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HOOFDSPONSOR HEINO 1

Boven vlnr.: Marianne Wijkstra (verzorgster), Rudi Wesselink (ass. scheidsrechter), Brenden Hengeveld, Tristan Weertman, Luc Fakkert,  Kay Ruiter, Rick Vreeswijk, Rick Bisselink, 

Henny Krosman (teammanager), Eric Schokker (teammanager). Middelste rij vlnr.: Jethro Spijkstra (herstel trainer), Robert Land, Sten Rosendal, Tim Leferink, Wito Lenselink,  Kevin  

Reimink, Kevin Roddenhof, Jeroen Bos, Marius Deckers, Robert Spenkelink (fysio). Zittend vlnr.: Marion Kruiper (fysio), Arno Wieringa, Luck van der Burg, Wouter de Waal (ass. trainer), 

Martijn Vogel (trainer/coach), Fabian Meijerman (keeper/trainer), Jesper Schokker, Stan Heetkamp, Mariël Hogeboom (fysio). Niet op de foto: Jesse Kruiper, Daan van den Eijkel
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Beste lezers,

2022 is inmiddels achter de rug en 2023 grotendeels ligt voor ons. 
Na een welverdiende winterstop staan de eerste wedstrijd alweer 
op de planning; Heino hervat komende zondag het avontuur in de 
4e divisie. Dat in de winterstop de tenues in de tas konden blijven 
zitten, wil echter niet zeggen dat het stil was bij vv Heino. Integen-
deel: tal van activiteiten, voor jong en oud, vonden de afgelopen 
weken plaats: van klaverjassen tot de Winterloop en van jeugdacti-
viteiten tot het futsaltoernooi en onze Winterborrel. In dit blad lees 
je daar veel meer over. Dennis proefde de sfeer als loper bij de 
Winterloop en Jessica is terug met haar rubriek Meer dan voetbal. 
Daarvoor ging zij op bezoek bij haar neef Dirk-Jan, die lang niet 
alleen voorzitter van de jeugdcommissie blijkt te zijn. Verder is er 
natuurlijk het gebruikelijke nieuws vanuit het bestuur en deelt ook 
de sponsorcommissie zijn recente activiteiten. 
Tijdens de Winterborrel gaf Arjen een mooie toespraak, waarbij hij 
twee actieve vrijwilligers verraste door ze te benoemen tot lid van 
verdienste; als je deze gemist hebt, kun je hem in dit blad terug-
lezen.
Ten slotte duikt Timo in het Rondje langs de velden weer in de
historie van enkele clubs in de 4e divisie A. 

Wij wensen jullie veel leesplezier en natuurlijk een heel 
sportief 2023!

Dennis, Jessica, Dorien en Timo
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Laat ik beginnen om iedereen hier aanwezig van harte welkom te heten in onze gezellige 
kantine. Heel fijn om te zien dat mensen de moeite nemen om te komen proosten op het 
nieuwe jaar. 

Ik wens jullie allemaal een prachtig 2023 toe dat in zo goed mogelijke gezondheid beleefd mag 
worden. Probeer er echt te zijn voor de mensen om je heen, geniet van het voetbalspel en de club.

De afgelopen tijd was voor mij en mijn familie een heftige tijd. Helaas is mijn moeder vlak voor de kerst 
overleden. De vele appjes en kaarten hebben mij weer doen realiseren dat vv Heino echt meer dan voetbal 
alleen is. Ik wil jullie daar dan ook oprecht voor bedanken! Hieruit blijkt zeker dat vv Heino een club is waar je 
bij wilt horen.

Dat kan door lid te zijn. Te consumeren. Je contributie geeft je toch recht op training op het hoofdveld van
een professionele coach die rekening houdt met jouw agenda? Vrijwilligerstaken kun je afkopen, toch?
 
Bij vv Heino zien we het toch anders. Van onze club ben je geen klant, maar mede-eigenaar. We willen 
graag een dorpsclub zijn. Eentje die oog heeft voor alle doelgroepen met een zo laag mogelijke contributie 
en betrokken leden. Als we een hoog niveau kunnen spelen is dat prachtig, maar nooit heilig. We betalen 
geen spelers, we investeren in brede ontwikkeling. We steken tijd in overleg met de buren en medesportpark-
gebruikers. Organiseren binnenkort weer Bier-bal-gesprekken met de seniorenteams om te horen wat er leeft 
en te delen wat we doen. Onze commissies en bestuur zijn benaderbaar en vragen bij deze aan iedereen die 
vv Heino een warm hart toedraagt om zichzelf en vv Heino te ontwikkelen. 

Denk en doe vooral mee. Ben je iemand die klaagt dat zaken slecht geregeld zijn en dat de communicatie 
vanuit het bestuur slecht is? Of ben jij degene die zich ondanks de dagelijkse drukte inzet voor de club en 
daar stiekem ook nog plezier aan beleeft? Dat soort mensen zetten we graag in het zonnetje.

In het zonnetje 

De twee leden die ik namens de club van-
daag in het zonnetje mag zetten hebben een 
aantal zaken gemeen. Ze hebben wekelijks 
vele uren belangeloos aan onze club 
geschonken. Beiden hebben hun sporen op 
het veld meer dan verdiend. Ze speelden 
allebei meer dan 300 wedstrijden in het 
eerste en tilden het naar een hoger niveau. 
Deze doorzetters hebben een groot vv 
Heinohart en zijn multi-inzetbaar. 

Over de eerste persoon valt veel te zeggen. Deze 
trouwe kracht zet zich al jaren op enthousiaste wijze 
voor onze club in. Veelal op het veld, maar ook 

achter de bar en achter de schermen. 

In ons jubileumboek op bladzijde 117 vinden we 
een foto van vv Heino Meisjes Junioren uit 1996. 
Nu hoop ik natuurlijk dat het jaartal klopt, maar het 
geeft aan dat deze dame al vanaf jongs af aan bij 
vv Heino actief is. Even verderop op bladzijde 151 
zit ze vooraan op de kampioensfoto van Vrouwen 1 
uit 2000. Daarna maakte zij ook de gloriejaren van 
de Heinose dames mee. Ze speelde met hen tegen 
Katwijk, Zwart Wit ’28 Rotterdam, Groningen en 
Heerhugowaard. In die tijd crosten onze vrouwen 
het hele land door en speelden ze tot 2006 in de 
landelijke 1e klasse. Naar verluid haalde zij dan met 

Nieuwjaarspraatje 14 januari 2023
Mag ik even jullie aandacht?
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haar vader ’s ochtends de taxibusjes op in Raalte. Al 
met al speelde ze 21 jaar lang op diverse posities in 
Vrouwen 1. 

Miss Heino heeft vele jeugdteams getraind en is 
momenteel al 5 seizoenen lang trainster van 
Vrouwen 1. Zij had zitting in de technische commis-
sie om het meiden- en vrouwenvoetbal weer op een 
hoger plan te krijgen. Ook is ze altijd te porren om te 
werven door te helpen bij de Meidenpromotie. Wat 
dat betreft een prachtig rolmodel voor de jongere 
generatie.

