was meteen enthousiast.”

Noah is twee jaar assistent-trainer geweest 
naast René Remie bij de hoofdmacht van Wij-
he’92. Noah is ook trainer geweest van JO15-1 
en JO17-1 en nu JO19-1 bij Schalkhaar en blijft 
dit volgend seizoen ook doen, in combinatie 
met Heino 2.

We wensen Noah succes en ontzettend veel 
plezier bij onze mooie club!
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EVENEMENTENCOMMISSIE
En we zijn weer los!!

Eindelijk we kunnen weer aan de slag 
met de evenementen. Het werd ook wel 
tijd en dat kun je wel merken. De kan-
tine zit weer vol en er wordt weer volle 
bak gevoetbald. Uiteraard is het soms 
improviseren omdat het virus zich 
nog wel verspreidt en men weer even 
opgesloten zit. Zo ben ik zelf ook aan 
de beurt geweest – ik denk na het uitje 
Dalfsen-Heino, maar dat neemt niet weg 
dat het een leuke avond was. Dit vraagt 
natuurlijk om meer evenementen, dus 
wat kunnen jullie verwachten?

Door: Diane Eilander, namens EC

Zondagmiddag 3 april zal Jordy van 
Vilsteren voor muzikaal vertier zorgen in 
de kantine
Zondag 3 april stond er een Battle of 
teams op de agenda… maar daarvoor is 
nog geen team opgestaan. Maar houdt 
vooral de communicatiekanalen in de 
gaten voor het laatste nieuws; dit zou 
maar zo een nieuwe datum kunnen
worden.

Verder zal binnenkort gestart worden 
met de voorbereiding van het Gait Groot 
Beumer Toernooi. Deze heeft tot nu 
toe nog niet in het nieuwe jasje kunnen 
plaatsvinden, maar ter nagedachtenis 
van Gait verdient hij dit zeker. Het zal 
een 7x7-toernooi worden op vrijdag-
avond, dus ga maar vast aan de slag 
om tot de samenstelling van een team 
te komen. Vroeger deden vele straten 
uit Heino en vriendengroepen uit zowel 
Heino als omliggende dorpen mee. Het 
zou toch geweldig zijn als dit weer veel 
leven in de brouwerij gaat brengen, 
waarbij naast het sportieve element ook 
de gezelligheid voorop staat. 

Op Koningsdag 27 april zal volgens 
traditie het schoolvoetbal toernooi 
plaatsvinden, hulp daarvoor is nog 
welkom! 

Ik val met de neus in een vergadering 
van de technische commissie (TC). Aan 
tafel zitten Remco Kemerink, Raymond 
Pot en Mark Bruggink. Laatst genoem-
de is de rots in de branding en nestor 
van de TC. De voorbereiding op het 
nieuwe seizoen is begonnen. Dit 
betekent drukke tijden voor de 
mannen. “En ik ben gestrikt met de 
mededeling dat het mij maar één keer 
in de vier à zes weken een donderdag 
avond kost, dat voorzitterschap”, roept 
Remco met een dikke grijns op zijn 
gezicht. “Nou, dat is dan precies de-
zelfde reden dat je vader mij destijds 
ook strikte voor deze functie”, kaatst 
Raymond direct terug. Zo, de toon is 
gezet. Ik heb nog geen vraag gesteld 
of de eerste vier bladzijden staan al 
vol met krabbels over de gespreksstof 
tussen beide mannen. R & R vormen 
zowel binnen als buiten de lijnen een 
bijzonder en praatgraag duo. Niet 
alleen de wijze waarop Raymond en 
Remco zijn gestrikt, ook de motivatie 
om de job aan te nemen, komt over-
een: “De kinders waren uit de luiers”.

In november, tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering, heeft Raymond zijn 
functie als voorzitter van de TC overge-
dragen aan Remco. Het zijn zeker geen 
onbekenden van elkaar. In hun jongere 
jaren stond Remco in de goal en 
Raymond ervoor als laatste man 
(verdediger centraal rechts) het 
glorieuze Heino 1 dat promoveerde 
naar de 2e klasse. “Intussen is er een 
boel veranderd”, verwondert Remco 
zich over de voortgang van de club, 
met zijn oog gericht op het grote witte 
scherm waarop de wedstrijd van Heino 
1 van afgelopen zondag is te zien, 
opgenomen door de camera die op het 
hoofdveld staat. “Mijn keeperstraining 
vond plaats in de zandbak met een 
houten vierkante goal. Met een beetje 
geluk hadden we wat licht van één 
lullige lichtmast”. Tegenwoordig heeft 
de vereniging het zeer professioneel 
voor elkaar en is het een vooruitstre-
vende club. Jaren geleden heeft Freddy 
Kemerink, de vader van Remco, als 
interim-voorzitter diverse commissies 
opgezet. Raymond werd toen door 

