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Een korte terugblik op een uniek 
seizoen, dat misschien nog wel een 
heel mooi einde krijgt!

√  Record aantal punten (54)
√  Winst 3e periode
√  2e plek in de eindstand
√  Nacompetitie voor promotie 
√  62 goals voor, 30 tegen
√  2x derbywinst op Rohda Raalte

Tekst: Timo Bomhof
Foto’s: Vincent Hartman, Studio VHF

Heino 1 begon het seizoen met de 
nodige ambitie: na een aantal 
jaar strijd tegen degradatie was 

de ploeg doorgegroeid naar een stabie-
le middenmoter in de 1e klasse E. Het 
vorige seizoen was Heino ook uitstekend 
gestart, maar helaas werd de competi-
tie al na enkele wedstrijden beëindigd. 
Deze goede start gaf wel het nodige 
vertrouwen voor het nieuwe seizoen en 
dus werd een plek in de top vijf haalbaar 
geacht. 

Na een voorbereidingsperdiode met 
winst in oefenwedstrijden tegen Dalfs-
en, DOS ’37 en Hulzense Boys volgden 
drie bekerwedstrijden. De eerste ging 

verloren tegen Bon Boys, maar tegen 
OWIOS en ATC ’65 werd wel gewonnen, 
zij het nipt. Het was in elk geval vol-
doende om verder te bekeren. Op 26 
september ging het dan eindelijk echt 
om de punten. Heino startte met een 
uitwedstrijd tegen TVC ’28 en even leek 
het of de ambities fors naar beneden 
moesten worden bijgesteld: de wedstrijd 
eindigde in 3-0 voor de thuisploeg. Een 
valse start dus voor Heino. De week 
erop kwam Tubantia op bezoek. Heino 
was de betere ploeg en kwam op 1-0 
voor, maar na een uur spelen stond 
het zomaar 1-1. Gelukkig werd er snel 
orde op zaken gesteld, waarna Heino in 
de slotfase uit kon lopen naar 4-1. De 
hatelijke 0 op de ranglijst was alvast 
weggepoetst, maar met de een zware 
serie wedstrijden tegen titelkandidaten 
als De Bataven, Bemmel, Rohda en 
RKHVV in het verschiet kon Heino zeker 
niet op zijn lauweren rusten. De Bata-
ven werd echter met een 1-0 nederlaag 
teruggestuurd naar de Betuwe, waarna 
een krankzinnige wedstrijd in Bemmel 
volgde. Al na een halfuur spelen kreeg 
topschutter Ricky Houterman een rode 
kaart, maar toch kwam de thuisploeg 
op slag van rust op voorsprong. Kevin 
Roddenhof bracht Heino halverwege de 

Uitgave Heino Sport vv Heino,
opgericht 7 juli 1969

Beste lezer,

Voor je ligt alweer de laatste editie van ons 
clubblad van dit bewogen seizoen. Ondanks 
alle covidbeperkingen hebben we de 
competities allemaal kunnen afronden en is 
iedereen nu toe aan de welverdiende zomer-
stop. Hoewel, ons vlaggenschip verzet zich 
nog tegen deze voetbalpauze en speelt zo lang 
mogelijk door. Een plaats in de Hoofdklasse 
lonkt, als op 19 juni het Limburgse Minor 
verslagen wordt en vervolgens de (eventuele) 
finale ook gewonnen wordt. Ook als Heino 1 
strandt in de (halve) finale is het echter met 
recht een historisch seizoen. Hoe dit tot stand 
kwam, lees je in dit blad. 
Verder zijn er, naast de vaste bijdrage van 
voorzitter Arjen Stegeman, natuurlijk een 
sfeerimpressies van de Familiedag, het 
D-weekend en het Gait Groot Beumertoernooi. 
Onze verslaggever Jessica mocht in het kader 
van de rubriek Meer dan voetbal mee naar 
de feestavond van 35+1, beter bekend als 
het veteranenteam en onze nieuwe schrijver 
Dennis geeft op geheel eigen wijze een indruk 
van een wedstrijd van JO11-1. Wij wensen 
jullie veel leesplezier en natuurlijk een heel fijne 
zomervakantie!

Dorien, Jessica, Dennis en Timo

Een historisch seizoen!
Heino 1
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tweede helft langszij, maar 5 minuten voor tijd leek Bemmel 
toch de volle buit binnen te halen. In blessuretijd draaide Heino 
de wedstrijd echter nog helemaal om door doelpunten van Jes-
per, Jesse en Kevin, waardoor er bij het eindsignaal 2-4 op het 
scorebord stond. Met 9 punten uit 4 duels kon Heino dus vol 
goede moed toeleven naar de Sallandse Derby.

En dat vertrouwen liet de ploeg tegen Rohda duidelijk zien. Hei-
no speelde, ondanks een vroege achterstand, een prima wed-
strijd en nog voor rust werd de achterstand omgebogen in een 
voorsprong, tot grote vreugde van het hele Heinolegioen. Nick 
en Aron waren de gevierde mannen. In de tweede helft hield 
Heino vrij eenvoudig stand en in de absolute slotfase maakte 
Kevin het feest compleet door een vrije trap ongenadig hard 
binnen te schieten, wat zorgde voor extatische taferelen in en 
rond het veld: de eerste Derbywinst was een feit! Het bleef die 
zaterdagavond nog lang gezellig in de Heinose kantine. Mooi 
bonuspunt: na 5 wedstrijden bleek Heino zo maar koploper in 
de 1e klasse E. 