Als jonge meid is ze begonnen met de kantinedienst 
op de zondagochtend. Vooral leuk na een gewonnen 
zaterdagwedstrijd. Afgelopen jaar is zij na 25 jaar 
gestopt als kantine-medewerker.
Verder heeft ze zo goed als alle edities van de 
Pompcup haar handen uit de mouwen gestoken. 
Samen met Linda de toilet-
ten schoonmaken. Iedereen 
liep hard van deze klus 
weg, maar zij hadden de 
grootste lol. Daarna weer 
snel achter de bar om te 
tappen terwijl iedereen mooi 
in de olie raakte. Voor al die 
taken werd ze in 2013 
beloond met de titel Vrijwilli-
ger van het jaar.

Tenslotte heeft ze tussen 
2017 en 2019 subsidies 
geprobeerd binnen te halen 
voor de club.  

Natuurlijk heb ik het over 
Renate Groot Gansey.  
Miss Heino? 

Na Renate gaan we over 
naar de tweede. Hij is 
relaxed en fanatiek. Verder 
is hij eigenlijk altijd te laat. 
Zijn motto is: ‘Jullie kunnen 
beter op mij wachten dan ik 
op jullie. Is zonde van mijn 
tijd.’

In het seizoen 1985-1986 
debuteerde hij in Heino 1. 
Hij promoveerde maar liefst 
3 keer met ons Vlaggen-

schip. Speelde in 16 jaar meer dan 300 wedstrijden, 
volgens de bronnen van Eric van den Brink 311 
wedstrijden, en maakte daarin 75 doelpunten. In 
2002 stopte hij bij het eerste en ging zeer succesvol 
een aantal seizoenen verder bij Heino 2.

Momenteel trapt hij nog een balletje in de zaal. Hij 
doet dit al sinds de oprichting van het Recreatief 
Zaalvoetbal Heino. Tegenwoordig speelt hij samen 
met zijn zoon in de A-poule. Het spreekt voor zich 
dat het dan in ieder geval niet stil is op het veld. 
Maar waar het vooral om gaat, is de gezelligheid na 
de wedstrijd. Het verhaal gaat dat er een wedden-
schap aangegaan is waarbij een grote fles gevuld 
werd met 17 biertjes. Die zou wel door hem leegge-
dronken worden. Vervolgens halverwege de avond 
was iedereen aanwezig met stomheid geslagen toen 
de fles leeg was en er nuchter om een biertje 
gevraagd werd…

Hij kwam in 2009 in 
het bestuur en trad in 
2021 als meest ervaren 
bestuurslid af. 
Iedereen heeft natuur-
lijk al lang in de gaten 
dat ik het over Pot heb. 
Ik wil benadrukken 
dat Raymond 12 jaar 
bestuurslid is geweest 
van de technische 
commissie in Heino, 
dat is toch zeker 
10 000 uur vergaderen, 
1000 evaluatie ge-
sprekken en ontelbare 
uren langs de lijn of 
napraten in de kantine 
of op de parkeerplaats.

Door zijn ongedwon-
gen leiderschap met 
ambitie, heeft hij enorm 
bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de 
selecties. Het huidige 
niveau is voor onze 
club historisch en daar 
kijkt men van buiten 
met grote verbazing 
naar. Er wordt me wel 
eens gevraagd hoe-
veel we betalen. Als 
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ik dan lachend vertel dat we liever investeren in de 
opleiding en kader dan de bankrekening van spelers 
spekken, word ik niet direct geloofd. Als het daarna 
duidelijk wordt dat ik nu eens een keer geen onzin 
uitkraam, volgt het respect en de complimenten. 
Voor het leggen van dat fundament was hij jarenlang 
verantwoordelijk. Daar is 
vv Heino Raymond Pot zeer dankbaar voor.

Momenteel overweegt hij om te helpen bij de 
organisatie van de Winterloop. Hoe dan ook 
Raymond gaat niet verloren voor vv Heino. 

Namens alle leden wil ik jullie bedanken voor de 
enorme inzet voor onze club. Zowel in jullie actieve 
voetballoopbaan als daarna. Jullie zijn allebei ware 
clubiconen met een fijne persoonlijkheid.

Renate Groot Gansey en Raymond Pot, namens alle 
leden van vv Heino mag ik jullie benoemen tot lid 
van Verdienste.

Achterom kijken 
 
Voor een overzicht van ons historische seizoen 
2021-2022 verwijs ik jullie graag naar het jaarverslag 
van de afgelopen ledenvergadering en naar het 
fantastische Youtube filmpje van MG Creative of-
tewel Mart Gombert. Het heeft de titel VV Heino vs 
AGB. Gegarandeerd kippenvel, ook bij de zesde of 
tiende keer kijken.

In 2020 mocht ik voor het eerst een praatje houden 
en bij de voorbereiding voor deze gelegenheid, las 
ik die nog eens door. Zo kwam ik op het idee om die 
dromen van toen, nu een beetje te evalueren. 
 
Destijds droomde ik van een lege vacaturebank en 
een strak vrijwilligersbeleid. Op dit punt moeten en 
gaan we stappen maken. Met de aanstelling van 

Bram Vervloet hebben we eindelijk een bestuurslid 
die zich met beleid en innovatie gaat bezighouden. 
Brams opvolger kunnen we nog niet presenteren. 
Wordt vervolgd. 

Drie jaar geleden droomde ik over de eerste over-
winning tegen de Sinassticks. Iedereen was op die 
23e oktober door het dolle heen toen Kevin de 3-1 
binnen kegelde.  

Ik sprak de hoop uit dat vv Heino op korter termijn 
veel groener zou worden. Inmiddels zijn we dankzij 
de verduurzamingsgroep al veel verder en onder-
zoeken zij nu welke stappen nog meer verstandig 
zijn. Lees onze ALV notulen nog maar eens na. Ze 
zijn op te vragen bij secretaris@vvheino.nl.

Ik hoopte in 2020 dat we met ons clublied vele 
mooie clubmomenten konden en zouden aanzetten. 
Volgens mij is dat ruimschoots gelukt. Misschien 
wordt het eens tijd voor een moderne variant. Een 
feestversie of eentje in het plat met gitaren?

In 2020 sprak ik ook mijn hoop op een actieve sup-
portersvereniging of fanclub uit. Afgelopen zomer bij 
de promotie heeft vv Heino zich van zijn beste kant 
laten zien. Binnenkort heb ik een aantal mensen 
bij elkaar en dan gaan we brainstormen. Bij deze, 
net als toen, een open uitnodiging voor diegene die 
hieraan mee wil denken. 

Tot slot
Ik hoopte dat de groene broek die ik op de Algeme-
ne Ledenvergadering van Peter Vervloet kreeg, mij 
ooit zou passen. Zoals u kunt zien, heb ik hem niet 
aan.
Proost en bedankt voor jullie aandacht.

          Arjen Stegeman
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DONATIE VV HEINO 
LEERGELD SALLAND

Op 15 november heeft vv Heino een cheque ter waarde 
van €630,80 overhandigd aan Leergeld Salland. Dit be-
drag bijeengebracht tijdens het leegmaken van de ‘oude’ 
biertanken, ook wel de bouwvakkersborrel.

Leergeld Salland werkt op basis van gelden afgegeven door 
de gemeente Raalte en gelden op basis van vrijwillige giften. 
Jullie kunnen je dan ook voorstellen dat men enorm blij was 
met deze gift.