Technisch     n tweetje met R en Réé

De felle lampen van het hoofdveld schijnen mij fier tegemoet als ik met Loesje de 
fiets het sportpark op rijd. Het is donderdagavond, een echte vv Heino clubavond. 
De moe getrainde mannen en vrouwen druppelen het clubhuis binnen om het 
verloren vocht op peil te brengen. Op het hoofdveld zijn de selectieteams nog 
fanatiek aan het trainen. Het is weer als vanouds. Nou ja…. bijna. De één tweetjes 
die Raymond en Remco vroeger op voetbalveld maakten tijdens hun voetbal-
carrière in Heino 1, worden nu gecreëerd in de bestuurskamer. 

Tekst: Jessica Sloman
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EVENEMENTENCOMMISSIE
En we zijn weer los!!

Eindelijk we kunnen weer aan de slag 
met de evenementen. Het werd ook wel 
tijd en dat kun je wel merken. De kan-
tine zit weer vol en er wordt weer volle 
bak gevoetbald. Uiteraard is het soms 
improviseren omdat het virus zich 
nog wel verspreidt en men weer even 
opgesloten zit. Zo ben ik zelf ook aan 
de beurt geweest – ik denk na het uitje 
Dalfsen-Heino, maar dat neemt niet weg 
dat het een leuke avond was. Dit vraagt 
natuurlijk om meer evenementen, dus 
wat kunnen jullie verwachten?

Door: Diane Eilander, namens EC

Zondagmiddag 3 april zal Jordy van 
Vilsteren voor muzikaal vertier zorgen in 
de kantine
Zondag 3 april stond er een Battle of 
teams op de agenda… maar daarvoor is 
nog geen team opgestaan. Maar houdt 
vooral de communicatiekanalen in de 
gaten voor het laatste nieuws; dit zou 
maar zo een nieuwe datum kunnen
worden.

Verder zal binnenkort gestart worden 
met de voorbereiding van het Gait Groot 
Beumer Toernooi. Deze heeft tot nu 
toe nog niet in het nieuwe jasje kunnen 
plaatsvinden, maar ter nagedachtenis 
van Gait verdient hij dit zeker. Het zal 
een 7x7-toernooi worden op vrijdag-
avond, dus ga maar vast aan de slag 
om tot de samenstelling van een team 
te komen. Vroeger deden vele straten 
uit Heino en vriendengroepen uit zowel 
Heino als omliggende dorpen mee. Het 
zou toch geweldig zijn als dit weer veel 
leven in de brouwerij gaat brengen, 
waarbij naast het sportieve element ook 
de gezelligheid voorop staat. 

Op Koningsdag 27 april zal volgens 
traditie het schoolvoetbal toernooi 
plaatsvinden, hulp daarvoor is nog 
welkom! 

(vervolg Evenementencommissie)

Trouwens, de activiteit die in de afgelo-
pen jaren iedere maand plaatsvond, is 
natuurlijk de inzameling van Oud Papier. 
Enkele keren heeft de papierophaalser-
vice niet plaats kunnen vinden, maar al 
snel kon dit weer opgepakt worden door 
deze trouwe vrijwilligers. Samen met 
Marcel Slinkman hebben zij met iedere 
maand weer een ander team gezorgd 
voor een mooie opbrengst in de clubkas. 
Chapeau!! 

Door de drukbezette voetbalagenda zal 
de TerHeyne Cup dit jaar niet doorgaan, 
simpelweg omdat er geen voetbalvrij 
weekend te vinden is. Wel zou het super 
zijn om met de hele club dit bijzondere 
seizoen af te kunnen sluiten op de 
familiedag. Daarvoor moeten de plan-
nen nog verder gemaakt worden, maar 
houd onder voorbehoud zaterdag 11 juni 
vrji!! Daar zijn buiten de vrijwilligers ook 
alle leden en familieleden welkom. 

Kortom, we zijn weer opgestart en het 
zou maar zo kunnen dat spontaan extra 
evenementen gaan ontstaan. Natuurlijk 
gaan we dit via onze socialmediakanalen 
aan jullie melden, houd deze goed in de 
gaten!

Tot ziens bij de club!!