Na deze fantastische overwinning op buurman Rohda speelde 
Heino een doordeweekse oefenwedstrijd tegen WSV die met 2-1 
werd gewonnen, om daarna als koploper op bezoek te gaan bij 
het sterke RKHVV, dat samen met Heino en een serie andere 
teams volop in de race was voor de eerste periode. De wedstrijd 
eindigde in 1-1 en Heino bleef daarmee bovenin meedoen. De 
week erop viel Heino echter hard van zijn roze wolk. Voorwaarts 
kwam op bezoek en de Twellonaren zetten Heino met een klap 
terug op aarde: 0-4. Toen drie weken later (na twee voetballoze 
weken) ook Winterswijk in een wedstrijd zonder publiek, maar 
met een livestream voor alle thuiszitters, te sterk bleek met een 
1-2 overwinning, was de eersteperiodetitel uit zicht en leek Hei-
no zijn ambities toch wat te moeten bijstellen. Op 4 december 
kwam Heino nog in actie voor de beker tegen Batavia ’90 uit 
Lelystad; die wedstrijd werd met 1-0 gewonnen, maar daarna 
werd de competitie stilgelegd wegens corona.

Zo volgde een lange winterstop van zo’n 2 maand. Eind januari 
mocht er weer gespeeld worden, dus volgde een korte voorbe-
reiding op de hervatting van de competitie. Er werd geoefend 
tegen SVZW (2-2) en Schalkhaar (3-2 winst) voordat op 19 
februari de competitie hervat werd met de derby tegen Dalfsen, 
die eindigde zoals hij begon: 0-0. Niet helemaal de gewenste 
herstart dus, zeker nu Heino de tweede seizoenshelft verder 
moest zonder sterkhouder Kevin Roddenhof, die in een van 
de oefenwedstrijden een ernstige knieblessure opliep. Toen 
een week later het ervaren Columbia met een 2-1 overwinning 
terugging naar Apeldoorn, ontstonden er toch wat twijfels onder 
de Heinose fans. Zou het dan toch nog een moeilijk seizoen 
worden na zo’n voortvarende start?

De ommekeer volgde echter een aantal dagen later op een 
koude donderdagavond in Arnhem. Heino haalde een zwaar-
bevochten 3-1 overwinning op MASV, onder andere met dank 
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aan penaltykiller Kevin Reimink. De zondag daarna kwam 
laagvlieger BVC ’12 op bezoek in Heino en met name in de 
tweede helft kwam het herwonnen vertrouwen tot uiting: de 
ploeg uit Beek werd volledig op een hoop gespeeld en kon 
met een 7-2 nederlaag terug de bus in. Er zat weer schwung 
in de het Heinose keurkorps en ook de lastige uitwedstrijd 
op het knollenveld van Stevo werd gewonnen: 1-3. Op 20m 
maart kwam er thuis tegen MASV nog een kleine kink in de 
kabel: ondanks een vracht aan kansen in het eerste deel van 
de wedstrijd werd er met 2-3 verloren. Daarna werd de weg 
naar boven echter resoluut ingezet: achtereenvolgens werden 
Voorwaarts (1-2), RKHVV (4-0), Tubantia (0-3) en Stevo (3-0) 
overtuigend aan de kant gezet. Door deze uitstekende serie 
en de uitslagen van concurrerende teams als TVC ’28, RKHVV 
en Winterswijk deed Heino ineens weer mee voor een plaats 
in de top drie. Een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij De 
Bataven deed daar niets aan af.

Begin mei brak de week van de waarheid aan. Eerst stond 
op 1 mei de thuiswedstrijd tegen Bemmel, concurrent voor 
plek 2, op het programma en een week later de replay van 
de Sallandse Derby tegen Rohda, dat inmiddels als koploper 
inmiddels een flinke voorsprong bij elkaar gespeeld had op de 
overige ploegen. Bemmel kwam naar Heino met de hoop de 
achterstand op Rohda te kunnen verkleinen, maar werd gena-
deloos op de pijnbank gelegd door Heino. Met bij vlagen wer-
velend spel werd Bemmel met 5-2 terug naar huis gestuurd. 
Hierdoor kon Heino wederom vol vertrouwen toewerken naar 
de Derby en doordat Rohda in de dying seconds punten ver-
speelde tegen Winterswijk knabbelde Heino een klein beetje 
van de achterstand af.

In de Derby liet Heino zich weer van zijn beste kant zien. 
Marius Deckers maakte al vlot in de wedstrijd de 0-1 en wat 
Rohda daarna ook probeerde, de Heinose defensie gaf geen 
krimp. In de slotfase maakte Nick Bisselink het feest compleet 
door de 0-2 te maken. Door deze overwinning slonk het gat 
op de ranglijst tot 7 punten, met nog 5 wedstrijden te spelen, 
terwijl Bemmel in punten gelijke tred hield met Heino. In de 
3e periode nam Heino brutaal de leiding en het gaatje naar 
de 4e plaats begon een flink gat te worden. De perspectieven 
richting nacompetitie werden zodoende met de week beter.

Na de gewonnen Derby moest Heino op een donderdagavond 
een uitwedstrijd in het verre Beek spelen tegen BVC ’12, dat 
knokte tegen degradatie. Na een vlotte 0-2 voorsprong werd 
het in het laatste kwart van de wedstrijd nog spannend, maar 
op karakter werd een 1-2 overwinning uit het vuur gesleept. 
Enkele dagen later al kwam streekgenoot Dalfsen op bezoek. 
In het laatste halfuur wist Heino het overwicht om te zetten 
in een 4-0 overwinning. Rohda had de draad inmiddels ook 
weer opgepakt, waardoor met nog 3 wedstrijden te spelen 
het gat nog altijd 7 punten was, zowel op Heino als op Bem-
mel. Op 22 mei stond speelde Heino uit tegen Columbia en 
Bemmel uit tegen TVC ’28; Rohda kon kampioen worden als 

het de thuiswedstrijd tegen Stevo wist te winnen. Helaas voor 
de Raaltenaren ging deze wedstrijd niet door, waardoor het 
moest wachten op de resultaten van Heino en Bemmel. Heino 
verloor, door een matig kwartier voor rust, met 2-1 en ook 
Bemmel ging ten onder, waardoor Rohda zonder zelf in actie 
te komen het welverdiende kampioenschap binnenhaalde. 