Onder het genot van een kopje koffie zijn wij in gesprek ge-
raakt over de situatie bij Leergeld Salland.
Mede op basis van dit gesprek willen wij kijken of er raakvlak-
ken zijn tussen Leergeld Salland en vv Heino. Het zou mooi 
zijn wanneer wij elkaar kunnen versterken.

Als vv Heino mogen wij trots zijn op deze donatie en 
Leergeld Salland gaat dit geld zeker goed besteden. 
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VAN DE
BESTUURSTAFEL …
In deze terugkerende rubriek proberen we onze leden en 
vrijwilligers inzicht te geven in al hetgeen wat er speelt 
in het bestuur van onze club.

Vv Heino is een club waar je bij wilt horen komt duidelijk naar voren in het nieuwjaarswoord en dit kan 
op vele manieren. Waar we bij de start van 2023 aandacht voor vragen zijn de vacatures die we graag 
ingevuld zien. 

Vacatures

De kantinecommissie is op zoek naar een planner. Dus heb je talent en wil je de club veelal vanuit huis 
helpen, meld je dan aan bij Peter Telgenkamp (0655133891). 
Ja maar, wat doet zo’n planner? In het functieboek staat het volgende: 

- bewaakt contactgegevens van vrijwilligers
- jaarlijkse planning maken in samenwerking met secretaris
- wekelijks mail versturen aan dienstdoende vrijwilligers komende weekend
- bij evenementen planning bezetting kantine / keuken maken
- heeft zitting in de kantinecommissie
- heeft regelmatig contact met de EC i.v.m. inplannen van activiteiten en medewerkers.

De jeugdcommissie zoekt een coördinator voor de maatschappelijke stages. Heb je affiniteit met 
tieners en wil je niet het hele jaar door wat voor de club doen, dan is dit zeker wat jou. De intensiteit ligt vooral 
aan het begin van het seizoen. De rest van het jaar ben je met deze taak minder druk.  
Dirk-Jan Slotman (06 30 29 30 16) praat je graag bij. Op de site staan nog meer vacatures, neem een kijkje.

Aankomende activiteiten
Het winterprogramma staat op de site. Super dat er weer een aantal vrijwilligers zijn opgestaan om de 
winteractiviteiten voor de jeugd op te pakken. De Battle of the Teams en de Sallandse Derby staan weer voor 
de deur, ook dank aan alle mensen die hier achter de schermen zitten. Graag extra aandacht voor het vv 
Heino Familiefeest op 24 juni. Deze is voor iedereen die wat met vv Heino heeft. 

Rest mij nog om de mannen van de verloting te bedanken voor hun inzet en de leden voor de verkoop. Wist u 
dat Owen Lubbelinkhof maar liefst 140 loten heeft verkocht? Grote klasse!

Met sportieve groet,  
Arjen Stegeman
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21 januari 
FIFA-toernooi O13-O15 vanaf 19:00 uur

28 januari Klaverjassen vanaf 14:00 uur

29 januari
Battle of the Teams vanaf 15:00 uur

3 februari
Activiteit JO10 en JO11 vanaf 18:00 uur

4 februari
Businessevent ‘Sallandse Derby’ 
vanaf 17:00 uur

17 maart
Jeugdleidersvergadering vanaf 19:30 uur

24 maart
vv Heino Pubquiz vanaf 20:00 uur

16 april 
Battle of the Teams vanaf 15:00 uur

9, 10 en 11 juni weekend D Kamp

24 juni 
vv Heino Familiedag vanaf 15:00  uur

AGENDA

2023

Noteer vast 
volgende data ...

EVENEMENTEN-
COMMISSIE …
2023 een jaar vol evenementen!
Door: Diane Eilander

Een heel sportief en evenementenvol 2023 
gewenst namens de evenementencommissie!! 

Het eerste evenement is al weer achter de rug als ik 
dit stuk schrijf. De Winterloop editie 2023 is een feit, 
waar het record op de 10 km na ruim 30 jaar aan 
flarden werd gelopen. Als alle evenementen zo 
verrassend en succesvol verlopen gaan we een mooi 
jaar tegemoet met zijn allen.  

Ondanks de winterstop zijn de mogelijkheden voor 
onze leden om toch actief bezig te zijn groot. 

Op 29 en 30 december kon er overdag door de jeugd 
gevoetbald worden in de sporthal, waarbij er dit jaar 
voor het eerst naast ‘gewoon’ partijtjes ook andere 
voetbalvormen gedaan konden worden. 

Vrijdagavond 30 december was het de beurt aan 
de seniorenleden om een balletje te trappen in de 
sporthal. Zo’n 60 deelnemers, verdeeld over 8 teams, 
moesten naast voetballen ook nog hun talenten 
beproeven met het spelen van bierpong. Zelfs de 
supportende vrouwen konden het niet laten om een 
balletje te gooien. Uiteindelijk gingen team Everton en 
Valencia er met de prijzen vandoor. 
Zij waren echter niet de enige met prijzen. In de loterij 
konden namelijk drie vv Heino VIP-pakketten gewon-
nen worden en die zijn met veel enthousiasme ont-
vangen. Timco Bos, Esmee Balk en Kevin Bruggink 
gaan nog een geheel verzorgde zondag bij vv Heino 
beleven. De datum hiervoor volgt nog. 
Mochten nog meer mensen interesse hebben hierin 
zorg dan dat je in ieder geval bij de volgende Battle 
of the Teams op 29 januari aanwezig bent. De kans is 
aanwezig dat je dan wederom zo’n VIP-pakket kunt 
winnen.

Wat de verdere jeugdactiviteiten betreft kun je elders 
in de clubkrant hier alles over lezen. Wel superfijn dat 
je met een grotendeels nieuwe organiserende groep 

9.00 - 12.00
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Webshop vv Heino
Breng een bezoek aan onze webshop met een uitgebreid 
assortiment aan voetbalartikelen! 

ook nieuwe ideeën krijgt. Weer veel nieuwe vrijwilli-
gers dus en toch zijn er nog steeds diverse functies 
vacant. Wees altijd welkom en meld je gerust bij het 
bestuur als je wel iets wilt doen. 

Voor de klaverjassers onder ons is er in januari nog 
twee keer de mogelijkheid om op de zaterdagmiddag 
aan te sluiten om een kaartje te leggen! En als we 
wat verder vooruit gaan kijken komt er in maart nog 
een Quiz aan en starten de voorbereidingen voor het 
Gait Groot Beumertoernooi ook al weer. 
Voor de quiz heb je maar een klein groepje nodig, 
maar ook voor het GGB-toernooi heb je met de 
7x7-vorm niet meer heel veel mensen nodig. Ga dus 
maar vast vragen in buurtvereniging, noaberschap 
of vriendengroep. Ook mensen buiten Heino zijn 
natuurlijk welkom. Dus pols gerust bij je collega’s of 
je niet een team vanuit je werk kunt samenstellen. 

Kortom het begin is er en nu volle bak door!! 