Freddy gevraagd om voorzitter te 
worden van de TC. Dit is nu 14 jaar 
geleden. Het systeem waarbij het reilen 
en zeilen van de club wordt onderver-
deeld in diverse commissies, was 
destijds heel nieuw. Recentelijk stap-
ten diverse andere verenigingen ook 
over op dit systeem waarmee vv Heino 
al aan het oogsten is.   

De TC is verantwoordelijk voor het 
technische beleid van de vereniging 
en heeft een route uitgestippeld hoe 
je de kinderen het beste leert voetbal-
len. Het beleid heeft als doel om eigen 
jeugdspelers op een zo hoog mogelijk 
niveau te kunnen laten voetballen 
door het aanbieden van een gedegen 
jeugdopleiding. Zowel de jeugd als 
volwassenen hebben de mogelijkheid 
om trainerscursussen te volgen onder 
begeleiding. De TC zorgt ervoor dat 
er oefenstof wordt aangeboden voor 
ieder team binnen de vereniging, 
waardoor de beginnende trainer zich 
zekerder voelt. Wat dat betreft heeft 
de vereniging al een aantal trainers 
voortgebracht die nu als hoofdtrainer 
zijn aangesteld bij verenigingen in de 
omgeving en de eerste elftallen ver-
dienstelijk op de kaart zetten. De cirkel 
is rond als één van de eigen opgeleide 
trainers ooit hoofdtrainer wordt van het 
vlaggenschip van Heino. De selectie 
van Heino 1 bestaat grotendeels uit 
eigen opgeleide jeugdspelers. De clubs 
waarbij Heino in de competitie speelt, 
halen grotendeels hun (veelal betaal-
de) spelers elders vandaan. Het 
huidige speelniveau van de jeugd is 
hoog te noemen. JO-19 speelt zelfs 
derde divisie en zijn de busritten vaak 
langer dan de 90 minuten speeltijd 
omdat ze op landelijk niveau spelen. 
En dit is allemaal gerealiseerd onder 
het bezielende TC-voorzitterschap van 
Raymond. Hulde en een diepe buiging!

Remco is zeer zeker geen groentje te 
noemen. Hij heeft jarenlange erva-
ring in het besturen van een groeiend 
succesvol bedrijf. In de tijd dat er nog 
geen luiers in huize Kemerink waren, 
zwaaide Remco de scepter als Prins en 

voorzitter bij de carnavalsvereniging De 
Sökkestoppers Heino. En laat het nu 
geen toeval zijn dat Raymond ook lid 
was van de Raad van Elf. Het verhaal 
wordt nog frivoler als ze gebroederlijk 
aangeven dat carnaval de bakermat is 
van de wijze lessen die ze nu toepas-
sen. “Van de wagenbouwers, daar 
hebben wij een boel van geleerd!” Het 
maken van een carnavalswagen is een 
grote gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van creativiteit, techniekkennis en 
uitvoering omdat op een wagen alles 
draait, beweegt en ook nog eens veilig 
een horde hossende mensen moet 
dragen.  

Bevlogen en enthousiast praten de 
mannen aan één stuk door. Een genot 
om aan te horen hoe ze elkaar aanvul-
len. Twee verschillende mensen met 
hun eigen energie, inbreng en commu-
nicatie, die samen gaan voor één doel: 
verder groeien op de huidige solide 
basis. Raymond staat tot de zomer 
Remco bij in zijn taak. “Zo niet meer 
dan nodig”, vult Raymond aan. “Je hebt 
toch een opzegtermijn van 36 jaar?”, 
is de bliksemsnelle tegenreactie van 
Remco en is hij heel blij met de hulp 
die Raymond biedt. Met zijn tweeën 
heb je steun aan elkaar. Het samen-
doen en motiveren is een belangrijke 
taak voor de voorzitter. “Het is belang-
rijk dat je de neuzen dezelfde kant op 
hebt staan en trots bent op elkaar en 
op de club”, zeggen beide heren in 
koor. “Daarnaast mag je best kritisch 
zijn, maar wel met respect”. Ondertus-
sen wordt er op de deur geklopt en is 
het tijd om het gesprek af te ronden. 
De nieuwe trainer voor Heino 2 staat 
voor de deur om het contract te 
ondertekenen. “Dit ging bij ons wel 
heel anders”, grijnst Raymond. “Het 
bestuur stelde in een trainersoverleg 
met het team de nieuwe trainer voor en 
werd het contract ondertekend onder 
genot van een dikke sigaar”. 