De strijd om plek 2 was echter nog ongemeen spannend en 
ook de derdeperiodetitel lag door de ontwikkelingen van die 
22e mei weer voor meerdere ploegen in het verschiet. Op 29 
mei speelde Heino thuis tegen TVC ’28, een concurrent voor 
die 3e periode. De wedstrijd eindigde in een overtuigende 3-0 
zege, dit keer juist door een bijzonder sterk laatste kwartier 
voor rust, waarin alle doelpunten vielen. Bemmel speelde op 
het nippertje met 4-4 gelijk tegen Rohda. Door deze uitslagen 
was Heino al zeker van het spelen van nacompetitie doordat 
Bemmel en Voorwaarts, de laatst overgebleven concurrent 
voor de 3e periode, tegen elkaar moesten spelen in de laatste 
wedstrijd. Voor een gunstige uitgangspositie in deze nacom-
petitie was het echter zeer de moeite waard om de tweede 
plaats veilig te stellen en dat deed Heino in de wedstrijd in en 
tegen Winterswijk, ondanks een heel snelle achterstand, met 
verve: 1-3. 

Met dit resultaat haalde Heino op eigen kracht de derde peri-
ode binnen én verzekerde het zich van de tweede plaats, met 
als gevolg een bye in de eerste ronde van de nacompetitie en 
het thuisvoordeel in de 2e en eventueel 3e ronde. 

In de 2e ronde kwam het Tilburgse Sarto op bezoek en door 
doelpunten van Marius Deckers en Jesper Schokker wist 
Heino deze wedstrijd eigenlijk vrij eenvoudig te winnen. De 
volgende tegenstander is in de 3e ronde Minor uit Nuth in het 
verre Zuid-Limburg. Als de mannen van Martijn de Vogel deze 
wedstrijd ook weten te winnen, wacht een finale op neutraal 
terrein tegen het Amsterdamse AGB of het Leidse Boshuizen. 
Eindigt dit historische seizoen met een dikke gouden rand?
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Het einde van het seizoen nadert 
en de meeste teams organise-
ren een spectaculaire seizoen-

afsluiter in de vorm van een feest of 
kamp. Op de laatste druilerige zaterdag 
van de maand mei, terwijl de laatste 
competitiewedstrijden op het redelijk 
verlaten sportpark van vv Heino werden 
uitgevochten, werd iets verderop een 
tuin omgetoverd tot een ‘all-inclusive’ 
feestlocatie. Inclusief zwembad en spa 
hottub! Want… de legendarische fees-
ten van de veteranen worden traditiege-
trouw weer voortgezet. .

Tekst: Jessica Slotman

Even voor vier uur in de middag trok er 
een karavaan van fietsers richting het 
Heinose station. Zo nieuwsgierig als ik 
ben, heb ik fiets Loesje aangetrapt om 
achter de stoet aan te peddelen. Vlak 
voor het station werden de fietsen bij 
een huis geparkeerd. Op de tuindeur 
hing een bord met de tekst: ‘Deur 
goed sluiten voor de hond’. Dit vatte 
ik op als: ‘Iedereen is welkom’, en ik 
sloot mij geruisloos aan bij het bonte 
gezelschap dat was uitgenodigd voor 
de uitsmijter van het voetbalseizoen, 
namelijk het 35+ 1 Veteranenfeest. 

Na enkele jaren te hebben gestraald 
van afwezigheid, heeft vv Heino weer 
een actief 35+ veteranenelftal dat 
verdienstelijk meedraait in de KNVB 
veldcompetitie. Een gemixt elftal van  
oudgedienden, aangevuld met jonge-

lieden die zich van geest misschien 
nog jong voelen, het lichaam geeft 
toch degelijk wat anders aan. Aan de 
zijlijn staan de meest trouwe fans die 
zowel thuis als uit met bewondering 
de strijd op het veld aanschouwen. 
Ofwel men komt voor het leedvermaak. 
Kortom, het veteranenelftal is bloedfa-
natiek binnen de voetballijnen, maar 
misschien nog wel fanatieker met het 
kleuren buiten de lijnen. Dit alles onder 
de bezielende leiding van het legenda-
rische trio: Fuhler, Bol en Van Leeuwen. 
Een opvallend detail hierbij is: normali-
ter staan er meer mensen langs de lijn 
en op de bank dan dat er fitte spelers 
in het veld staan. Tijdens het afsluiten-
de feest was hier niets van te merken 
en was iedereen even ijzersterk.

De feestcommissie (bestaande uit 
Ben, Martijn, Udo en Jan) heeft alles 
uit de kast getrokken om het uitgeno-
digde gezelschap (spelers, bankzitters, 
freelancers en de trouwe fans met 
hun partners) een geweldige middag 
en avond te bezorgen. Het gezelschap 
was niet alleen bont gekleurd, tussen 
de jongste en de oudste zit maar liefst 
veertig jaar! Voordat definitief werd 
overgegaan op eten en drinken moest 
er eerst nog even actief gedaan wor-
den. Het spellencircuit was zo gekozen 
dat iedereen de fysieke uitdaging aan-
kon. De spellen hadden iets te maken 
met stokken gooien naar de koning als 
een Viking, schieten met Oortwijn zijn 
kloot’n, De Neppe zakjes in 

meer dan alleen voetbal ...
Feestje vv Heino Veteranen 35+ 1

AGENDA 

JUNI
18 Regelzaterdag
19 3e ronde: Heino 1 - Minor uit Nurth

JULI Zomerstop 
18-21 Sallandse voetbaldagen 

AUGUSTUS
25 Aftrapbijeenkomst

SEPTEMBER
17 ZOMERFEEST!

....

Webshop
Breng een bezoek aan onze webshop 
met een uitgebreid assortiment aan 
voetbalartikelen! 
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een gat gooien en boelen met een vleugje sjeu. De aanwe-
zigen werden willekeurig in acht groepen verdeeld. In totaal 
waren er vier spellen waarbij steeds twee groepen de strijd 
tegen elkaar aangingen. Over de spelregels kon niet worden 
gediscussieerd aldus feestspeaker Jan, die het feest gewel-
dig mooi aan elkaar kletste en de meest eetlustopwekkende 
mededeling prijsgaf: “Mijn vrouw is wat later, ze is nog aan 
het werk op de OK om daar nog wat extra vlees bij elkaar te 
sprokkelen voor de barbecue”. 