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
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WINTERLOOP 7 JANUARI 2023 …
Op zaterdag 7 januari was het weer zover. De nieuwjaarstraditie in het mooiste dorp van Sal-
land, namelijk de Winterloop van Heino, werd na twee corona-jaren weer gelopen. Een mooie 
wedstrijd die voor de 33e keer plaatsvond met verschillende afstanden voor jong & oud. 

Door: Dennis van Vilsteren

Op het sportcomplex van de Kjelvik Arena was het weer ouderwets druk met lopers. Want, de echte loper 
loopt altijd. Weer of geen weer dat maakt niet uit. Dus ook op deze winterse dag was het enthousiasme af te 
lezen op de gezichten van de fanatiekelingen. Er werd veel gelachen, want lopers lachen altijd. Hier en daar 
werd er een wedje gelegd wie van wie gaat winnen. Hardlopers lopen er over het algemeen mooi bij. Een 
snaak broekie, mooie patta’s en een strak T-shirt. In sommigen gevallen wat betreft het T-shirt, een iets te 
strak T-shirt als je het mij vraagt! Daarbij, een tiptop tenue zegt overigens niets over de prestaties van menig 
loper. Het is meer misleiding, maar men staat wel aan de start. Dat dan weer wel. 

“Ik heb lang niet gelopen”, “ik kom terug van een blessure” en “ik werk me op voor een andere wedstrijd” 
zijn excuses die mij om de oren vliegen. Ik sta zelf ook in een snaak broekie, m’n mooie patta’s en een iets 
te strakzittend T-shirt aan de start. Ik wil die sfeer proeven, het is mijn eerste winterloop in het Heinose. Niet 
meedoen is geen optie, is mij verteld. De echte fanatiekelingen staan vooraan, in een korte broek en alleen 
een T-shirt. Ja die doen ook in Heino mee, oftewel de Wim Hofjes onder de lopers. Al was het weer er deze 
editie wel naar om lekker in T-shirt en een snaak broekie rond te lopen. Van dat soort personen komen trou-
wens de meest maniakale hardlooptijden. Allemaal prima, lekker doen, zelf sta ik een beetje achteraan, ik 
neem me voor niemand te verslaan, maar na één kilometer, ben ik die gedachte alweer kwijt. 

Dat is zo mooi aan hardloopwedstrijden, je wilt de loper voor je toch voorbij, dan wel bijhouden. Vooral in 
het dorp waar er altijd wel een toeschouwer is die jou herkent, maakt de ‘meedoen-is-belangrijker-dan-win-
nenmentaliteit’ voorzichtig plaats voor een alles-of-nietsloop. Gewoon die jeugdige benadering die die dag 
eerder te zien was bij de 500mtr, 1km en de 2,5km. Kinderen hebben maar één doel en dat is winnen. Die 
benadering is telkens weer briljant om te zien. Vele jeugdigen strandden onderweg ergens door hun iets te 
enthousiaste en overmoedige aanpak, maar wat maakt het uit, ze gaan ervoor, prachtig! 

Met het snot voor de ogen kom ik aan bij de finish, een bekertje water staat er voor mij klaar. De eindtijd doet 
er niet toe, als alles maar gegeven is, dat maakt het geluksgevoel na afloop een stuk groter. Daar doe je het 
voor. Dikke pluim voor de organisatie van vv Heino, die van deze hardloopwedstrijd weer een geweldig eve-
nement heeft gemaakt. En voor alle jeugdigen, de Wim Hofjes en fanatiekelingen... tot volgend jaar!

Parcoursrecord op de 10 km

Danny Koppelmans slaagde erin om het 33 jaar 
oude parcoursrecord, dat op naam stond van 
Gerard Hendriks met een tijd van 32.48 minuten, 
te verbeteren. 
De nieuwe toptijd is 31:50 minuten. 
Kijk voor alle uitslagen op
www.mijninschrijving.nl  
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AFSCHEID ORGANISATOREN
Na afloop van de Winterloop nam de organisatie afscheid 

van Jan van Hittersum, die al jarenlang kartrekker van het 

evenement was en Dick Stegeman, die zelfs al vanaf de 

allereerste editie bij de organisatie betrokken was. 

Dick en Jan, 

bedankt voor jullie inzet voor de Winterloop!
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UITSLAGEN 
1e VIJF DEELNEMERS

Kinderloop 500m 
(meisjes t/m 6 jaar)
1. Annelot Keizer - 2:33
2. Suus van Vilsteren - 2:51
3. Tirza Roodvoets - 3:01
4. Eef Mulder - 3:09
5. Fleur Overmars - 3:11

Kinderloop 500m 
(jongens t/m 6 jaar)
1. Thijn Wissink-Raalte-2:29
2. Mees Lammers-Raalte-2:32
3. Nio Bruggeman - 2:34
4. Juup Van der velden - 2:37
5. Javi Groot Beumer - 2:37

Kinderloop 1km 
(meisjes 7 t/m 9 jaar)
1. Esmee Lugtenberg - 4:43
2. Fay Legters-Den Dolder-4:47
3. Lene Claessens - 4:50
4. Mare Van Ommen - 5:04
5. Liz Ekkelkamp - 5:13

Kinderloop 1 km 
(jongens 7 t/m 9 jaar)
1. Tygo Steenbergen - 4:52
2. Loek Overmars - 4:55
3. Rens Holterman - 4:55
4. Joep Keizer - 5:03
5. Jesse Mulder-Dalfsen-5:03

Winterloop 2,5 km 
(meisjes) Netto tijden
1. Liss De Waal - 15:04
2. Inge Bruggeman - 15:19
3. Jildau Ter Laak - 16:00
4. Liz Nijenhuis - 16:24
5. Alisa Chornenka - 17:27
6. Ingrid Meijer - 22:41

Winterloop 2,5 km 
(jongens) Netto tijden
1. Bram Reinders-Raalte-10:09
2. Yori Keizer - 10:47
3. Mees Rotteveel - 11:02
4. Matthijs Roodvoets - 11:06
5. Thomas Slotman - 11:15
6. Jorn Harink - 11:24

Winterloop 5 km 
(Dames) Netto tijden
1. Louise Oosterhuis 21:51
2. Saskia de Koeijer - 23:05
3. Evita Roubos - 23:19
4. Annick Mulder - 24:43
5. Krista Van den Esker - 24:58

Winterloop 5 km 
(Heren) Netto tijden
1. Mark Groot Bronsvoort -
Raalte -18:07
2. Abdi Rahman-Wijhe-20:02
3. Tom Holsappel - 20:08
4. Kaj Rosink - 20:14
5. Frank Wierink - 20:18

Winterloop 10 km 
(Dames) Netto tijden
1. Gerja Zielman - 41:47
ronde 1: 20:41 / ronde 2: 21:06
2. Wiea Nijhoff - 48:06
ronde 1: 23:38 / ronde 2: 24:28

Winterloop 10 km 
(Heren) Netto tijden
1. Danny Koppelman-Hoge 
hexel - 31:50
ronde 1: 15:46 / ronde 2: 16:03
2. Twan Overkempe - 40:57
ronde 1: 20:14 / ronde 2: 20:42
3. Ronald Schotman - 41:31
ronde 1: 20:32 / ronde 2: 20:59
4. Chiel Mulder - 42:46
ronde 1: 21:14 / ronde 2: 21:32
5. Peter Legters-Utrecht-42:59
ronde 1: 20:46 / ronde 2: 22:12
6. Hilco Prins - 43:39
ronde 1: 21:39 / ronde 2: 22:00
7. Anne Marsman-Ommen-43:48
ronde 1: 21:38 / ronde 2: 22:10
8. Dennis van Vilsteren - 45:14
ronde 1: 22:36 / ronde 2: 22:38
9. Jan-Maarten Bomhof - 46:03
ronde 1: 22:27 / ronde 2: 23:36
10. Martin Groot Koerkamp - 
46:37
ronde 1: 23:01 / ronde 2: 23:35
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Met dank aan de fotografen Vincent 
Hartman en Ties van der Heide voor de 
prachtige foto’s van deze 33e editie van 
een geslaagde Winterloop. 

