
SPORTBULLETIN VV HEINO  ►  SEIZOEN 2022-2023  ► OKTOBER 2022

Van 1 tot 9 oktober vond dit jaar de  
‘Week van de scheidsrechter’ plaats.
Hier wilden wij als vv Heino ook graag 
bij stilstaan. Zonder scheidsrechter 
geen wedstrijden!
Scheidsrechters maken het immers  
mogelijk dat veel enthousiaste voetbal-
lers/voetbalsters (jeugd en senioren) 
wekelijks van het spelletje kunnen 
genieten

Tekst: Dirk-Jan Slotman

Interview met scheidsrechters:
 
Fin Kobessen
Fin speelt in JO15-3. Hij is dit jaar voor 
het 1e jaar scheidsrechter maar heeft 
nog niet gefloten. Hij wil het wel eens 
proberen op een klein veld. Het lijkt hem 
leuk om wedstrijden te begeleiden. 
Fin gaat deelnemen aan de KNVB-
cursus die gegeven wordt in Wijhe. Het 

leek hem wel handig om hieraan deel te 
nemen, omdat hij graag scheidsrechter 
wil worden. Hiervoor is een cursus zeker 
leerzaam en handig.
Deze cursus bevat in totaal 3 cursus-
avonden en 1 avond digitaal omdat de 
eerste les in Wijhe al gegeven was. Zo 
rond 15 december dit jaar hoopt Fin de 
cursus met goed resultaat af te ronden.
Wij als vv Heino zien dit helemaal goed 
komen

Hierboven een foto van JO19-1 met een 
cadeau voor de scheidsrechter en Heino 6 
deelt er een uit bij de uit-wedstrijd  Rohda 
Raalte.

Uitgave Heino Sport vv Heino,
opgericht 7 juli 1969

Beste lezer,

Het seizoen is, na de spetterende afsluiting 
met het promotiefeest, alweer een tijdje aan 
de gang. Heino 1 zoekt zijn weg in de 4e 
divisie, de overige seniorenteams spelen 
wekelijks hun wedstrijden en voor de jeugd-
teams, die het seizoen in verschillende 
fasen afwerken, zit de eerste fase er alweer 
op. Hoog tijd dus voor een nieuwe editie 
van Heino Sport. Ons razende reporter  
Jessica heeft verbouwingsverlof, maar 
toch is er weer meer dan genoeg leesvoer. 
Dennis stelt ons de stereotypen voor die 
elk team wel heeft en Timo gidst ons langs 
de, soms indrukwekkende, historie van 4 
van de tegenstanders van Heino 1 in de 4e 
divisie in de terugkerende rubriek Rondje 
langs de velden. Arjen geeft zoals gebruike-
lijk weer een inkijkje in de beslommeringen 
van het bestuur en  
Dirk-Jan heeft namens de jeugdcommissie 
aandacht voor de Week van de Scheids-
rechter. Kortom: lees snel verder!

Redactie Heino Sport,
Jessica, Dennis, Dorien en Timo

#SCHEIDS BEDANKT!
Week van de scheidsrechter
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AGENDA 

OKTOBER
28 Jeugdleidersvergadering
30 Battle of the Teams

NOVEMBER 
25 Algemene Ledenvergadering 

....

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

Nils Luchjenbroers:
Nils is ongeveer 2 jaar geleden begon-
nen met fluiten. Het leek hem leuk om 
scheidsrechter te worden en zich op 
deze manier in te kunnen zetten als 
vrijwilliger voor de club. Na het volgen 
van een korte opleiding fluit Nils regel-
matig een wedstrijd van de pupillen op 
de zaterdagochtend. Als we Nils vragen 
wat het zo aanspreekt in het fluiten 
en wat voor hem een reden was om 
scheidsrechter te worden, antwoordt hij 
resoluut. “Ik vind het leuk om de leiding 
te hebben in het veld”. Nils neemt 
sowieso graag de leiding, dat is ook 
iets wat van hem verwacht wordt in zijn 
opleiding. “Dingen die ik in het veld leer 
in mijn rol als scheidsrechter, kan ik ook 
toepassen in mijn opleiding. Dat is wel 
leuk”. Volgens Nils krijg je door het flui-
ten van wedstrijden ook een stuk meer 
zelfvertrouwen. Tijdens zijn allereerste 
wedstrijd vond hij het nog wel eens 
lastig om nee te zeggen tegen spelers.
Nu durft hij zijn eigen beslissingen te 
nemen en blijft daar voor honderd 
procent achter staan ongeacht wat de 
spelers daarvan vinden. “Elke scheids-
rechter maakt wel eens een fout, ook 
scheidsrechters in het betaalde voetbal. 
Ook ik, het is dan belangrijk om niet te 
willen compenseren in een wedstrijd. Ik 
blijf bij mijn besluit en leer hiervan voor 
de volgende keer.

In mijn rol als scheidsrechter heb ik 
ook geleerd dat het belangrijk is om te 
praten in het veld, vooral bij de pupillen. 
Zij begrijpen nog lang niet alle gebaren, 
door te praten kan ik duidelijk maken 
wat ik bedoel.”

Verder wordt hij ook bewuster van zijn eigen 

Foto: Nils in actie

gedrag: “Door zelf wedstrijden te fluiten, kan
ik me tijdens mijn eigen wedstrijden ook 
beter verplaatsen in onze scheidsrechter. 
Ik was wel eens een lastige speler voor een 
scheidsrechter, nu begrijp ik beter waarom 
hij soms bepaalde keuzes maakt.” 
Als we Nils vragen of hij het moeilijk vindt als 
er veel commentaar is vanaf de zijlijn, 
antwoordt hij resoluut: “Daar krijg ik bijna 
nooit mee te maken! Of ik hoor ze niet in 
het veld. De spelers hebben eigenlijk nooit 
commentaar, die willen gewoon lekker 
voetballen.” 
Dat laatste vindt hij zelf ook heel belangrijk: 
“Het liefst fluit ik zo min mogelijk voor een 
overtreding, zodat het spel lekker door kan 
gaan. Daarom kijk ik ook graag naar een 
scheidsrechter als Bas Nijhuis. Die fluit ook 
niet voor alles, die probeert ook zo veel mo-
gelijk door te gaan. Ik heb echt gemerkt dat 
de manier waarop je tegen voetbal aankijkt 
van invloed kan zijn op hoe je een wedstrijd 
laat verlopen. Fluit je voor elke overtreding 
of probeer je zo veel mogelijk door te laten 
gaan. Dat ik kan bepalen hoe een wedstrijd 
verloopt is het leuke van fluiten.”