De spelbegeleiders waren niet omkoopbaar, de regels onna-
volgbaar, dus werd er op brute kracht met gepaste mislei-
ding gespeeld. De onderlinge strijd was groot, toch kwam 
er een zeer verrassende winnaar uit de bus rollen. Het met 
de Franse Slag team, bestaande uit Frans, Henny en John, 
was nu niet uitgesproken jong te noemen. Jan sprak wijselijk 
tijdens de prijsuitreiking: “We laten maar in het midden of 
de gespeelde spellen leeftijd gerelateerd zijn”. Hoe dan ook, 
zij mogen zich een jaar lang Veteraan 35+ Spellenkampioen 
noemen. 

Het hoogtepunt van de avond was de vraag: Wat gaat coach 
Fuhler doen? Hij had te kennen gegeven dat hij stopt. Een 
beslissing die zwaar tegen het zere been van het team is. De 
aspiraties voor volgend jaar zijn hoog en ze gaan voor het 
kampioenschap. Het technisch leidende voetbaloog van Fuh-
ler is daarbij onmisbaar. Zonder hem geen kampioenschap 
volgend jaar, is de tendens die heerst in de spelersgroep. 
Met de welbekende hakbijl op het blok heeft het team een 
ingelijste petitie met de wens dat hij nog (minimaal) 1 jaar 
doorgaat, voorzien van alle handtekeningen van de spelers 
aan Fuhler overhandigd. Terwijl Jan de petitie aan Fuhler 
overhandigde werd de vraag nogmaals gesteld: “Wil je nog 
een jaar doorgaan?”. Het was even stil waarna Fuhler de 
legendarische woorden sprak: “Nee, ik stop!” Uiteraard ging 
Jan hier niet mee akkoord en startte de onderhandeling met 
als chantagemiddel de duurbetaalde inkt en lijst van de peti-
tie. Toen ook vrouw Fuhler nog een duit in het zakje deed en 
haar man adviseerde om er nog eens goed maar ook nuchter 
over na te denken gaf hij aan dat hij er nog op terug 

kwam. Bij het te perse gaan van dit bericht is niet bekend 
hoe de sfeer in Huize Fuhler op dit moment ervoor staat. En 
of er witte rook is. 

Inmiddels waren er al heel wat uurtjes verstreken en werden 
er diverse biertjes, andere alcoholische versnaperingen of 
blikjes cola genuttigd. Het vlees, brood en salades waren 
schoon op. Met dank aan de goede zorgen van de plaatse-
lijk slagerij “De Mekers” had het ons allen goed gesmaakt. 
Het gekakel van de gasten galmde tot ver over het spoorlijn 
richting Wijhe. De duisternis trad in en het middagtempera-
tuurtje daalde van redelijk aangenaam in rap tempo naar 
bibberend koud. Een aantal mannen hadden hier een uitste-
kend antwoord op en doken, met een geleende zwembroek 
van de heer des huizes aan, in de dampende hottub vol 
bubbels. Het aanzien was een blik vol sardientjes. De wa-
tertemperatuur was 37 graden en Twan maakte zich zorgen 
dat hij koorts zou krijgen als het nog warmer werd. Naast de 
hottub lag Chiel eenzaam in het grote verwarmde zwembad 
de Champions Leaguefinale te kijken, dobberend samen met 
zijn surfplankje dat diende als onderzetter voor zijn biertje. 
Uiteraard ook in een geleende zwembroek. Het was een 
toplocatie dat een walhalla is voor de feestende voetballief-
hebbers. Met grote dank aan Mart, Mirella en kids voor hun 
geweldige open gastvrijheid op hun prachtige vijfsterrenloca-
tie. Hopelijk is er niet iemand toch stiekem in het geitenhok 
gekropen om zijn roes uit te slapen. 

De klok sloeg nog net geen middennacht toen ik fiets Loesje 
achter de tuindeur weer opzocht om naar huis te keren. 
Bij nacht blijkt het fietsen toch altijd lastiger, gelukkig wist 
Loesje de weg. Al was het best koud, daarentegen was het 
feestje zeer geslaagd. Feestcommissie bedankt voor jullie 
organisatie. Ik heb, net als velen met mij, enorm genoten. Na 
een avondje feest met de Veteranen 35+ kan ik concluderen 
dat er binnen de vereniging niet één team zo divers is als het 
Veteranen 35+ 1 waarbij iedereen zich welkom voelt. 
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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

Wij zijn vv Heino
Het wonderlijke seizoen 2021-2022 zit er weer op, we mochten gelukkig weer 
vrijwilligers bedanken tijdens onze Familiedag. Er zijn twee nieuwe leden van 
verdienste! Berndt Jalink en Eric Weertman zien straks ook hun naam in de 
trapopgang staan. Berndt met name voor zijn enorme inzet binnen de technische 
commissie. Eric is ook tc-lid voor de damestak en zo’n stille kracht die zich op 
digitaal en muzikaal vlak zeer verdienstelijk maakt.

In de zomer wordt het magazijn van de kantine verbouwd en opnieuw ingericht en 
zullen er achter de bar wat verbeteringen plaatsvinden. Hoe en wat, horen jullie 
wel van de kantinecommissie. Ook krijgt het kledingbeheer meer opslagruimte. 

Noteer zaterdag 17 september in de agenda. Dan organiseert vv Heino een gezellig 
zomerfeest om het nieuwe seizoen goed en met iedereen in te luiden. Wellicht 
wordt dat het seizoen waarin ons eerste voor het eerst in de hoofdklasse speelt? 
Het is genieten bij vv Heino, een club waar je bij wilt horen. 

Laatst kwam een 5 jaar oude bericht van Peter Vervloet op de bestuursapp voorbij 
en die deel ik bij dezen graag nog eens met jullie. 
 