Als afsluiter kon ik nog één vraag 
stellen aan Raymond wat hij nu met 
zijn vrije tijd gaat doen. “Een jaartje 
thuis zitten”, klinkt het vrij resoluut. 
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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 Jeugdteams
Trainers bij diverse jeugdteams, om
doordeweeks training te geven.
Voor meer informatie:  
voorzitter-jeugdcommissie@vvheino.nl

MEER VACATURES BEKIJKEN, KLIK HIER

Vacatures ...

Heino’s 45+ 7 x 7 toernooi
Ja hoor… we mogen weer! Het laatste toernooi was meer dan twee jaar geleden 
en nu mochten wij weer los op het Heinose Sportpark. Tien teams uit de omge-
ving hebben gestreden voor het blaadje bier. Na afloop van het toernooi was het 
een drukke gezellige boel in het vv Heino clubhuis.

Afgelopen vrijdagavond 4 maart stond 
in het teken van het toernooi 45+ 7 x 7. 
Twee jaarlang heeft het draaiboek op 
de plank gelegen. De organisatie heeft 
de stoflaag eraf geblazen, hier en daar 
is het wat bijgeschaafd en de geolie-
de machine draaide weer vanouds. 
Tien teams van de wilde bond -een 
organisatie die bestaat uit elf teams 
van voetbalverenigingen uit Zwolle en 
omstreken die om beurt een toernooi 
organiseren- , waren afgereisd naar het 
mooie sportpark van Heino. Klokslag 
19:00 uur gingen de lichten aan op 
het hoofdveld en veld 4. Een magisch 
gezicht hoe de felle lampen de velden 
belichten in de vrieskou. Nog magi-
scher is de diversiteit in het opwarmen 
van de spieren en hoe de spelers zich 
klaar stomen voor het toernooi. Alsook 
de kledij, de één betreed het veld met 
een thermolegging onder de voetbal-
broek, dikke sjaal, handschoenen en 
een muts strak over de oren. De ander 

heeft voldoende aan een shirtje met 
korte mouw, blote benen en sokjes tot 
aan de enkels. 

De teams waren verdeeld in twee pou-
les van vijf teams. Per poule speelde 
ieder team een keer tegen elkaar op 
een half veld onder begeleiding van 
scheidsrechters. De wedstrijden duur-
den 20 minuten en in een tijdbestek 
van 2 uur zijn er in totaal 10 wedstrij-
den gespeeld. Een intensief gebeuren 
waarbij veel vocht en energie verloren 
gaat. Fanatiek als de mannen zijn, 
vindt er uiteraard nog wel het nodige 
duw en trekwerk plaats om volop voor 
de winst te gaan. Over het algemeen 
heerst de gemoedelijke sfeer en heeft 
het plezier duidelijk de overhand. 
Het belangrijkste is dat het toernooi 
zonder incidenten verloopt en zijn er 
geen (zware) blessures voorgevallen. 
Gemakshalve laten wij de pijnen die er 
zeker waren de volgende dag, buiten 

Rechts van mij begint Remco hard te 
lachen. “Volgens Inge mag je niet 
langer dan een half jaar thuis zitten”. 
Inge heeft Raymond al gevraagd of hij 
in de kantine wil staan, haar mede-
kantinevrijwilliger kan niet. “Ach, ik ga 
vast wel iets doen”, bevestigt 
Raymond. 
Binnen drie kwartier sta ik weer buiten. 
Voor mij een recordtempo waarbij ik 
amper vragen heb gesteld, de oortjes 
goed heb laten klapperen en de blaad-
jes volgeschreven. De schrijverspols is 

goed voelbaar, desalniettemin was het 
gesprek meer dan de moeite waard 
en bijzonder mooi en vooral leerzaam. 
Eén ding weet ik zeker, Raymond raken 
wij gelukkig niet kwijt en dankzij zijn 
blauwdruk die hij achterlaat, is een 
stevige basis waar nog volop kan 
worden gebouwd  en geoogst. Met 
Remco komt er een nieuwe frisse wind, 
een waardige opvolger met nieuwe 
ideeën. Met deze twee mannen heeft 
vv Heino een ‘technisch hoogstandje’ 
in huis gehaald!
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beschouwing. Na afloop was het weer 
een ouderwets gezellig samenzijn in 
het warme sfeervolle clubhuis. Onder 
het genot van een drankje en de 
warme gehaktballetjes, die met lof 
werden ontvangen en met zorg zijn 
klaargemaakt door Bernadet. 