Foto: Een scheidsrechter als middelpunt van een wedstrijd.
2HEINO SPORT 2022-2023

https://www.vvheino.nl/876/webshop/
https://www.vvheino.nl/876/webshop/


AGENDA 

OKTOBER
28 Jeugdleidersvergadering
30 Battle of the Teams

NOVEMBER 
25 Algemene Ledenvergadering 

....

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

Als Nils door de planning gevraagd wordt 
om een wedstrijd te fluiten dan probeert hij 
altijd een beetje op tijd op de club te zijn. 
“Dan heb ik voldoende tijd om even naar de 
bestuurskamer te gaan en rustig koffie te 
drinken. Het is altijd leuk als daar ook ande-
re scheidsrechters zitten. Daarna ga ik mijn 
spullen klaarmaken en loop ik naar het veld 
om even kennis te maken met de leiders van 
de teams. Ook na de wedstrijd ga ik graag 
even naar boven, nog even wat drinken en 
napraten. Het liefst met andere scheidsrech-
ters, dat is een mooi moment om ervaringen 
uit te wisselen.”

Nils heeft veel plezier in het fluiten van 
wedstrijden bij de pupillen, de volgende 
uitdaging ligt voor hem in het fluiten op een 
groot veld.

Nils raadt leeftijdsgenoten aan om te gaan 
fluiten. “Als je zelf voetballer bent dan ken 
je bijna alle regels wel. Vind je het spelletje 
leuk en ben je iemand die het leuk vindt om 
de leiding te nemen? Dan moet je scheids-
rechter worden”, aldus Nils. 
Tenslotte vroegen wij Nils een (gouden) tip 
mee te geven aan (toekomstige) scheids-
rechters? “Blijf tijdens een wedstrijd altijd bij 
je besluit, communiceer en ga absoluut niet 
compenseren door een foutje goed te willen 
maken, door bijvoorbeeld makkelijk een vrije 
trap te geven.”

Werkgroep scheidsrechters vv Heino
Bij vv Heino hebben wij de scheidsrechters 
hoog in het aanzien staan. Er is een werk-
groep ‘scheidsrechters vv Heino’ gevormd 

om deze groep van vrijwilligers te ondersteu-
nen. Te denken valt aan het organiseren van 
cursussen en het werven van scheidsrech-
ters met name binnen onze jeugd.
Mocht jij belangstelling hebben om te willen 
fluiten geef dat dan aan onderstaande per-
sonen aan. Wij nemen dan contact met je op 
en gaan je begeleiden en verder helpen!

Namens de werkgroep scheidsrechters vv 
Heino
Coördinatoren: Ivo Hut en Robin Telgenkamp
Planner scheidsrechters jeugd:  
Twan Zomerdijk
Planner scheidsrechters senioren:  
Jeroen van Rossum
Leden: Johan Compagner, Brent Hoppen, 
Sil Slotman, Jan Spijkerman en Dirk-Jan 
Slotman

KORT NIEUWS

VV HEINO INSIDE
Bekijk nu de derde aflevering van  
Heino Inside, waarin Marc en Carmen de 
laatste ontwikkelingen binnen onze club 
besproken!

PASFOTO TEAMPAGINA WEBSITE
Staat je pasfoto al bij de teampagina op 
de website? Voor het seizoen 2022-2023 
is het t/m 31 oktober mogelijke deze in de 
app Voetbal.nl te wijzigen.  
Meer info klik  hier

Foto: Heino 7 geeft de scheidsrechter wel 
een heel bijzonder cadeau! Hij kon het 
zeker waarderen.
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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

Van de bestuurstafel
De Algemene Ledenvergadering staat weer voor de deur. Op vrijdag 25 novem-
ber starten we om 20 uur. We leggen dan als bestuur verantwoording af aan de 
leden. Ook zullen we zorgen dat er wat hapjes geserveerd worden. Ben je het 
ergens mee oneens? Moeten we af van ons klassieke clublied? Of wil je gewoon 
weten hoe we er financieel voor staan? Ben je benieuwd naar ons verduur- 
zamingsproces? Deze uitnodiging is voor alle volwassen leden van vv Heino. 

Ons bestuurslid Jan Pekkeriet heeft om gezondheidsredenen noodgedwongen een 
stapje terug moeten doen.  Zijn taken worden waargenomen door Marc Bomhof, 
Jan van Hittersum en Jan Spijkerman. We wensen Jan en iedereen die met de 
gezondheid kampt heel veel sterkte toe. 
Landstede gaat op korte termijn onderwijs verzorgen in onze kantine en op het 
sportpark. De leerlingen MBO Sport en Bewegen zullen met hun docent te vin-
den zijn op maandag tussen 11.00 en 15.00 uur. De huurovereenkomst wordt 
op moment van schrijven getekend. Het is de bedoeling dat commissiekamer 1 
op maandag als lesruimte verhuurd wordt en dat de studenten zo veel mogelijk 
doelgroepen gaan bedienen vanuit onze accommodatie. Te denken valt hier aan 
activiteiten voor onze eigen leden, de basisscholen en ook zeker andere sportver-
enigingen. Ook is het mogelijk dat de studenten in de toekomst activiteiten gaan 
ontplooien of ondersteunen bij instellingen zoals het Dorpshuus, Statenhorst of 
het Wooldhuis. Het past bij onze doelstelling een dorpsvereniging te zijn en levert 
huurinkomsten op. 