Met sportieve groet,
Arjen Stegeman

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

Vrijwilligers,

Als je rondkijkt binnen onze vereniging, zie je dat binnen onze vereniging een groot aantal vrijwilligers actief zijn. 
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, vutters, maar ook zelf spelende leden.
Deze mensen zorgen ervoor dat onze vereniging kan bestaan. Ze zijn leider, trainer, staan in de keuken of kantine, 
beheren de materialen, houden het sportpark schoon, maken planningen voor velden en kleedkamers, organiseren 
toernooien, maken en onderhouden de website, regelen het hele ICT gebeuren et cetera, teveel om op te noemen!

Voetbal is Carnaval

En dit brengt mij toch even bij het volgende. Twee weken terug liep ik na een vergadering nog even de kantine in. En ja, 
dan is het donderdagavond… Lekker druk en gezellig in de kantine en zo kom je dan in een leuk gesprek met een tweetal 
‘jongere’ senioren.

Een van de twee is vroeger nog trainer geweest, de andere speelt alleen. Beide mannen zijn als vrijwilliger druk bij de 
carnaval, maar momenteel in het vrijwilligerscircuit niet actief binnen onze voetbalvereniging. En ja, dan wordt ik wel heel 
nieuwsgierig hoe dat komt. Dan kan ik me nog een tijdje inhouden, maar uiteindelijk stel ik dan toch heel brutaal en direct 
de vraag: waarom niet?!

Dan hoor je inderdaad dat ze druk zijn met werk of opleiding, zich niet ergens toe willen verplichten. De grootste 
belemmering is je verplichten aan een vast patroon. Iedere week, op een vast tijdstip dat is niet fijn! Dat schept zo’n 
verplichting…

Hierna met elkaar toch eens besproken wat een vereniging nu eigenlijk inhoudt. In het kort kwam het neer op de vraag: 
ben je klant van vv Heino? Of ben je lid van de vereniging vv Heino? Als klant betaal je voor een dienst (en mag je ook wat 
verwachten!) maar dan is de dienstenleverancier over het algemeen een bedrijf met personeel dat betaald wordt voor zijn 
of haar arbeid.

Bij een vereniging ligt dat iets anders. Een lid van een vereniging doet een bijdrage in de kosten in de vorm van 
contributie en daarmee is hij of zij ook meteen een aandeelhouder/eigenaar.

De club wordt aangestuurd door een aantal leden die gekozen worden in een algemene ledenvergadering, dus ook door 
jou! Maar daarmee is de kous nog niet af. Om alles betaalbaar te houden voor de leden wordt er gebruik gemaakt van 
vrijwilligers. Dit zijn leden die hun steentje bijdragen om het ook betaalbaar te houden voor alle leden. Wanneer morgen 
de voetbalvereniging als bedrijf zou worden gerund en alle werkzaamheden gedaan zouden worden door personeel met 
een salaris, zou de contributie met misschien wel een factor 10 tot 20 omhoog moeten. Onbetaalbaar voor veel gezin-
nen en het ledenbestand zou aanzienlijk kleiner worden… misschien zou de vereniging wel ophouden te bestaan. Daarom 
werken we met vrijwilligers, om het betaalbaar te houden.

En is het dan eerlijk, dat er een grote groep vrijwilligers is die hun bijdrage leveren en zelfs een kleine groep die een 
HELE grote bijdrage leveren (bijna op de voetbal wonen…) terwijl jij als lid je steentje niet bijdraagt? Daarmee kwam 
een leuk gesprek op gang. Een van de mannen kwam tot de conclusie dat dit dan eigenlijk ongeveer hetzelfde werkte als 
bij de Carnaval: samen werk je aan iets moois. Je hebt mensen die zich te pletter werken aan de carnavalswagen en je 
hebt zogenaamde meelopers. De meelopers moeten een hogere bijdrage betalen dan de leden van de carnavalsvereniging 
en hebben ook andere rechten en plichten. Dat dit zoveel overeenkomsten heeft met elkaar hadden beide mannen nog 
niet bedacht gaven ze aan. Bewustwording heet dat. Ik hoop dat beide mannen, naar aanleiding van dit gesprek zich gaan 
aanmelden om wat voor hun eigen vereniging te doen. En wat doe jij als lezer? Ben jij klant van je vereniging of ben jij 
lid?

Zelf heb ik ook wat geleerd. Rinus Michiels zei in 1970: Voetbal Is Oorlog, Ik weet nu beter sinds die donderdag… 
Voetbal is Carnaval!

Peter Vervloet
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GESLAAGDE FAMILIEDAG
Zaterdag 11 juni stond de traditionele vv Heino Familiedag 
op het programma. Vanaf 16.00 waren al onze leden, vrij-
willigers en andere betrokkenen uitgenodigd en vanaf dat 
moment liep het terras dat buiten de kantine opgesteld 
was gezellig vol. Op het veld waren allerlei activiteiten voor 
de kinderen opgesteld, zodat de ouders rustig konden 
genieten van een welverdiende borrel. 

Tekst: Timo Bomhof
Foto’s: Maeike Blauw Fotografie

Rond half 6 verraste voorzitter Arjen Stegeman twee 
mannen die al jarenlang actief zijn als vrijwilliger door ze te 
benoemen tot lid van verdienste. 
Berndt Jalink is natuurlijk vooral bekend van zijn werk in de 
technische commissie; daarnaast is hij onder andere een 
aantal jaar trainer geweest van onze vrouwen en verzorgt 
hij momenteel techniektraining bij de jongste jeugd. 
Eric Weertman is al jarenlang een van de drijvende krach-
ten van onze website, en dan vooral de technische kant 
van het verhaal. Daarnaast is hij actief al voor het meiden-
voetbal, als trainer en nu als tc-lid, en heeft hij een aantal 
keer geholpen bij de organisatie van de vv Heino Pub-
quizzen. Ten slotte heeft hij hoogstpersoonlijk ons clublied 
Ga staan voor onze trots geschreven. 
Berndt en Eric, van harte gefeliciteerd met deze 
benoeming!