Bekijk de foto’s van Vincent Hartman

Bekijk de foto’s van Ties van der Heide
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ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD
Na een paar jaar met minder activiteiten zijn we in het seizoen 2022-2023 weer volop van start gegaan. 
Met een ‘nieuwe’ commissie proberen we zoveel mogelijk leuke dingen voor onze jongere leden te 
organiseren. 

Op vrijdag 25 november keken we met ruim 80 (!) jongens en meiden naar de wedstrijd Nederland – Ecua-
dor. De sfeer zat er super in, zeker toen het Nederlands elftal al snel op 1-0 voorsprong kwam. Wát een 
kabaal in de kantine! Na patat met een lekkere snack begonnen we vol goede moed aan de tweede helft. 
Helaas wisten we de voorsprong niet vast te houden en draaide de wedstrijd uit op een teleurstellend gelijk-
spel. Gelukkig hadden Lynn en Merle nog een mooie voetbalquiz in petto, waarbij maar liefst twee teams alle 
antwoorden goed hadden. We hebben dus echte voetbalkenners in onze jeugd!

De jongste kinderen werden op woensdag 30 november bezocht door de Pieten. Deze bleken niet alleen 
goed te kunnen dichten, maar ook te kunnen voetballen! Aan ieder team werd een gedicht voorgelezen en 
het was een verrassing hoeveel kinderen Sinterklaas en zijn pieten kennen. Alle kinderen kregen een mooi 
cadeautje mee in de kleuren van onze vv Heino club!

Wat staat er nog op stapel?
Rond het verschijnen van dit blad staan er nog twee activiteiten gepland namelijk de Spooktocht, die 
inmiddels is geweest en op 21 januari FIFA Toernooi voor jeugd vv Heino 13 t/m 15. 

We hopen ook de komende jaren nog veel mooie activiteiten voor de kinderen te organiseren!

Jullie contactpersonen voor de jeugdactiviteiten zijn: 
Keyah Weertman, Renate Weertman, Ursela Engberts, Mirjam Meijerman en Bertine Kobessen, 
met hulp van Merle Beugel en Lynn Mulder. 
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PLAATS DE JUISTE CAMERA’S

Camera’s registreren alles. U heeft hiermee altijd zicht op 

wat er in en om uw huis afspeelt. De aanwezigheid van 

camera’s hebben ook een preventieve werking. 

Inbrekers zullen niet ongemerkt hun gang kunnen gaan.  

Zelfs ‘s nachts worden alle beelden haarscherp 

vastgelegd.Beelden worden opgeslagen op een 

harddiskrecorder of op een SD kaart. Deze kunt u op elk 

moment via smartphone, tablet of computer zowel live als 

opgenomen bekijken.

INBRAAKMELDING VIA DE SMARTPHONE

Inbraakbeveiliging kunt u via uw smartphone bedienen.

Via uw smartphone kunt u de inbraakbeveiliging aan/uit 

zetten en de meldingen ontvangen. U bewaakt hiermee 

zelf uw woning. Ook kunt u snel handelen bij onraad en 

als het nodig is de politie inschakelen.

Beekman Elektro BV

Stationsstraat 40
8102 ED Raalte
0572-352511
www.beekmanelektro.nl
info@beekmanelektro.nl

Beekman Elektro 
is een Erkend BORG 
beveiligingsbedrijf.

HEEFT U UW 
WONING GOED 
BEVEILIGD?

EEN GOED 
BEVEILIGINGSSYSTEEM 

Met behulp van de beveiligingsapparatuur worden 
ongewenste indringers zo snel mogelijk gesignaleerd en 
wordt direct alarm gemaakt. Dit alarm wordt via een sirene 
en flitser ter plaatse duidelijk en kan via een doormelding 
naar uw mobiele telefoon of meldkamer worden doorgeschakeld.

BEVEILIGING

COMMUNICATIE

ELEKTRO

Geeft een veilig gevoel

Werkt preventief

Waarschuwt op tijd
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Meer dan alleen 
voetbal …

Dirk-Jan Slotman is back!

Vroeger grensde de straat de Heuvel aan het land van 
opa Slotman. Best bijzonder dat zijn oudste kleinkind 
Dirk-Jan hier woont. Het was een kort ritje vanaf de 
Boerderij op de Brink. Gelukkig kon Loesje ingeplugd 
worden aan de elektrische laadpaal bij huize Slotman. 
Tanken bij familie is altijd goedkoper. Glurend door 
het raam zag ik Dirk-Jan languit in de stoel liggen. Hij 
had een enerverende ochtend achter de rug. Iedere 
vrijdag is het oppas-op-opa-dag, dan zijn de twee klein-
dochters Nine en Nore bij opa Dirk-Jan. Oma Simone 
was niet thuis, druk in de weer met haar juweeltjes 
bij Via Simoon – de  leukste vintage klerenwinkel van 
Raalte. Nore lag in haar box en keek verwonderd met 
haar heldere ogen de wereld in. Nine genoot van haar 
welverdiende middagdutje. Het is best zwaar voor twee 
kleine meisje om een hele ochtend opa te entertainen. 
Dirk-Jan zat direct op de praatstoel en vertelde met 
passie over zijn kleindochters. En over voetbal. En 
over badminton. En over… Als Dirk-Jan eenmaal praat, 
zit er geen stopknop meer op.

Wie is Dirk-Jan? Behalve dat hij mijn oudste grote neef 
is, is hij vele jaren getrouwd met Simone, vader van 
Britt en Sil en trotse opa van Nine en Nore. Deze tak 
van de familie Slotman is een vv Heinofamilie want 
zowel Dirk-Jan als Britt en Sil waren al op jonge leeftijd 
lid van de voetbal. Simone stond aan de wieg van het 
Heinose damesvoetbal en was speelster van het aller-

Potdorie?!… prevelde opa Dirk Slotman als hij 
zich verongelijkt voelde. Zo voelde ik mij ook toen 
ik clubblad van oktober onder ogen kreeg. Op de 
voorpagina prijkt het artikel dat is geschreven door 
jeugdvoorzitter Dirk-Jan Slotman. Grote neef Dirk-
Jan? Is hij dan weer terug bij vv Heino? Hier kom 
ik maar op één manier achter en dat is fiets Loesje 
aantrappen richting de Heuvel. 