Onlangs is Timo Bomhof namens het bestuur bij de bijeenkomst van de Raalter 
voetbalverenigingen in Heeten geweest. Een interessante bijeenkomst. Een paar 
punten die opvielen: de verenigingsadviseur van de KNVB, Mark Altena, was 
benieuwd naar de situatie qua energiecontracten bij de verschillende clubs. Wij 
hebben daarin kunnen aangeven dat we nog wel een tijdje aan een vaste, gunstige 
prijsafspraak vastzitten. Ook andere clubs kijken, net als vv Heino, naar mogelijk-
heden voor verduurzaming. 
De vraag van Mark Altena over de nieuwe promotie/degradatieregeling (met ver-
sterkte degradatie) leverde eigenlijk weinig reacties op. Daar kunnen wij, vv Heino, 
beter van op de hoogte zijn. Dit nemen we mee.
Al met al kampen de Raalter clubs met dezelfde problemen als wij. Bezetting  
keuken, vooral op zondag, is overal problematisch. Veel verenigingen maken 
gebruik van betaalde krachten in de keuken, maar dan nog zijn de problemen niet 
opgelost. 
Timo heeft onze invulling van het rookbeleid ingebracht, dit speelt ook bij meerde-
re clubs. Zo spoedig mogelijk zullen er borden geplaatst worden op ons sportpark.

Deze week was er een call van het Centraal Orgaan Hoofdklassen. Het COH be-
hartigt de belangen van alle vierdedivisieverenigingen en alle 64 verenigingen zijn 
daar lid van. Remco Kemerink heeft ons hier vertegenwoordigd. Er is gesproken 
over de nieuwe voetbalpiramide met versterkte degradatie. 
Meer info vind je hier . 

Bestuursleden aan het woord ...
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Verder kwam ter sprake dat er al veel clubs met een O23 spelen. Ten slotte moeten verenigingen die contractspelers hebben 
die kenbaar maken bij de KNVB, zodat dit transparanter wordt.
Bij de jeugd zijn de fotosessies goed verlopen. De jeugdcommissie wil graag stappen maken met het opleidingstraject voor 
scheidsrechters. Het begin is er, er gaan 2 scheidsrechters naar de cursus in Wijhe. Mooi werk, bedankt namens onze jeugd- 
leden. Van die groep moeten er nog wel even wat  met spoed hun spelregelbewijs halen! Kom op, regelkennis hoort bij voetbal. 
Op 28 oktober is om 19.30 uur de Jeugdleidersvergadering. Komt allen, want de jeugd heeft de toekomst!

Sportief is de Sallandse derby misschien wat teleurstellend verlopen, maar qua omzet en organisatie was het een enorm 
succes. Ik mocht de complimenten van Han Reinders in ontvangst nemen en breng ze bij deze graag over aan de KC en aan 
Gé & de zijnen in het bijzonder. 

Nu wat sponsornieuws. Van onze hoofdsponsor Kjelvik hebben we een aantal spotlights gekregen voor in de kantine. Op die 
manier kunnen we sprekers of zangers beter uitlichten. Bedankt daarvoor.
Ons kledingcontract loopt af en de SC is bezig om minder teamsponsoren te krijgen en wil graag naar sponsoren per leeftijds-
categorie. Op deze manier willen we het aanbod voor alle teams gelijk trekken. Er wordt met de onderbouw gestart.
De sponsortarieven zijn verhoogd,  vv Heino heeft 300 volgers op Linkdin en dat is meer dan de meeste amateurverenigingen. 
Mooi dat er weer genoeg gebeurt in de SC. 

En tenslotte eindig ik met een stukje over de evenementen. De Voetbaltweedaagse vindt weer plaats in de herfstvakantie en 
de voorbereidingen voor de Battle of the Teams zijn weer in volle gang. We kijken uit naar de activiteiten voor de jeugd en 
kunnen bij die groep nog wel wat mensen gebruiken. Dus vind je het leuk om een Sinterklaasmiddag, een speurtocht of een 
bingo te organiseren, meld je dan aan via evenementen@vvheino.nl of bel Diane (0618516476). 
Het Klaverjassen, Kersttoernooi en de Veldloop komen er ook weer aan. Al met al is er gelukkig weer genoeg te doen bij 
vv Heino.  
Binnenkort kunnen we weer loten kopen, dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe prijzen aan de lijst toegevoegd. Ook zijn er 
leuke teamprijzen te verdienen voor de teams die allemaal hun boekjes leeg verkopen. Eerlijk gezegd lijkt dat me heel logisch 
en ik ga ervan uit dat de mannen die vorig jaar ons nieuwe seniorenteam waren zich nu wel van hun beste kant laten zien.

Mis het niet!
Jeugdleidersvergadering op 28 oktober 2022 om 19.30 uur
Algemene Leden Vergadering op 25 november 2022 om 20 uur
vv Heino Loterij op 27 november 2022
vv Heino Familiedag op 24 juni 2023 vanaf 15 uur

Met sportieve groet,
Arjen Stegeman
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 VERTROUWENSPERSOON VV HEINO

 Mijn naam is Nienke Stegeman, in het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut in een 
 particuliere praktijk in Zwolle. Ik woon samen met mijn man en onze 2 dochters in Heino.

 Ik voetbal zelf al jaren met veel plezier bij vv Heino en vind dat iedereen dat moet kunnen
 doen.

Vanaf dit seizoen ben ik de vertrouwenspersoon voor iedereen bij vv Heino.
Het is belangrijk om te kunnen praten en een luisterend oor te hebben mocht er iets vervelends gebeurd zijn of als je 
je niet fijn voelt bij Vv Heino.
Als vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingsplicht.