Na het officiële gedeelte kon iedereen nog lekker genieten 
van een hapje en een drankje en het heerlijke weer, tot om 
een uur of 8 de Familiedag weer achter de rug was.
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TOPSCORERSTROFEE EN FAIRPLAYPRIJS
Zoals ieder jaar reikte Arjen Stegeman ook de Topscorerstrofee en de Fairplayprijs 
uit. Topscorer werd Stefan Grotenhuis van 35+1 met 39 goals, voor Stef Logten-
berg (H12) met 33 goals en Roy Middelkamp (H6) met 26 goals.

 Eindstand van het topscorer klassement 
 seizoen  2021/2022

 1  Stefan Grotenhuis 35+ 1 39 doelpunten.
 2  Stef Logtenberg H 12 32 doelpunten.
 3  Roy Middelkamp H 6 26 doelpunten
 4  Timco Bos  H 5 21 doelpunten
 5  Jiri Spijkerman H 11 19 doelpunten
 6  Koen Jansen  H 6 18 doelpunten
 7  Jesse Kruiper  H 1 17 doelpunten.
 8  Jasmijn Lindeboom VR1(zat) 16 doelpunten.
 9  Hidde Smeenk H 2 16 doelpunten.
 10Danny Pol  H 9 13 doelpunten.

Voor de Fairplayprijs beoordelen de 
scheidsrechters bij thuiswedstrijden 
de Heinoteams op een aantal vlakken. 
Het team dat daarbij het hoogste 
gemiddelde cijfer haalt, wint de prijs. 
Die eer ging dit jaar naar H5, met een 
gemiddelde van 9,0. Kort daarachter 
eindigden Vr1 (zon) en H6 op plek 2 
en 3.

Eindstand van het Fairpay klassement
seizoen 2021/2022.

Plaats: Elftal:  Beoordeling:
1 Heino 5  9.00
2 Heino VR1(zon.) 8.866
3 Heino 6  8.84
4 Heino VR1(zat.) 8.38
5 Heino 2  8.377
6 Heino 9  8.37
7 Heino 7  8.285
8 Heino 11 8.188
9 Heino 35+1 8.127
10 Heino 12 8.0785
11 Heino 10 7.96
12 Heino 1  7.91
13 Heino 3  7.866
14 Heino 8  7.85
15 Heino 4  7.77

ALEID MULDER
29 mei heeft ons erelid Aleid Mulder na 50 jaar 
(!) trouwe dienst zijn laatste kantinedienst 
gedraaid. Een bekende voor velen, een 
positieve vrijwilliger die wij heel dankbaar zijn 
voor zijn inzet!

250 x ROBIN GERRITSEN
Op zondag 29 mei moest Heino 1 het  
opnemen tegen TVC’28. Voorafgaand aan de 
wedstrijd werd Robin Gerritsen gehuldigd voor 
zijn 250e officiële wedstrijd in Heino 1. 
Namens iedereen bij vv Heino: 
gefeliciteerd Robin!

KORT NIEUWS
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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 ...Het 1e Gait Groot Beumer 
Toernooi heeft eindelijk plaatsge-
vonden na uitstel van twee jaar 

waarin alles werd uitgesteld. 
Hét toernooi dat is vernoemd naar de 
legendarische Gait Goei’ndag Groot 
Beumer was wel in een nieuw jasje 
gestoken, maar floreerde als vanouds.

Tekst: Jessica Slotman

Het Sport Real Toernooi was een begrip 
in de regio, een evenement met een 
roemruchte geschiedenis van meer 
dan 44 jaar. Uiteraard was dit voet-
balfeest nauw verbonden met Gerard 
Groot Beumer, wijd en zijn bekend als 
Gait Goei’ndag. Hij was, samen met 
Bertus Neimeijer en Wim Duteweerd 
, een van de grondleggers en betrok-
ken vanaf het eerste uur. Helaas is 
deze markante man ons ontvallen op 
22 juli 2019, in het jaar dat het Sport 
Real Toernooi ook voor het laatst is 
georganiseerd. Zijn gedachtegoed blijft 
voorbestaan, al heeft het toernooi 
een iets andere vorm dan vroeger en 
heeft het evenement een nieuwe naam 
gekregen.

Op de vrijdagavonden 6 en 13 mei stre-
den de teams om de felbegeerde Gait 
Goei’ndag Cup. De wedstrijden werden 
op een half veld gespeeld met zeven 
spelers per team. De duur was dertig 
minuten. Een blik wisselspelers aan de 
kant was geen overbodige luxe, het 7 x 
7 voetbal kan behoorlijk intensief zijn. 
De spelregels waren gelijk aan het re-
gelement van het reguliere competitie 

7 x 7 veldvoetbal, met als uitzondering 
dat er minimaal 3 niet-competitie spe-
lers opgesteld moesten staan. Dames-
spelers werden gerekend als niet-com-
petitiespelers, wellicht dat deze regel 
volgend jaar wordt herzien. De dames 
st(l)aan wel degelijk hun mannetje. 
Uiteraard was iedereen van harte wel-
kom om de teams aan te moedigen en 
om na afloop een drankje te nuttigen in 
de kantine. Beide avonden werden als 
zeer geslaagd ervaren en de kantine 
zat gezellig vol.

Gait Groot Beumer Toernooi 2022
Het 1e toernooi is een feit
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De meest trouwe teams komen niet 
alleen uit Heino, ook Wijhe, Herxen en 
Wijthmen waren wederom van de par-
tij. Dit zijn teams die al jarenlang trouw 
deelnemen. Op de eerste speelavond 
vlogen de anekdotes en capriolen 
van Gait Goei’endag over tafel. Ieder 
team had wel iets ludieks te vertel-
len of een memorabel moment met 
deze bijzondere man meegemaakt. 
Dit maakte hem levendig en was het 
alsof hij er toch nog een beetje bij was. 
Het erfgoed van Gait bleef voelbaar 
tijdens het toernooi. Wellicht werden 
de uitslagen nu wel digitaal verwerkt, 
het al oude handgeschreven program-
mavelletje met zijn alom bekende zin: 
‘Na afloop is de prijsuitreiking in de 
kantine’ blijft zijn waarde houden.  