Fijn dat de teams volop aanwezig 
waren na afloop om de financiële 
ader van de vereniging, het clubhuis, 
te voorzien van geldelijke impulsen. 
Zo flexibel als de organisatie was, zo 
flexibel gingen ze om met de prijsuit-
reiking. De twee blaadjes bier als prijs 
werd terplekke nog even bedacht. 
Temeer uit het oogpunt van veiligheid 
omdat in het verleden is gebleken dat 
het secretariaat van het toernooi wel 
eens onbewust fraude heeft gepleegd 
waardoor Heino hoger op de ranglijst 
kwam te staan. Als je niet op het veld 
kunt winnen dan moet je dit afdwingen 

op papier. Echter waren Wijthmen en 
ZAC ijzersterk door al hun wedstrijden 
te winnen en werden zij bekroon tot 
de terechte winnaars van het Heinose 
45+ 7 x 7 toernooi 2022. 

De belangrijkste personen zijn de 
vrijwilligers, zonder hen is het toernooi 
niet mogelijk. Egbert, Gert, Twan en de 
fluitende teamgenoten, bedankt voor 
het in toom houden van de mannen 
op het veld. Bernd, Gé en Marie 
Christine bedankt voor jullie topinzet in 
de kantine en Bernadet voor de voor-
bereiding. Diane bedankt voor je hand- 
en spandiensten. Uiteraard ook een 
dank naar de teams voor hun komst en 
de organisatie waardoor het toernooi 
als een gesmeerde bliksem verliep. 
Het was een mooie avond. Een mooie 
aftrap om na een vervelende stop-
periode, het toernooiseizoen 21/22 
weer op te starten in oude glorie.

OPROEP
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BEEKMAN ELEKTRO 50 JAAR 

Topsponsor Beekman Elektro vierde 
op 21 februari 2022 haar 50 jarig 
bestaan. Een bijzondere mijlpaal waar 
Erik en zijn team trots op mag zijn. 

Erik gefeliciteerd en nog vele jaren!

EIKENAAR MAKELAARDIJ
“Mijn naam is Jolande Eikenaar van Eikenaar Makelaardij, gecertificeerd en 
beëdigd NVM makelaar taxateur. Daarnaast aangesloten bij het NRVT, 
VastgoedCert en het NWWI. Ik heb kennis van de huizenmarkt in Salland en 
omstreken, zodat u een deskundig en reëel advies krijgt. Voor mij staat uw belang 
voorop en u mag de beste kwaliteit bemiddeling verwachten! Een vanzelfsprekend-
heid voor een makelaar zijn creativiteit, expertise, persoonlijke betrokkenheid, maatwerk leveren, ontzorgen, frisse ideeën. 
Dit zijn gewoon ‘dé skills’ van een goede makelaar, daar moet geen twijfel over zijn. Maar… net dat beetje extra, dat is wat 
Eikenaar Makelaardij u biedt! Of het nu gaat om een bezichtiging, verkoopgesprek of een taxatie, Eikenaar Makelaardij neemt 
hiervoor ruim de tijd en helpt u waar nodig is. ‘Niets is teveel’.”

DE HAAN CARAVANS
“De Haan Caravans staat bekend om zijn lage prijzen en kennis van goede 
caravans. Wij bieden u caravans aan voor een concurrerende prijs … maar houden 
de kwaliteit van de caravan hoog in het vaandel. Inruil van uw caravan of vouw-
wagen is absoluut geen probleem! De Haan Caravans is gespecialiseerd in de 
verkoop van gebruikte caravans, in verschillende prijsklassen en indelingen. Voor 
onderhoud hebben we een Service Center in ons pand, Ook voor schade zijn wij u juiste partner.”

www.eikenaar-makelaardij.nl
info@eikenaar-makelaardij.nl | 0572-851169

Welkom nieuwe sponsoren!

Met trots kunnen we melden dat Eikenaar Makelaardij, Holterman Auto’s, Jansen Wijhe, De Haan Caravans en 
Triflex de afgelopen tijd sponsor zijn geworden van onze mooie vereniging! We stellen ze graag aan jullie voor...
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TRIFLEX
“Triflex is producent en leverancier van vloeibare kunststoffen met uitgebreide 
kennis van en ervaring in hoogwaardige oplossingen voor ieder oppervlak. Wij 
bieden duurzame afdichtingssystemen en markeringen voor vloeren, parkeer-
dekken, balkons, galerijen, wegen en daken. Triflex’ producten dragen bij aan de 
veiligheid, het comfort en een optimale beleving van de gebruikers. Al meer dan 
40 jaar verlengt Triflex met de vloeibare kunststoffen de levensduur van gebouwen 
en constructies. De producten zijn in iedere kleur verkrijgbaar en daarmee valt precies de uitstraling of beleving te creëren die 
u wenst” 