Mocht het nodig zijn dan ben ik er voor je, maar ik hoop natuurlijk dat ik niet nodig ben.
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Door: Dennis van Vilsteren

Eindelijk  hebben jong en oud 
weer een doel voor ogen in het 
weekend. Pak die tas maar weer 

uit de schuur, kelder of kast, smeer de 
kicksen maar weer in, want het voet-
balseizoen is weer begonnen. Na een 
hete zomer betreedt elk team weer de 
Kjelvik Arena, zoals ons mooie sport-
park ook wel wordt genoemd. Een ieder 
heeft verschillende redenen om weer 
tegen het spreekwoordelijke balletje te 
trappen.  Na een hete zomer was men 
even vergeten welke karikaturen er al-
weer in het team zitten en zoals ook elk 
seizoen, blijkt er niet zoveel veranderd. 
Hieronder zijn een paar karikaturen 
opgesomd die u in uw team zou kunnen 
treffen!

De Fanatiekeling
Ieder team heeft er wel een paar van. 
De fanatiekelingen. Ze voelen zich al 
snel het verlengstuk van de trainer 
en proberen dit over te brengen op de 
rest van de groep. Ze gaan voorop in 
de strijd en zijn bereid tot het uiter-
ste te gaan. Ook verbaal steken ze er 
met kop en schouders bovenuit. Dit 
heeft niets met het IQ te maken van 
de persoon in kwestie, ze schreeuwen 
gewoon ontzettend hard. Op het veld, 
vanuit de dug-out of tegen de scheids-
rechter. Toch is hun ‘moment of fame’ 
al vaak in de kleedkamer. Bij de geza-
menlijke yell voordat het team het veld 
zal betreden, gooit de fanatiekeling er 
nog een paar oneliners uit, om als klap 
op de vuurpijl zijn betoog te eindigen 
met een ferme en nog eens ontzettend 
harde schreeuw, want dat galmt nou 
eenmaal wat lekkerder in de kleedka-
mer dan buiten. Je kan ze er maar bij 
hebben, iemand moet het doen.

De Hartelijke
Het zijn de sociale en prettige per-
soonlijkheden die in het team zitten. 
Meedoen is belangrijker dan winnen. 

Het zijn allemansvrienden en de derde 
helft is een erg belangrijk aspect voor 
deze groep. Ze hebben af en toe moei-
te met het geschreeuw en gedram van 
de fanatiekeling, maar zijn doorgewin-
terd genoeg om zich er niet te veel van 
aan te trekken. Met de beide beentjes 
op de grond dragen zij wijselijk hun 
oordopjes in de kleedkamer. Omdat ze 
de tegenstanders nou eenmaal twee 
keer per jaar tegenkomen, ervaren zijn 
een band met hen. Ze maken voor, 
maar ook tijdens de wedstrijd graag 
een praatje met hen, dit ter frustratie 
van de fanatiekeling. Ze zorgen voor 
een nuchtere balans binnen het team. 
Gouden gasten om erbij te hebben.

De Paleo-Pegan-Intermittent Fasting 
Detoxers 
Je kent ze wel, in ieder team vind je 
ze. Deze groep mensen vecht al jaren 
tegen de overtollige kilo’s en plegen, 
ergens aan het einde van hun vakan-
tie, halsoverkop een interventie op 
zichzelf. Zo gaan ze ineens aan het 
begin van het seizoen, uit het niets, 
gezond eten en men belooft te matigen 
in zo’n beetje alles. Het verstand gaan 
op standje 0.0. In het elftal weten de 
teamgenoten vaak al dat het onbe-
gonnen werk is, maar desalniettemin 
laat elke teamspeler de persoon in 
kwestie in zijn of haar waarde. Echter 
is er onderling, buiten de detoxer om, 
al vrij snel een schaduwappgroep 
aangemaakt en wordt er grof ingezet 
op vraag wanneer de handdoek door 
de paleo-tijger de ring wordt ingegooid. 
Wat dat betreft een tikkende tijdbom, 
maar van nature altijd goed volk!

De Verontwaardigde
Ieder team kent zijn of haar pappen-
heimers. Het type dat altijd maar weer 
een weerwoord klaar heeft. Ze kunnen 
tot ongekende hoogten in de irrita-
tiezone komen van velen. Met name 
bij de tegenstander, maar ook bij de 
scheidrechter en zijn of haar eigen 
teamgenoten halen ze gerust het bloed 
onder de nagels vandaan. Ze hebben 
een andere blik, hebben vaak vragen, 
ageren tegen alles en iedereen, door-

Karikatuur

Dennis is schrijver van kinderboeken 
en onlangs heeft hij een nieuw boek 
‘De laatste Golf’ uitgebracht, een 
gedeelte van de opbrengst zal naar 
Stichting Het Vergeten Kind gaan.   
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dat ze overgevoelig zijn. De Hartelijke 
krijgt ze nog het meest in toom door 
te benaderen met een laagdrempelige 
touch. Al met al worden ze toch geac-
cepteerd. Het hoort nou eenmaal bij 
het meubilair van het team, daar wordt 
niet aan getornd. 

De Vluchters
Een zeer herkenbare groep. Deze 
personen hebben zich de afgelopen zo-
mermaanden uit de naad gewerkt voor 
het gezin, althans dat is hun versie van 
het verhaal. De teamgenoten in kwes-
tie weten wel beter. Algemeen bekend 
is dat de eega van desbetreffende niet 
is uit te staan, kortom men leeft onder 
het juk van hun eega. De personen uit 
deze groep willen op de wedstrijddag 
het liefst zo vroeg mogelijk weg en blij-
ven uiteindelijk het langst in de kantine 
zitten, om vervolgens een teamgenoot 

of zelfs een willekeurig iemand, mee te 
sleuren naar de kroeg. Gloreren vaak 
in een feestcommissie van het team en 
zijn altijd van de partij. Een boottocht 
naar Newcastle United, een wedstrijdje 
Barcelona met een paar overnach-
tingen, het komt vaak uit hun koker. 
Ze gaan tijdens feestjes helemaal uit 
hun dak, wat vaak achteraf een goed 
verhaal oplevert. Kortom een niet te 
missen noodzaak binnen het team.