Door: Jessica Slotman
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eerste elftal dat destijds werd opgericht in de jaren 
80. Dirk-Jan is een verdienstelijke keeper geweest. 
Niet alleen bij de jeugd en senioren van vv Heino: 
hij heeft zelfs een transfer mogen maken naar het 
naburige 1e elftal van SV Nieuwleusen. Fier heeft hij 
menig doel verdedigd en was hij een waardevol en 
nuttig sluitstuk van diverse teams. Zijn actieve 
carrière in de voetballerij heeft hij afgesloten als 
voetballer. Heino had op dat moment een bank vol 
goede keepers. Een luxe utopie en niet voor te 
stellen door het huidige nijpende keepersgebrek. 

“Andere tijden waren dat”, vertelde Dirk-Jan 
enthousiast. “Keeperstraining werd gegeven door 
een Frans Stappie, Barry of Jan Lozeman. Dit waren 
voetballers die het leuk vonden om keepers pijn te 
doen in de ‘kruising’ met hun loeiharde ballen”. Ook 
waren het gezellige tijden, bleek uit Dirk-Jan zijn 
ratelende verhalen: “Zowel op dinsdag- als donder-
dagavond vond de derde helft tot de late uurtjes 
plaats in de kantine. Tegelijkertijd was dit wel de 
doodsteek voor De Keet”. Bestaat De Keet dan niet 
meer? “Jawel, maar de locatie voor bierdrinken was 
niet meer nodig, die verplaatste zich naar de voet-
balkantine”. Dirk-Jan is vanaf het eerste uur een 
Keet-member. Een bekend en geducht begrip in 
Heino dat al vele jaren een hechte vriendengroep 
vormt. Uiteraard ontstaan door voetbal. Nog steeds 
gaan ze samen weekendjes weg. De inmiddels 
geboren kinderen, waarvan de eersten alweer de 
volwassen leeftijd hebben bereikt, gaan graag mee 
op de roemruchte uitjes.  

Als klein meisje was ik jaloers op Dirk-Jan omdat 
hij wel op de geelgroene John Deeretrekker van 
boer opa mocht toeren. Ik niet, ik was te klein. En te 
gevaarlijk. Ook heb ik een soort van jeugdgemoeds-
toestand overgehouden aan het woord ‘Trutje’ zoals 
hij mij stelselmatig noemde. De boerenkomaf zit wel 
in zijn genen. Eén van zijn eerste banen was op de 
melkfabriek en via inkoper van verpakkingen voor 
hondenvoer, is hij nu bijna 15 jaar werkzaam als 
buitendienst schade-expert voor agrarische 
bedrijven. Een drukke baan die hij vanuit huis en 
op de bedrijfslocaties met volle overgave uitvoert. 
Gedurende het gesprek bleef Dirk-Jan zijn liefdevolle 
aandacht houden voor de kleindochters. De jongste 
van een half jaar oud ging op kruiptocht door de 
woonkamer. De oudste van twee jaar oud, was weer 
helemaal uitgerust en brabbelde er, net als haar opa, 
lustig op los. 

Ondertussen kwam oom Sil thuis en diende hij gelijk 
als klimpaal voor zijn nichtjes. Zo gaat dat hier in 

foto vv Heino A1 1986: linksboven trainer Barry Lozeman, Jeroen Brem, Gert 
Jan Dikkeboer, Marco Broeknellis, Bert Mulder, Jacques Ruiter, Dirk-Jan 
Slotman, Ronnie Lindeboom (leider). Onder: Raymond Pot, Erik Blankenvoorde, 
Theo Westerbeek, Gerald Schokker, Arthur Hollewand, Michel Ohms.
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huize Slotman, een warm familiehuis waar aandacht 
voor elkaar is. Het switchen van de kleinkinderen 
naar zijn eigen verhaal is een fluitje van een cent. 
Met gemak sprong hij over van Sinterklaas naar 
Salvage. “Google maar op dat woord”, antwoordde 
hij resoluut toen ik hem wazig aankeek. Voor zijn 
werk heeft hij een weeklang 24/7 dienst om mensen 
te ondersteunen direct nadat de brand is geblust, 
zoals het regelen van verzekeringszaken of onder-
dak. Salvage biedt hulp aan brandslachtoffers die op 
dat moment nodig is. 

Heb je dan nog wel tijd voor andere hobby’s? 
“Zekers… lezen, badmintonnen, hardlopen, family- 
time, weekendjes weg en vakantie met Simone, 
gezin of de Keetvrienden”. 

Op de vrijdagavond doen ze met de Keet mee aan 
de ‘Heinose zaalrecreantenvoetbalcompetitie’. Met 
als kanttekening dat de zonen van de Keetleden 
meer voetballen dan zijzelf. Heeft dit te maken met 
leeftijdsgebonden perikelen? Het antwoord moet ik 
jullie schuldig blijven. De donderdagavond staat in 
teken van badminton. Als fanatiek beoefenaar trad 
hij aan als bestuurslid. “Om samen meer sjeu en 
vliegende shuttles in de vereniging te blazen”. Door 
het overlijden van de voorzitter heeft hij de hamer 
van BC Hoogerheyne in handen genomen. Tevens 
zit hij in de Kerngroep Dorpsrand N35. Dit is een 
gemeentelijk project om een toekomstgerichte visie 
te ontwikkelen voor het buitengebied vanaf de 
prachtige eet- en feestlocatie Het Buitenhuys Heino 
tot aan het historische gebied De Gunne. Door deze 
mooie ervaring heeft hij geleerd dat het toch prettiger 
is om zelf het stuur in handen te hebben. In 2016 

was Dirk-Jan gestopt met het voorzitterschap van de 
jeugdcommissie om meer tijd vrij te maken voor zijn 
studie aan de Hogere Landbouwschool in 
Dronten. Stoer om op middelbare leeftijd deze studie 
te volgen. Het volgen van een HAS-studie terwijl je 
met volle bak blijft werken, is best pittig. Zoals opa 
zou zeggen: “Hier nème ik mien pette veur af”.  

Sinds dit seizoen is Dirk-Jan weer terug op zijn post 
voorzitter jeugdcommissie met als motivatie om 
de jeugdvoetbal door te blijven ontwikkelen. In zijn 
woorden: “Een vereniging moet je besturen als een 
bedrijf en het samen doen”. Vol bewondering 
luisterde ik naar zijn visie en handelswijze. Trots dat 
de vereniging zo’n (Slot)man aan het roer van de 
jeugdvoetbal heeft staan. ‘Krachtig, doen, communi-
catie, mandaat, structuur, lijnen uitzetten, uitdaging, 
focus, hoor en wederhoor’.  Een opsomming van 
een aantal pijlers die Dirk-Jan gebruikt in zijn 
besturingsmethode. Hij is iemand die mogelijkheden 
ziet in plaats van moeilijkheden. Niet denkt in uren 
maar in resultaten en uitkomsten. Het motto ‘alleen 
ga je misschien wel harder, maar samen kom je veel 
verder’, sluit perfect bij hem aan. 

De tijd vloog voorbij en ondertussen was fiets 
Loesje weer opgeladen met gratis stroom. Tussen 
de huizen door slingerde ik terug richting boerderij 
op de Brink. Vol van het gesprek, dacht ik met 
weemoed terug aan de weides van opa. Zou 
Dirk-Jan met trekker John Deere hier ook hebben 
gescheurd, maar dan tussen de koeien? De geel-
groene jaloezie die ik had, heeft plaatsgemaakt voor 
verwondering en bewondering. Dirk-Jan is gewoon 
een dijk van een neef!