Tijdens ‘De prijsuitreiking in de kanti-
ne’ overhandigde Bertus, samen met 
Diane, de felbegeerde Gait Goei’ndag 

Cup aan het team Elshof. Dit team 
gaat de boeken in als eerste winnaar 
van het Gait Groot Beumer Toernooi. 
Alhoewel, in de historie van het Real 
Toernooi komt Elshof veelvuldig voor 
als toernooiwinnaar. De geoliede orga-
nisatiemachine draaide weer vanouds, 
bestaande uit Bertus, Alfons en Wim 
met aanvulling van Diane en Karin van-
uit de evenementencommissie. Kortom 
een zeer geslaagd toernooi dat volgend 
jaar zeker voor herhaling vatbaar is. 
Bijzonder mooi hoe een al oude traditie 
zoveel jaren kan bestaan en wordt 
voortgezet in een nieuw jasje ter herin-
nering aan een befaamde Heinoër. Hier 
is maar één antwoord op: Goei’ndag!
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Het is zaterdagochtend en na 
een week hard trainen mogen 
de jongens van JO11-1 weer 

aantreden. Ze staan klaar op het gras-
veld achter de tribune van Sportpark 
‘De Kampen’. Langs het veld staan de 
leiders van het team. Martin Rijnen en 
Richard Smit zijn al jaren het succesvol-
le duo van deze lichting talentvolle voet-
ballers. Sinds JO8-1 sturen zij op een 
zeer leuke, maar ook op sportieve wijze 
deze jonge enthousiastelingen aan. Ri-
chard Smit geeft als spelbegeleider het 
signaal dat de wedstrijd kan beginnen 
en zo vangt de wedstrijd Heino JO11-1 – 
Dalfsen JO11-1 aan.

Tekst: Dennis van Vilsteren

Het thuispubliek met een paar fana-
tieke supporters klapt en schreeuwt 
het team van vv Heino naar voren. 
Het is keeper Duka Sein die rustig om 
zich heen kijkt waar hij de bal naar toe 
zal spelen. Op Courtois-achtige wijze 
bedient Duka met een fantastische 
dropkick Hidde van Ommen op zijn 
stropdas. Hidde legt op zijn beurt in 
alle rust, zoals alleen Hidde dat kan, 
de bal dood neer op zijn borst. Hierna 
controleert Hidde de bal door nog een 
paar keer hoog te houden. Hidde legt 
vervolgens de bal stil in zijn nek en 
maakt ondertussen een buiging naar 

het publiek. Het publiek geeft Hidde 
hierop een staande ovatie, wat een 
show geeft hij weg en dit alles gratis en 
voor niets. Opeens komt er beweging in 
het team en Hidde speelt de bal door 
op Tycho Grotenhuis die hier wel raad 
mee weet. Tycho zorgt voor ongekende 
dreiging op de defensie van Dalfsen, 
ze staan te trillen op hun benen als 
Tycho aan de bal is. Tycho behoudt het 
overzicht en kapt uit het niets flitsend 
naar binnen, de verdediger van Dalfsen 
valt direct achterover. Tycho brengt 
de bal met een afgemeten voorzet 
voor het doel van de tegenstander. 
Als een duvel uit het doosje is daar 
opeens Jivan Nijboer. Jivan heeft, zoals 
we dat noemen, een neusje voor de 
goal. Hij neemt de bal aan, frommelt 
langs wat tegenstanders en prikt de 
bal netjes in de hoek. Jivan juicht op 
Ronaldo-achte wijze. Hij springt in de 
lucht, maakt een halve pirouette en 
zegt, “Siuuuuuuuuuuu”, 1-0! Jivan 
neemt de tijd om alle felicitaties van 
zijn medespelers in ontvangst te 
nemen. Ondertussen zet Thije Rijnen 
als een waar leider de verdediging juist 
neer en geeft de mannen daarbij nog 
wat tips mee. Het coachen zit er al 
vroeg in bij hem. Opeens komt er een 
tegenaanval, de tegenstander Dalfsen 
komt heel ver en dreigt te scoren. Maar 
gelukkig is daar Sil Strijtveen. Sil, de 

Een wedstrijddag bij Heino JO11-1
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rots in de branding van JO11-1, stelt 
met een correcte schouderduw orde 
op zaken. De tegenstander rolt met bal 
en al over de zijlijn. Het gevaar is, voor 
nu, geweken. Snel wordt de bal door 
de slimme Tim Rademakers het veld 
weer ingebracht. Tim begint aan een 
ongekende solo langs de rechterkant 
van het veld. Met een snelle een-twee 
combinatie met Kai Elfering komt Tim 
vrij voor het doel en maakt gebruik 
van zijn dodelijke wapen, namelijk zijn 
schot. Tim schiet de bal snoeihard op 
het doel af. De keeper van Dalfsen 
tracht te bal te stoppen, maar dat lukt 
niet. Het schot van Tim is veel en veel 
te hard en dus scoort hij. Het publiek 
veert op langs de lijnen. Tim Radema-
kers springt omhoog, draait een halve 
pirouette en roept “Siuuuuuuuuu”, 2-0! 
Over Kai Elfering gesproken, samen 
met Thije Claessens de stoorzenders, 
in positieve zin, van JO11-1. Op Edson 
Alvarez-achtige wijze zitten Thije en Kai 
overal tussen. Steeds zit er een voetje 
van Kai Elfering of Thije Claessens 
tussen om de tegenstander te ontrege-
len, te doen laten wankelen, dan wel te 
laten stoppen. Kai en Thije Claessens, 
het zijn uiterst effectieve en dienen-
de spelers die de bal vaak inleveren 
bij Tian Smit. Tian wordt ook wel de 
trucjes-koning van JO11-1 genoemd. 
De tegenstander snapt er soms niets 
van! Tian zal toch niet weer een trucje 
uithalen, maar ja hoor, al snel wordt de 
tegenstander getrakteerd op de zoveel-
ste panna, alvorens Tian naar voren 
stuift. Zijn specialiteit, een bal vanuit 
de lucht in een keer ouderwets op de 
pantoffel nemen met daarbij het schot 
ook nog eens op doel gericht. Een 
genot om naar de te kijken. Maar het 
is niet alleen maar hosanna bij Heino 
JO11-1. Bij een uitbraak wordt er aan 
de noodrem getrokken door niemand 
anders dan Sil ‘de bulldozer’ Strijtveen. 
De tegenstander rolt net iets te ver met 
bal en al over de lijn heen. Helaas kan 
de Richard Smit dit als spelbegeleider 
niet goedkeuren en blaast fanatiek op 
zijn fluit. Uiteraard is Thije Rijnen het 
niet eens met de gang van zaken en 
gaat verhaal halen bij de spelbegelei-