Nu we de karikaturen met elkaar 
hebben doorgenomen kun je zelf de 
conclusie trekken wel karikatuur het 
beste bij je past. Om het er vervolgens 
in catacomben van de Kjelvik Arena, of 
in de kantine er met elkaar over te heb-
ben, zodat we niet in, maar ook buiten 
het veld weer op scherp staan.

Iedereen voorspoedig seizoen gewenst.
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Traditiegetrouw stellen we in deze rubriek de 
nieuwkomers in de competitie van Heino 1 voor. 
Door de historische promotie van afgelopen 

seizoen komt Heino dit seizoen uit in de 4e divisie A 
van het zondagvoetbal; daarin treft het welgeteld één 
bekende tegenstander: buurman Rohda Raalte.  
Genoeg reden dus voor een nadere kennismaking;  
de overige 14 opponenten zullen in drie etappes  
voorgesteld worden..

Door: Timo Bomhof

We beginnen onze reis door zowat heel 
West- en Noord-Nederland maar liefst 
176 km verderop, in Naaldwijk. Gelegen 
tussen Den Haag en Hoek van Holland 
speelt daar tussen de kassen van de 
glastuinbouw vv Westlandia, dat over 

enkele weken zijn honderjarig bestaan hoopt te vieren. De 
club speelt, zoals zo veel clubs in die regio, met een stan-
daardelftal op zaterdag én op zondag. Traditioneel speelt 
de club op zondag; in 2006 is de zaterdagtak opgestart en 
niet zonder succes: 10 jaar later speelt het team al in de 1e 
klasse. Na drie seizoen volgt degradatie naar de 2e klasse, 
waar het nu nog speelt. We richten ons hier echter op het 
zondagteam, dat gezien de prestaties de afgelopen twintig 
jaar gerust een grootheid in de regio Den Haag/Rotterdam 
genoemd mag worden. In de jaren 80 speelt Westlandia al 
enige jaren in de 1e klasse, maar vanaf 1997 wordt vanuit 
de 3e klasse definitief de weg omhoog ingezet en al in 2001 
promoveert de club naar de hoofdklasse. In 2006 doet de 
club eenmalig een stapje terug, maar na de degradatie volgt 
direct een kampioenschap en twee jaar later, in 2009, wordt 
Westlandia zelfs kampioen in de hoofdklasse A, zodat het 
een gooi mag doen naar de landelijke amateurtitel. WKE uit 
Emmen is daarin net te sterk. De jaren daarna spelen de 
Naaldwijkers een rol in de marge, waardoor de stap naar de 
nieuw gevormde topklasse niet gemaakt wordt. Vanaf 2013 
doet Westlandia weer mee om de prijzen en in 2016 volgt 
een glorieus kampioenschap, waardoor de club promoveert 
naar de 3e divisie. Het debuutjaar verloopt zeer succes-
vol met een 2e plaats, met liefst 101 doelpunten voor, als 
resultaat. De jaren daarna verloopt het allengs minder met 

een 18e en laatste plaats en dus degradatie in het afgelopen 
seizoen. Ook de KNVB-beker is geen onbekend terrein voor 
Westlandia. In 2003 debuteert de club met een 0-4 neder-
laag tegen Sparta; in de jaren daarna is het dicht bij stunts 
tegen FC Eindhoven en TOP Oss: beide wedstrijden eindigen 
in gelijkspel, waarna de strafschoppenreeks verloren gaat. 
Alleen in 2009 weet Westlandia de 2e ronde te bereiken 
door met 2-0 van Nunspeet te winnen, maar daar strandt het 
schip tegen Capelle.
Westlandia kan putten uit een uitstekende jeugdopleiding, 
waarin de O21- en O19-teams uitkomen tegen betaaldvoet-
balclubs als MVV, Eindhoven en Roda JC. Oud-prof Johan 
Voskamp speelde in de jeugdopleiding bij de club, terwijl 
Édouard Duplan en Maikel Renfurm hun rijke carrière juist 
afsloten in Naaldwijk. De meest bekende oud-speler is echter 
een grootheid in het vrouwenvoetbal: negentigvoudig interna-
tional Mandy van den Berg, geboren in Naaldwijk, begon met 
voetballen bij Westlandia.

Vanuit Naaldwijk trekken we hemels-
breed zo’n 20 kilometer oostwaarts om 
in het uiterste noorden van Rotterdam 
uit te komen bij de grootste club van de 
Maasstad: Volharding Olympia Combina-
tie, kortweg VOC. De club ontstaat al in 
1904 uit een fusie tussen Volharding en 

Olympia. Als oprichtingsdatum houdt de club 1 januari 1895 
aan, de dag dat Volharding is opgericht. VOC kent zowel een 
voetbal- als een crickettak. In de jaren 10 en 20 van de vori-
ge eeuw speelt de club op het hoogste niveau in Nederland, 
de 1e klasse, waar het in 1920 zelfs kampioen wordt; in de 
daaropvolgende kampioenscompetitie is alleen het Groning-
se Be Quick (die we later nog gaan tegenkomen) te sterk. 
In de decennia daarna speelt VOC geen rol van betekenis 
meer; de club pendelt wat heen en weer tussen de 3e en 4e 
klasse. Pas in 2011 zet VOC de stijgende lijn weer in met het 
kampioenschap in de 3e klasse, met maar liefst 126 doel-
punten voor. Daar blijft het echter niet bij, want VOC stoot 
met nog twee kampioenschappen in een keer door naar de 
hoofdklasse. Het eerste jaar gaat het nog heel behoorlijk, 
maar in het tweede seizoen degradeert de club via nacompe-
titie weer naar de 1e klasse. In 2019 volgt een nieuw kampi-
oenschap en dus een nieuw avontuur in de hoofdklasse. Een 
succes is dat niet echt, maar doordat de competitie wegens 
corona voortijdig wordt afgebroken, betekent de laatste 
plaats geen degradatie. Het afgelopen seizoen eindigt VOC 
met een 10e plaats keurig in de middenmoot. 
In de gloriejaren van VOC kwamen internationals als de 
gebroeders Hörburger en Ber Groosjohan uit voor de club. 
Van meer recente datum is Geert den Ouden, die begin 
deze eeuw doelpunten maakte voor clubs als RBC, Excelsior 
en Den Haag. Hij begon zijn carrière bij VOC. Opvallende 
oud-speler is ook oud-burgemeester van Rotterdam Bram 
Peper, die ook in zijn tijd als burgemeester nog zijn wedstrijd-