HEINO SPORT 2022-2023 21



22 HEINO SPORT 2022-2023



Na 24 jaar trouwe dienst als verzorger van Heino 1 heeft Jan Roeke vrijdagavond 7 november een mooi 
verassingsevenement gekregen. 
Een groot aantal spelers die korter en langer geleden in Heino 1 gespeeld hebben, waren vrijdagavond aan-
wezig om Jan te bedankten voor zijn jarenlange inzet. 
Een select gezelschap speelde nog een wedstrijdje tegen elkaar, waar Jan nog eens kon laten zien hoe hij 
geblesseerde spelers verzorgde om verder te spelen. Een wedstrijd compleet met vuurwerk, waarna het nog 
lang gezellig bleef in de kantine. 
De verzorgingsruimte is vanaf nu omgedoopt in de Jan Roekeruimte, Jan kreeg hiervoor van de vereniging 
een mooi naambord, dat direct boven de ingang werd gemonteerd.

Team Reumer
1. Tom Vastenavond (keeper)
2. Douwe Booij
3. Paul van Dijk
4. Erik Overkampe
5. Bram Eijkelkamp
6. Melvin Velthuis
7. Rik Keijzer
8. Jorik Hollewand
9. Ruben Meijer
10. Arjan Ekkelkamp
11. Hendry Ekkelkamp
12. Arjan Blom
13. Robin Gerritsen
14. Wilco Gerritsen

Team Poelhekke
1. Robin vd Berg (keeper)
2. Roland Mulder
3. Dennis Huisman
4. Jeroen Harink
5. Willem Mulder
6. Bas Nijensteen
7. Niek Westendorp
8. Ronald Schotman
9. Wouter de Waal
10. Raymond Pot
11. Rene LintHorst
12. Peter Legters
13. Richard Smit

24 jaar verzorger bij Heino 1
Jan Roeke

Vincent Hartman was de hele avond van de partij en maakte een serie mooie foto’s.
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RONDJE LANGS DE 
VELDEN
2022-2023: 4e divisie A
Traditiegetrouw stellen we in deze rubriek de 
nieuwkomers in de competitie van Heino 1 
voor. Door de historische promotie van afge-
lopen 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
Foto’s: Vincent Hartman

Na een bezoek aan de kassen van het Westland, 
Rotterdam en de regio Haaglanden trekken we noord-
waarts, richting Noord-Holland. Eerst maken we 
echter nog een tussenstop in Alphen aan den Rijn, 
waar Alphense Boys speelt. 
De club wordt in 1930 opgericht en 
speelt de eerste jaren op verschillende 
weilanden in de kelder van het regi-
onale amateurvoetbal. Na enige tijd 
krijgt de club de beschikking over een 
eigen sportpark en in 1970 verhuist 
Alphense Boys naar sportpark De 
Bijlen, waar het nu nog altijd speelt. De aanwezigheid 
van een naburige nieuwbouwwijk blijkt een goudmijn 
voor de club: zowel qua ledenaantal als qua prestaties 
maakt de club een enorme groei door in de jaren 80 
en 90. In 1977 promoveert Alphense Boys naar de 4e 
klasse KNVB en daarna gaat het hard met kampioen-
schappen in de 4e klasse (1979) en3e klasse (1982). 
In de  2e klasse blijft de club wat langer steken, maar 
in 1988 volgt ook daar het kampioenschap, waarna in 
1991 de kroon op het werk volgt met een kampioen-
schap in de 1e klasse en dus promotie naar de hoofd-
klasse. Daarin begint de club heel behoorlijk, maar na 
4 jaar komt er aan dit avontuur een voorlopig einde met 
een kansloze laatste plaats in 1995; 2 jaar later degra-
deert Alphense Boys ook uit de 1e klasse, waarna het 
ruim een decennium als stabiele tweeklasser door het 
leven gaat. In 2009 worden de Alphenaren dan einde-
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lijk weer kampioen en het jaar erop volgt direct weer 
promotie naar de hoofdklasse; door de vorming van 
de topklasse geeft de 2e plaats recht op directe pro-
motie. Bij de rentree op dit niveau heeft de club nog 
een herkansing nodig om het vege lijf te redden. De 
club plaatst zich wél voor de KNVB-beker, maar 
zonder succes: de eerste ronde gaat met 1-0 
verloren van Montfoort. Hierna gaan de Alphenaren 
bovenin meedraaien: in 2012 behaalt Alphense Boys 
een 3e plaats, wat deelname aan de nacompeti-
tie betekent. Hierin verliest de club in de 2e ronde 
van Chabab. Een jaar later wordt de club zelfs 2e, 
waarna in de nacompetitie de finale wordt behaald. 
Daarin komen de Boys uit tegen topklasser Haag-
landia; de eerste wedstrijd in Rijswijk eindigt in 0-0, 
waarna de terugwedstrijd in Alphen een beslissing 
moet opleveren. 
Na 90 minuten staat het wederom 0-0, maar in de 
verlenging weet Haaglandia met 0-1 te winnen. Na 
het laatste fluitsignaal gaat het vervolgens helemaal 
mis: er breekt een massale vechtpartij uit, waarbij 
supporters van Alphense Boys hun frustraties over 
de verloren wedstrijd de vrije loop laten. De tucht-
commissie van de KNVB besluit daarop om Alphen-
se Boys terug te zetten naar de 1e klasse. Daar blijft 
de club, mede door weer een aantal mislukte na-
competities, 4 jaar hangen en dan lukt het eindelijk 
om terug te keren in de hoofdklasse. In een ellen-
lange nacompetitie rekent Alphense Boys af met 
achtereenvolgens Bemmel, Velsen, Emmen en 
Quick 1888 om in de finale met 4-1 te winnen van 
VELO. 
Opvallend aan Alphense Boys is het niveau waar de 
diverse jeugdteams uitkomen. Deze spelen allemaal 
tegen verscheidene betaalvoetbalclubs, van Roda 
JC tot FC Groningen, en weten daar prima resul-
taten tegen te boeken. Veel regionale jeugdspelers 
die afstromen bij bijvoorbeeld Feyenoord of Ajax 
melden zich in Alphen aan den Rijn in de hoop via 
Alphense Boys toch weer in beeld te komen bij een 
bvo. Daarnaast komen er jeugdspelers die er bij hun 
eigen amateurclub boven uitsteken. Zo kwamen 
Jens Toornstra en Noussair Mazraoui via de club 
terecht bij respectievelijk ADO Den Haag en Ajax. 
Ten slotte is oud-sportjournalist en oud-perschef van 
het Nederlands elftal Kees Jansma een tijd voorzitter 
geweest van Alphense Boys. 