HOLTERMAN AUTO’S
“Holterman Auto’s in Wijhe is voor u de juiste keuze als u op zoek bent naar een 
betrouwbaar, professioneel en kleinschalig autobedrijf. U kunt bij ons terecht voor 
alles wat met de reparatie en het onderhoud van uw voertuig te maken heeft. 
Behalve onderhoud en reparatie leveren wij betrouwbare APK-keuringen en 
airco- en accuservice. Holterman Auto’s is merk-onafhankelijk. Dat wil zeggen dat 
alle personenauto’s en lichte bedrijfswagens bij ons welkom zijn. Alle werkzaamheden worden vakkundig en netjes uitge-
voerd.”

JANSEN WIJHE
“Jansen Wijhe verricht werkzaamheden in vier verschillende sectoren: agrarisch 
loonwerk, grond-, weg- en waterbouw, infra industrieel en groenrecycling. Ook 
wordt duidelijk hoe wij werken en met welke machines en precisie wij uw 
opdrachten uitvoeren. Per 01-01-2020 zijn wij Jos en Koen Jansen (zoon) 
verantwoordelijk voor de bedrijfsactiviteiten van Jansen Wijhe. Vol passie en 
enthousiasme werken we samen met ons team aan mooie project en voor veel vaste opdrachtgevers en partners. Ons motto 
luidt dan ook: Vakwerk loont! U leert ons bedrijf echter het beste kennen in de praktijk, dan ervaart u onze deskundigheid en 
gedrevenheid om vakwerk af te leveren.”

Sponsoren opgelet! 
Wie wordt de nieuwe Heino Master?
De golfsport wordt steeds populairder bij het grote publiek. Op dit moment 
zijn er zeker 120 (oud) Heinoërs te vinden die genieten van de sport. Al meer 
dan een decennium strijden deze golfers om het prestigieuze jasje tijdens de 
jaarlijkse ‘Heino Masters’, het officiële Heinose golfkampioenschap

Samen met de organisatie van de Heino Masters biedt de sponsorcommissie 
u de gelegenheid om kennis te maken met deze fantastische en uitdagende 
sport. De clinic zal georganiseerd worden op ‘De Zwolsche’. Golfclub Zwolle 
biedt leuke clinics aan voor iedereen die geïnteresseerd is in de sport. Ervaring 
met de sport is hierbij niet nodig. Onder begeleiding van een golfprofessional 
maak je kennis met alle facetten van het golfspel (putten, chippen, bunkerspel 
en afslaan). Het materiaal wordt door de golfclub zelf verzorgd waardoor het een 
laagdrempelige manier is om eens een balletje te slaan en te zien of de sport 
wat voor jou is. Het enige wat je hoeft mee te nemen is wat balgevoel. Opgeven 
kan bij de sponsorcommissie via sponsorheino@gmail.com.
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De 7 x 7 voetbalcirkel is rond 
voor Chris de Kruijff 
4 maart 2022 heeft Chris de Kruijff zijn laatste toernooi gespeeld. Of eigenlijk 
gekeept. Chris is bij het 7x7 begonnen als keeper, heeft daarna in het veld 
gestaan en deze avond heeft hij op glorieuze wijze zijn laatste toernooiwedstrijd 
gespeeld. 76 jaar oud, al stopt hij nog niet volledig met het voetbalspel.

Op de vraag “Hoe vaak heb je afscheid genomen, Chris?”, is zijn antwoord een 
brede glimlach van oor tot oor. In zijn huis heeft hij een mooi altaar ingericht voor 
al zijn voetbaltrofeeën en gedenkgeschenken. Ook de twee unieke borrelglaasjes 
met het logo van de vv Heino erin gegraveerd, die hij heeft ontvangen als toer-
nooiafscheidscadeau, komen op een prominente plek te staan. Deelnemen aan de 
7x7-toernooien op de respectabele leeftijd van 76 jaar is heel bijzonder. Als oudste 
lid van het 45+ 7x7-team was Chris één van de stabielste aanwezigheidsfactoren 
voor de trainingen en wedstrijden. Nagenoeg op alle trainingen was hij wel aan-
wezig in de afgelopen jaren. Sterker nog, als hij op vrijdagavond een toernooi had 
gespeeld, was hij topfit genoeg om de volgende dag weer paraat te staan voor de 
training. Dit in tegenstelling tot zijn jongere teamgenoten. Gelukkig is Chris nog niet 
helemaal weg en blijft hij actief betrokken bij de trainingen. En op vrijdagochtend is 
hij erbij tijdens de Walking Football op het vv Heinosportpark.