Rondje langs  
de velden
2022-2023: 4e divisie A

8HEINO SPORT 2022-2023



jes speelde in een lager elftal van VOC. In de huidige selectie 
valt vooral de naam Thomas Verhaar op, die bijna 200 duels 
in het betaald voetbal speelde en momenteel een trainers-
functie heeft bij Excelsior. Daarnaast is hij bekend als maker 
van de Cor Potcast. 

Van het historierijke VOC in Rotterdam gaan we vervolgens 
naar het minstens zo historierijke en sjieke Houdt Braef 
Stand, oftewel HBS Craeyenhout, in Den Haag. De voetbal-, 
cricket- en hockeyclub, bijgenaamd De Kraaien, viert 7 
oktober volgend jaar het 130-jarig bestaan. In de beginjaren 
van het Nederlandse voetbal is HBS een van de toonaange-
vende clubs. In 1904 eindigt de club als eerste in West A, 
waarna HBC Velocitas uit Breda en PW uit Enschede verslaat 
in de strijd om de landstitel. Twee jaar later is het weer raak; 
dit keer bestaat de strijd om de titel uit twee wedstrijden 
tegen opnieuw PW die HBS beide weet te winnen. Het laatste 
landskampioenschap dateert van 1925 als de kampioens-
competitie met 4 andere ploegen winnend wordt afgesloten. 
In 1901 en 1908 winnen de Hagenaars ook de beker. HBS 
blijft in de jaren die volgen steevast actief in de hoogste 
klasse, maar het weet zich niet meer te mengen in de strijd 
om de titel. Als in 1954 het betaald voetbal in Nederland zijn 
intrede doet, besluit HBS daar als een van de weinige clubs 
op het hoogste niveau niet aan mee te doen. Hierdoor komt 
er een eind aan de recordreeks van maar liefst 58 jaar in de 
1e klasse. Hierna is HBS veroordeeld tot een rol in de marge, 
met als historisch dieptepunt een aantal jaar in de jaren 90 
in de 4e klasse. Na de eeuwwisseling zet HBS de weg om-
hoog weer in met kampioenschappen in de 3e klasse (2001) 
en 2e klasse (2003) en 1e klasse (2008). Ook in de hoofd-
klasse gaat het voortvarend en daar behaalt HBS in 2011 de 
titel, waardoor promotie naar de topklasse volgt: eindelijk is 
de club terug op het hoogste amateurniveau. Een grote rol 
weet HBS daar echter niet te spelen, ook niet als de topklas-
se in 2016 wordt omgedoopt naar 3e divisie. Sterker nog: in 
2019 eindigt het trotse HBS zelfs als allerlaatste, waardoor 
degradatie naar de hoofdklasse een feit is. 
Het lidmaatschap van HBS is niet altijd een vanzelfsprekend-
heid geweest: tot ver in de jaren 60 kende de club een heuse 
ballotagecommissie en, nog gekker, tot 2021 (!) was het 
voor meisjes niet mogelijk zich in te schrijven bij de club: het 
clublied – uit 1913 – luidt immers Slechts ’n forsche, ferme 
kerel kan HBS’er zijn. Protesten bij een landelijke krant van 
een moeder die haar dochter wilde inschrijven zorgden uit-
eindelijk voor de ommekeer.
Ook HBS leverde in zijn hoogtijjaren uiteraard de nodige in-
ternationals, in totaal zelfs een twintigtal. De meest bekende 
zijn Harry Dénis – 56 interlands waarvan 37 als aanvoerder 
en houder van een merkwaardig record: meeste eigen goals 
in Oranje – en Bep Bakhuys, die in 1925 op 16-jarige leeftijd 
met 2 goals debuteerde bij de regerend landskampioen. Hij 
vertrok na dat jaar echter naar het Zwolse ZAC, om na wat 
omzwervingen in 1935 terug te keren bij HBS. 

Vanuit de Haagse duinen trekken we ver-
der naar het noorden, maar we blijven in 
de regio Haaglanden. In Leidschendam 
speelt namelijk de (Rooms-Katholieke) 
Aloysius Voetbalvereniging, beter bekend 
als RKAVV. Aanvankelijk heet de club 
gewoon AVV, maar na de fusie van de 