der, dit door VAR-gebaren te maken 
richting hem. Het beïnvloeden van de 
leidsman zit er al vroeg in bij jonge telg 
van Rijnen. Spelbegeleider Richard 
Smit staat echter sterk in zijn schoe-
nen en blijkt hier niet gevoelig voor te 
zijn. Hij blijft stoïcijns achter zijn beslis-
sing staan. Wat volgt is een ongelofe-
lijke zuivere vrije trap van Dalfsen op 
het doel van Duka Sein. Helaas voor de 
tegenstander, heeft JO11-1 met Duka 
Sein een betrouwbare sluitpost die 
zijn mannetje staat. Duka springt met 
katachtige duik naar de hoek en tikt de 
bal net naast het doel. Wat volgt is een 
schreeuw van een winnaar, de han-
den gaan in de lucht. Duka pakt zijn 
‘moment of fame’ en deelt vele high 
fives uit aan zijn teamgenoten, Duka 
houdt de 0 en dat mag gevierd worden, 
zeker door de hoofdrolspeler zelf. Snel 
gooit Duka de bal naar Thije Rijnen die 
slim naar voren snelt en onderweg nog 
een tegenstander dolt. Thije brengt 
op keurige wijze Tijn van Vilsteren in 
stelling. Tijn, de kilometervreter van 
J011-1 is zoals altijd onvermoeibaar 
en passeert op Frenkie de Jong-achti-
ge wijze drie tegenstanders. Wat een 
snelheid zit er in deze speler en wat 
neemt hij zijn ploeg vaak op sleeptouw. 
Hij kapt de bal achter zijn standbeen 
naar binnen en rond uiterst secuur af 
met zijn zwakke been. Tijn springt in 
de lucht en maakt een halve pirouette 
en roept “Siuuuuuuuuu”. Heino JO11-1 
wint van Dalfsen JO11-1 met 3-0. Het 
thuispubliek juicht en klapt uitgelaten, 
ze waren deze ochtend getuige van 
een galavoorstelling van JO11-1. De 
punten blijven als zo vaak in Heino.

Martin Reijnen en Richard Smit, leiders 
van JO 11-1, wederom dank voor jullie 
tomeloze inzet van het afgelopen jaar, 
netjes gedaan! Ook een bedankje naar 
de trainers Joris Nijboer, Stefan Groten-
huis en Dennis van Vilsteren. Maar de 
grootste dank zijn we verschuldigd aan 
de toppers van JO11-1, Thije R, Thygo, 
Duka, Jivan, Tian, Tim, Hidde, Kai, Thije 
K, Sil en Tijn, allen dank voor jullie en-
thousiasme en inzet. Kortom, het was 
een leuk voetbalseizoen!

COLOFON
Redactie:
Hoofdredacteur - vacature
PR& Communicatie - Timo Bomhof
Vormgeving - Dorien Kouwert (dk5design)
Eindredactie - vacature
Redactielid - Jessica Slotman
Redactielid - Dennis van Vilsteren
Productie - Aleid Mulder

Met dank aan fotografen voor dit nummer:
Maeike Blauw fotografie
Studio Vincent Hartman Fotografie 

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

clubblad@vvheino.nl

DEADLINE VOLGENDE 
HEINO SPORT:  

5 oktober 2022
1 december 2022
1 maart 2023
7 juni 2023

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

www.vvheino.nl
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Als het einde van het seizoen in zicht komt, wordt er alweer 
hard gewerkt aan de organisatie van het traditionele D-kamp. 
Onze jongens én meiden van de O13-teams gaan onder bege-
leiding van een zeer enthousiaste crew op vrijdagmiddag met 
de fiets op pad naar een kampeerboerderij in Hellendoorn voor 
twee onvergetelijke dagen.

In het prachtige weekend voor vv Heino met een familiedag en 
een nacompetitieduel van Heino 1 is er ook nog wat anders 
gaande, namelijk het traditionele D-kamp voor alle jongens en 
meisjes uit de Onder 12 en Onder 13! Een weekend vol spellen 
en gezelligheid.

Gisteravond zijn alle kinderen om 17:45 op de fiets gestapt om 
via een speciaal uitgezette route vol met vragen onze kamplo-
catie in Hellendoorn te bereiken. Daar aangekomen stond eerst 
het altijd spannende bosspel Levend Stratego op het program-
ma. De vrijdag (of eigenlijk zaterdag) werd afgesloten met een 
heftig kussengevecht.

Na het ontbijt van vanochtend zijn de kinderen weer klaar voor 
een dag vol activiteiten. Op het moment van schrijven zijn ze 
bezig aan een voetbaltoernooi, maar vanmiddag staat er ook 
nog een ander bosspel en zeskamp op het programma. De 
avond zal ingeluid worden met een casino, waarna we afsluiten 
met een bonte avond.

D-kamp bij 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
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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GENIET VAN EEN MOOIE ZOMER
WIJ GAAN NOG EVEN DOOR!