Tijdens de toernooiprijsuitreiking is Chris in volle glorie in de spotlight gezet. Een 
unieke voetbalman met een internationale voetbalcarrière. Met enige regelmaat 
pakt hij zijn buitenlandse wedstrijdjes met FC Twente of het Nederlands elftal bij 
het Walking Football. Chris is het boegbeeld van het Heinose Walking Football en 
toont daarmee aan dat voetballen op oudere leeftijd nog steeds heel goed mogelijk 
is. Onze eigen Heinose Cruijff, maar dan met een K. Tijdens het uitreiken van zijn 
afscheidscadeau pakte Chris nog even zijn moment op zijn Kruijff’s:

“Ik ben begonnen op een heel veld. Dan ga je op latere leeftijd bedenken dat het 
toch beter is om naar een half veld te gaan, dit moet dan toch nog wel een paar 
jaar kunnen. Nou, dat is nu voorbij. Daarom ben ik al begonnen met het Walking 
Footbal, dat is op een kwart veld ongeveer. Dus dat hoop ik nog een tijdje te kun-
nen doen. En daarna ga ik over op tafelvoetbal, dat zal ik in het bejaardentehuis 
doen en tegen die tijd geef ik wel een seintje en kunnen wij daar een toernooitje 
doen. Ik vond het altijd prettige toernooien, ik ga het beslist missen, maar eerlijk 
gezegd, als je 76 jaar bent dan moet je gewoon ophouden. Bedankt allemaal!”
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Jeugdleiders voor volgend seizoen
Technische commissie

We zijn heel blij dat we voor komend seizoen weer de trainers voor JO19-1, JO17-1 
en JO15-1 hebben kunnen vastleggen.
Voor JO19-1 keert Ivo Tammens terug als trainer in onze jeugdopleiding. Hij vertrok 
vorig jaar om zijn carrière als hoofdtrainer op te starten bij SDOL, maar gaat die 
klus volgend seizoen combineren met onze JO19-1. Ivo is natuurlijk een echte Hei-
noman, dus we zijn heel blij dat hij weer terugkomt als trainer op onze velden.
Bij JO17-1 staat volgend jaar ook weer een bekend gezicht voor de groep. Jordy 
Boerdijk was jarenlang trainer van JO15-1, maar besloot vorig jaar om een stapje 
terug te doen. Hij werd leider bij JO17, maar het trainersbloed stroomt blijkbaar nog 
door zijn aderen en dus keert ook Jordy terug als trainer.
Bij JO15-1 blijft Stan Pazie aan het roer. Stan is een talentvolle trainer met een 
echt groen-wit-zwart hart en we zijn erg blij dat ook hij volgend seizoen als trainer 
weer onderdeel is van onze jeugdopleiding.

Zo hebben we volgend seizoen dus weer drie echte clubmensen op onze hoogste 
drie jeugdteams. We hebben ontwikkeling hoog in het vaandel staan; ontwikkeling 
van onze jeugdspelers, maar zeker ook van onze eigen jeugdtrainers en daarvan 
zijn Ivo, Jordy en Stan drie heel mooie voorbeelden!

Ook gaat Renate Grote Gansey voor het vierde jaar Heino VR1 leiden. De ervaren 
speelster met 520 wedstrijden achter haar naam is blij dat de groep compleet blijft 
en het onderling vertrouwen groot is.
Namens de TC zien we voldoende potentie om verder te groeien met deze jonge 
groep en gaan we voor nog een succesvol jaar!

Fotoshoot 
JO 8-1
Met hulp van JO8-1 wordt er deze zaterdag-
ochtend een fotoshoot gemaakt voor een 
boarding van de sponsorcommissie. Na de 
penalties als afsluiting van de wedstrijd gaan 
de ‘modellen’ naar het hoofdveld.
De verloren wedstrijd wordt een beetje verge-
ten met alle gekke poses die ze moeten doen.
Hieronder enkele foto’s, top gedaan JO8-1!
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De laatste jaren heeft de KNVB gezien dat het competitie-
model langzaam scheef aan het groeien is. Dat heeft onder 
meer te maken met de verschuiving van teams vanaf de 
zondag naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag 
blijven er aan de onderkant van de piramide weinig teams 
over, met niveauverschillen en meer reisafstand tot gevolg. 
Op de zaterdag stijgt het aantal teams en is juist behoefte 
aan een goede Vierde én Vijfde klasse. Maar ook in de rest 
van de piramide zijn verbeteringen noodzakelijk voor meer 
regionale competities in de top, een betere aansluiting naar 
de Hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op 
alle niveaus.