diverse Nederlandse voetbalbonden tot één NVB blijken er 
2 clubs te zijn met dezelfde naam. In Leidschendam besluit 
met om het rooms-katholieke karakter van de club dan maar 
vast te leggen in de naam. Binnen RKAVV is Heino natuurlijk 
zeer bekend, want de club was altijd met een grote scha-
re spelers en supporters vaste bezoeker bij de PompCup. 
RKAVV vierde begin dit jaar zijn 100-jarig jubileum en is dus 
net als eerder genoemde clubs een club met een flinke histo-
rie. In de eerste decennia van zijn bestaand speelde RKAVV 
echter geen grote rol van betekenis. Na de oorlog speelt de 
club vooral in de 2e en 3e klasse van de (K)NVB en in 1980 
degradeert RKAVV zelfs naar de 4e klasse. Dat is echter 
maar van korte duur, want in ’82 en ’83 volgen twee kampi-
oenschappen op rij, waardoor RKAVV weer terug is in de 2e 
klasse. In 1987 haalt RKAVV, na enkele jaren in de midden-
moot, ook hier de titel binnen, net voor Westlandia en volgt 
dus een historische promotie naar de 1e klasse. Daar houdt 
de club het vier jaar vol, maar dan degradeert RKAVV weer, 
om 3 jaar later nogmaals te degraderen. Vanaf dat moment 
gaat het alleen nog maar crescendo met de Leidschendam-
mers: kampioen in de 3e klasse en 1997, kampioen in de 2e 
klasse in 2001 en als klap op de vuurpijl kampioen in de 1e 
klasse, na een zinderende titelstrijd met SJC. In de kampi-
oenswedstrijd geeft RKAVV in de 85e minuut een 2-0 voor-
sprong uit handen, waardoor SJC virtueel de leiding neemt, 
maar dan valt in blessuretijd alsnog de bevrijdende 3-2. 
Sindsdien is RKAVV een stabiele hoofdklasser/4e divisionist, 
met alleen in 2014/2015 een eenmalig uitstapje terug naar 
de 1e klasse. In 2015 wint RKAVV naast de titel in de 1e 
klasse ook de districtsbeker, waardoor de club het seizoen 
erop mag deelnemen aan de KNVB-beker. In de eerste ronde 
is Staphorst echter met 1-0 te sterk. Eenmalig international 
Edwin Vurens, die furore maakte bij Sparta, FC Twente en 
Roda JC, kwam in zijn jeugd uit voor RKAVV.

Hiermee eindigt deel 1 van dit Rondje langs de velden. De 
volgende editie trekken we verder naar het noorden, richting 
Noord-Holland.
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Goedemorgen! Vandaag zijn we 
begonnen met de Sallandse Voet-
bal2daagse 2022!  
Bijna 70 gemotiveerde deelnemers 
gaan twee dagen lang voetballen, 
voetballen en nog eens voetbal-
len. Wat een mooie start van de 
vakantie!

Zo start het bericht op facebook van de 
Sallandse Voetbal2daagse. Hieronder 
nemen we je mee door deze mooie 
dagen en delen enkele foto’s en berich-
ten.

Samen met vriendjes en vriendinnetjes 
genieten van deze eerste fijne voetbal- 
ochtend.

De regen gooit deze eerste ochtend 
roet in het eten, maar gelukkig hebben 
we de bingoman achter de hand!
Even schuilen zodat we vanmiddag 
weer droog het veld op kunnen.

Tijd voor de lunch.  
Sponsor Albert Heijn(o) wordt hiervoor 
hartelijk bedankt!

Het weer is opgeknapt, we voetballen 
weer!

Dag 2/2 is alweer in volle gang! Na een 
warming-up met de trainers, zijn de 
deelnemers weer fanatiek bezig in de 
omhaalarena of de voetbalboarding!

Op deze foto maken we gebruik van 
de Smartgoals. Deze nieuwe, ‘slimme’ 
goaltjes die oranje of blauw oplichten 
als de bal er doorheen geschoten 
wordt, is perfect om te testen tijdens 
de Voetbal2daagse.

Sallandse
Voetbal2daagse



Het zonnetje komt erdoor en we 
bereiden ons langzaamaan voor op de 
penaltyfinale. Van elke groep worden 
er twee spelers uitgekozen die de strijd 
aangaan vanmiddag! 

Maar eerst Lunch!

Penaltyfinale!

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 ...
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SPONSORING BIJ VV HEINO IS
EEN WIN-WIN!

We schrijven wel vaker dat betrokken-
heid belangrijk voor ons is. Dit maakt 
onze vereniging immers ook zo bijzon-
der. 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!

Sinds jaar en dag kunnen wij rekenen op 
de prachtige steun van een mooie groep 
ondernemers.
Steun die wij echter niet onvoorwaar-
delijk achten. We blijven het belangrijk 
vinden om te zoeken naar mogelijkhe-
den. 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 ant-
woorden. 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!

Klik voor meer informatie op Sponsorvacatures, 
Sponsoracties of Sponsornieuws!

Een rubriek gericht op onze sponsoren. 
We zettten ze even in de spotlights en 
stellen een paar vragen. 
Dit keer Neppelenbroek Auto’s en de 
vragen leggen we voor aan Edwin 
Neppelenbroek. 

Sponsorcommissie vv Heino

Een eerste vraag kort en bondig; De 
3-zinnen-pitch: hoe zou u uw bedrijf in 
3 zinnen beschrijven?  
Wij zijn hét bedrijf om in een gemoe-
delijke en persoonlijke sfeer uw auto 
te kopen en te onderhouden, in het 
bijzonder het merk Volvo.

Edwin Neppelenbroek, geboren en 
getogen Heinoër. Het familiebedrijf,
gestart in 1967, bevindt zich in het 
hartje van Heino, op de hoek van de 
Dorpsstraat en de Brinkweg.
Samen met het team leveren wij goede 
service en zorgen ervoor dat de klan-
ten weer met een glimlach naar buiten 
gaan. Zelf doe ik het klantcontact, de 
verkoop, inkoop, planning en adminis-
tratie.
Onze monteurs Niek en André verzor-
gen de technische kant en staan ook
direct met de klant in contact.

Wat zijn de belangrijkste drie produc-
ten of diensten van uw bedrijf? 
Onderhoud, verkoop en verhuur van 
auto’s.

Wat heeft u aangezet om onze vereni-
ging te sponsoren? 
Ik ben trots op Heino en zeker ook op 
vv Heino. De voetbalvereniging zorgt 
voor een goede verbintenis binnen het 
dorp. Door middel van de sponsoring 
wil ik dit extra kenbaar maken.

Welke (aanbieding, actie, nieuws of 
vacature) zou u bij onze leden onder de 
aandacht willen brengen? 
Sinds augustus jl. hebben wij een 
elektrische Volvo XC40 in de verhuur. 
Leden van VV Heino kunnen deze  
tegen een aantrekkelijk tarief huren.

Wij leren graag van specialisten.  
Heeft u een (vak)tip of advies voor 
onze leden? 
Dieselrijders adviseren wij goede 
brandstof te tanken, zoals de V-power. 
Deze brandstof houdt de motor aan de 
binnenzijde schoon en voorkomt veel 
problemen. Voor bezinerijders raden 
we E5 aan.

Persoonlijk contact is belangrijk. Met 
wie kunnen leden contact opnemen als 
ze vragen hebben? Bij voorkeur met 
e-mailadres en telefoonnummer.
Dit persoonlijke contact staat bij ons 
hoog in het vaandel. De garage is 
bereikbaar via 0572 – 391764 of per 
mail info@neppelenbroek.nl.
Of kom gerust in de garage langs voor 
een kennismaking en een kopje koffie.

Sponsor in de spotlights!
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SPONSORING BIJ VV HEINO IS
EEN WIN-WIN!

We schrijven wel vaker dat betrokken-
heid belangrijk voor ons is. Dit maakt 
onze vereniging immers ook zo bijzon-
der. 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!

Sinds jaar en dag kunnen wij rekenen op 
de prachtige steun van een mooie groep 
ondernemers.
Steun die wij echter niet onvoorwaar-
delijk achten. We blijven het belangrijk 
vinden om te zoeken naar mogelijkhe-
den. 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 ant-
woorden. 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!

Klik voor meer informatie op Sponsorvacatures, 
Sponsoracties of Sponsornieuws!

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 Saam
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
Fysiocentrum Nijverdal
FysioSas
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
T&F Reclame
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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De Volkskrant - 2 oktober 2022

Zoon Joshua schrijft zondag in de app: ‘Ik blijf nog even hier, eet wel een pizza als ik thuiskom. Is dat goed?’ Natuurlijk is 
dat goed, jongen. Geniet. ‘Hier’ is de kantine van de amateurclub in Haarlem-Noord. Hij heeft gescoord in de laatste minuut, 
bij Onze Gezellen - BSM. Aannemen in het strafschopgebied, man passeren in de kleine ruimte, afdrukken, uiterste hoek. 
Zijn eerste winnende doelpunt in het eerste elftal.

Trots heeft mijn lichte vorm van huiver bij zijn invalbeurt verjaagd. Het is hakken af en toe, onvriendelijk voetbal, en de 
verdedigers van de tegenpartij zijn groot, sterk en stevig. Hij is 16, lichtvoetig, snel, vrij klein en behendig. Als ze hem maar 
geen pijn doen.

Zijn doelpunt biedt troost, net als de geweldige treffers van Erling Braut Haaland op dezelfde middag in de derby van 
Manchester, voor City, tegen Erik ten Hags vernederde United.City is de club waarvan Haaland als jongetje een shirt droeg,
toen zijn vader in het hemelsblauw voetbalde, en waarvoor hij nu het ene na het andere record breekt. ‘Niet slecht’, zegt de 
Noor droogjes, met zijn babyface, als hij net als Phil Foden een bal mee naar huis mag nemen, voor een hattrick.

Troost is broodnodig, want wat een vreselijke zondag is het voor het voetbal, door de stadionramp in Indonesië. Berichten 
over zeker 125 doden. Je bekijkt beelden en denkt: hoe is dit in godsnaam mogelijk? Natuurlijk, aanhangers horen niet het 
veld op te stormen na een nederlaag, maar politie die traangas afschiet in een bomvol stadion, riskeert paniek, vertrapping 
en doden.

Eén keer ben ik in Indonesië geweest, voor een interland van Oranje, met 80 duizend man in een afgeladen stadion. Het was 
een wedstrijd van niets, maar het was rondom de arena een geweldige chaos en een Nederlandse fotograaf raakte gewond 
door een val in een levensgroot gat, midden op straat. Omgaan met massa’s vergt de kunst van de beheersing.

Onlangs, in Liverpool bij het duel met Ajax, floten sommige supporters tijdens de minuut stilte voor de overleden koningin. 
Het was een kwestie van afkeer van het gezag uit Londen, mede als gevolg van Hillsborough, de ramp uit 1989 waarbij 
97 doden vielen. Deels door de berichtgeving in The Sun kregen supporters van Liverpool jarenlang de schuld; schandalige 
verhalen schreef de pulpkrant, van dronken supporters die over lijken pisten. Het lag totaal anders, bleek na onderzoek, 
want de ramp was vooral de schuld van de politie, vanwege de waardeloze organisatie.

Het liefst was ik zondag ook naar de kantine gegaan, om me op de schouders te laten rammen voor een zoon die het 
talent bepaald niet van mij heeft. Maar ik ging naar huis, want er was ook mooie sport op tv. Foden, Grealish, De Bruyne en 
Haaland speelden Malacia, Martinez en co horendol. Gelukkig was daar de humor van een Britse verslaggever met de naam 
Jolly. Hij twitterde: Phil Foden is de eerste maker van een hattrick in de derby van Manchester sinds Erling Haaland, negen 
minuten eerder.

Doelpunten op elk niveau boden troost in een dolgedraaide wereld.

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

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

clubblad@vvheino.nl

DEADLINE VOLGENDE 
HEINO SPORT:  

15 januari 2023
1 maart 2023
7 juni 2023

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

www.vvheino.nl

Begin september organiseerde Jako 
en vv Heino een geslaagde en gezel-
lige avond voor de sponsoren. Voor 
de vakkundigen invulling en mooie 
verhalen zorgden o.a. RTV Oost en 
ESPN presentator Bert van Losser en 
topscheidsrechter Bas Nijhuis. Dank 
aan beide heren en iedereen die dit 
mogelijk maakte.

23 oktober zorgde Heino 2 voor een 
bekerstunt!
Door thuis met 3-0 te winnen van 
tweedeklasser Lemelerveld heeft het 
tweede elftal van Heino voor een 
enorme verrassing gezorgd in het 
bekertoernooi!

8 oktober JO11-1 kampioen geworden!
De sponsor Vishandel Van Diermen  
nodigt ze uit om een visje te komen 
eten.
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