Niets doen is geen optie. Om het spelplezier en de kwaliteit 
van de wedstrijden te verbeteren is het absoluut noodzake-
lijk om het fundament van de piramide te verstevigen. “Deze 
brede aanpak van de voetbalpiramide heeft op de korte 
termijn veel impact op de verenigingen”, zegt Directeur 
amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Dat beseffen we, 
maar het leidt op de lange termijn ook tot veel voordelen 
voor iedereen:kortere reisafstanden, meer derby’s, een 
betere aansluiting bij de top en gelijkwaardige competities. 
Het uiteindelijke doel is dat we het spelplezier voor voetbal-
lers en voetballiefhebbers willen verhogen.”

Voorstellen
De KNVB heeft, na een groot onderzoek onder clubs, trainers 
en spelers, verschillende scenario’s uitgewerkt over hoe de 
voetbalpiramide opnieuw vormgegeven kan worden. Hieruit 

is één scenario geselecteerd dat het beste voldoet aan de 
eisen. De volgende voorstellen zullen worden gedaan om de 
structuur van de piramide te versterken.

1. Met ingang van seizoen 2023/2024 krijgt de Hoofd 
 klasse een nieuwe naam en wordt het de Vierde   
 divisie

2. Met ingang van seizoen 2023/2024 wordt er 
 gemengd ingedeeld in de Derde en Vierde divisie én
 de Eerste klasse

3. Het totale aantal poules in de Eerste tot en met de
 Derde klasse wordt teruggebracht

4. In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel  
 omgegaan met het aantal teams per poule

Donderdag zijn voorzitters, secretarissen & trainers en spe-
lers van eerste elftallen op de hoogte gebracht van de brede 
aanpak van de voetbalpiramide. De KNVB Ledenraad zal op 
18 juni 2022 een definitief besluit nemen over de voorgestel-
de veranderingen binnen de voetbalpiramide.

Op de speciaal ingerichte pagina 
www.knvb.nl/voetbalpiramide is meer informatie te vinden 
over dit onderwerp.of lees dit document De piramide van de 
eerste elftallen. Voeballen doe je met zijn allen.

Verbeteringen voetbalpiramide voor meer spelplezier  
en betere kwaliteit
Met ingang van het seizoen 2022/2023 wil de KNVB enkele wijzigingen doorvoeren die het spelplezier moeten bevorderen 
en de kwaliteit van wedstrijden moeten verbeteren.

Bron: KNVB Media: competitiezaken
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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:  

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

ge
sp

ot
 in
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ein

o
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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
De Groene weg
De Haan Caravans
De Haan Machinefabriek
De jong & Laan Accountants
De Smulbaai 
De zaak Electronics
Dijkman Energy Systems
Dk5 Design
Dreamplafonds
DW makelaardij
Eikenaar Makelaardij
Elders installatie
Elektrocentrum
Erwin Otten advies (regiobank)
Estufa
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Frits v.d. Linden
Grandcafe de B
Groenrijk Raalte
Groot Zevert Livestock
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Happy hairdo
Hartholt - Olie
Hartholt Bewindvoering
Heineken Brouwerijen

Het Buitenhuys
Hilgenkamp Bouwservice
Hoba
Holterman auto’s
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hubo
Innofeet
Jansen Wijhe
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
JHW Bedrijfsdiensten
Jasper Esman Audio & Entertainment
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
Jos Ramaker
K en K Relatiegeschenken
Kari’s Crackers
Kjelvik International B.V.
Knock Knock Jeansstore
Korbeld Verhuur
Kreukelaaar organisatiewerken
KroeseWevers BV
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst
Maeike Blauw fotografie
Marsman Trailerbouw
N35 Media
Neppelenbroek auto’s
Nijhoff Harderwijk BV
Noize
Oosterlaar Rijschool
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 Voetbal
Salland zorgverzekeringen
Schadebedrijf Lindeboom
Seine Wonen

Siers
Slagerij Mekers
Smit/ De Vries
Sono-druk B.V.
Spijkerman sports
Steegs BBQ
Studio VHF
Summercamp/ Elbo tours Schaarshoek
Sushipoint
Tandtechnisch Laboratorium Heino
Tcr Raalte
Timelight Reclame
Triflex BV
Univé
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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