Van Alphen aan den Rijn gaan we zo’n 50 km ver-
der naar het noorden om onder de rook van Tata 
Steel aan te komen in het plaatsje Driehuis, waar 
het sportpark van RKVV Velsen is gelegen. De club 
wordt in 1922 – afgelopen jaar vierde de club het 
100-jarig jubileum – opgericht als Houdt Braef Stant; 

op verzoek van de bond wijzigt 
de club zijn naam al snel in Sant-
poort – er bestaat in Den Haag 
immers ook al een club met dezelf-
de naam. De nieuwe club begint 
voortvarend en er volgen direct en-
kele kampioenschappen. Er volgen 

wat verhuizingen en in 1945 fuseert Santpoort met 
OIV uit IJmuiden om verder te gaan onder de huidi-
ge naam RKVV Velsen. Tot medio jaren 80 speelt de 
fusieclub afwisselend in de 2e en 3e klasse, waarna 
Velsen afdaalt naar de 4e klasse. Daar verblijven de 
Velsenaren 7 seizoenen, om daarna de opwaartse 
lijn in te zetten. Het begint in 1990 met een afgete-
kend kampioenschap in de 4e klasse en wordt nog 
even onderbroken door een degradatie in 1994. 
Daarna gaat het echter hard: in 4 jaar tijd stoomt de 
ploeg door van de 4e naar de 1e klasse. Dat blijkt 
nog even een stapje te hoog, want er volgt direct de-
gradatie. Twee jaar later weet Velsen echter weer te 
promoveren naar de 1e klasse en dit keer met meer 
succes: de club houdt het 5 jaar vol. Tussen 2006 
en 2010 degradeert de club vervolgens drie keer, 
met 1 promotie tussendoor, om een aantal jaar in de 
3e klasse door te brengen. Een kampioenschap in 
2013, promotie in 2016 en weer een kampioenschap 
in 2019 brengen de club ten slotte voor het eerst in 
de historie op het niveau waar Velsen nu uitkomt: in 
de 4e divisie.   

Van de Noordzeekust gaan we dwars door 
Noord- Holland richting het IJsselmeer, naar VPV 

Purmersteijn in Purmerend. De 
geschiedenis van deze club begint 
op 5 mei 1907 als Purmersteijn, 
het voorvoegsel VPV (Verenigde 
Purmerender Voetbalverenigin-
gen) wordt 1946 toegevoegd na 

de fusie met plaatsgenoot Sandow. De naam is 
afkomstig van voormalig kasteel Slot Purmersteijn, 
dat begin 15e eeuw gebouwd is, maar al in 1741 is 
gesloopt. Al in 1910 behaalt de jonge club zijn eerste 
kampioenschap en na de 2e Wereld Oorlog begint 
Purmersteijn serieus aan de weg te timmeren. In 
1952 speelt de club nog in de 4e klasse, maar 10 
jaar en 3 kampioenschappen later speelt de club in 
de 1e klasse, destijds het hoogste amateurniveau. 
In het tweede seizoen in de 1e klasse weet Purmer-
steijn ook daar kampioen te worden, waardoor het 
mag strijden om het Nederlands amateurkampioen-
schap. In een competitie met Rotterdam, Quick ’20, 
Chevremont, WVV en Vlissingen eindigt de ploeg 
echter als 6e en laatste. Hierna gaat het gestaag 
bergafwaarts met de prestaties van de club. Na 5 

HEINO SPORT 2022-2023 25



seizoen in de 1e klasse valt het doek en ook daarna 
daalt Purmersteijn steeds verder af. In 1977 volgt 
zelfs degradatie naar de 4e klasse, waar de club tot 
1991 bivakkeert. Daarna wordt heel langzaam de 
weg naar boven weer ingeslagen. Van 1991 tot 2003 
speelt Purmersteijn in de 3e klasse, met uitzondering 
van een enkel jaartje in de 2e klasse. Wat daarna 
volgt is een turbulente periode, waarin promoties (tot 
2017 6 keer) en degradaties (3 keer) elkaar op rap 
tempo opvolgen. Het resultaat is echter dat Purmer-
steijn sinds 2017 in de hoofdklasse uitkomt, waar het 
sindsdien een degelijke middenmoter is. 
Meest bekende oud-speler van Purmersteijn is 
Martin Koeman, de vader van Erwin en Ronald, die 
zelf uitkwam voor GVAV, FC Groningen en Heer-
enveen. Ook Cees de Wolf, die nog scoorde voor 
Ajax in de mistwedstrijd tegen Liverpool begon zijn 
carrière bij Purmersteijn, net als recenter Yuri Rose  
en Mart Lieder (topscorer 1e divisie in 2018) bij de 
club speelden.

Van Purmerend hoeven we maar 
een dikke 20 kilometer naar het 
noorden, naar Hoorn. Daar komen 
we pal aan het IJsselmeer terecht 
bij Hollandia. De club kent een rij-
ke historie die begint op 1 septem-
ber 1898 als de club wordt opge-
richt onder de naam Volharding. In 

1907 en 1909 volgen de eerste kampioenschappen, 
wat promotie van de Noord-Hollandse naar de natio-
nale voetbalbond betekent. Als gevolg daarvan dient 
de naam van de club gewijzigd te worden – er speelt 
al een andere club onder dezelfde naam onder de 
NVB; gekozen wordt voor Hollandia. Het eerste 
succes binnen de NVB volgt in 1919 als Hollandia 
kampioen wordt er daarmee promoveert naar de 2e 
klasse, het op een na hoogste niveau. Van daaruit 
behaalt Hollandia in 1920 en 1921 de halve finale 
van de KNVB-beker, maar in 1931 volgt degradatie 
naar de 3e klasse, waar de club tot 1952 verblijft. 
Dan wordt Hollandia eindelijk weer kampioen, waar-
door de club terugkeert in de 2e klasse. Als vervol-
gens in 1954 het betaald voetbal wordt ingevoerd in 
Nederland, verandert de wereld voor Hollandia flink. 
Doordat er allerlei clubs toetreden tot het betaald 
voetbal, weet Hollandia in 1960 te promoveren naar 
het hoogste amateurniveau, de 1e klasse. Een grote 
rol weet Hollandia daar echter niet te spelen, getuige 
de 2 degradaties en 2 promoties in de jaren 60. 
Na de laatste promotie in 1969 weet de club het 7 
jaar vol te houden, met een magere 7e plaats als 
beste resultaat. Bij de vorming van de hoofdklasse in 
1974 weet Hollandia dan ook de stap niet te maken. 

Daarna volgt echter een soort implosie van de club: 
Hollandia degradeert 3 jaar achtereen om terecht te 
komen in de 4e klasse. Het verblijf aldaar duurt 
echter niet lang, want in het 3e seizoen weet Hollan-
dia kampioen te worden. Ook in de 3e en vervolgens 
in de 2e klasse stomen de Hoorners snel door, waar-
door de club in 1985 na een absentie van 9 jaar haar 
rentree maakt in de 1e klasse. In 1990 volgt dan, 
na een 7e plaats in de competitie, eindelijk de vurig 
gewenste promotie naar de hoofdklasse. Daar draait 
de club een aantal jaar vrij anoniem mee, tot eind 
jaren 90 de gloriejaren van Hollandia aanbreken. In 
1998 wordt de club voor het eerste kampioen van 
de hoofdklasse, waardoor het mag strijden om het 
landskampioenschap bij de zondagamateurs. Daarin 
zijn De Treffers en Gemert echter te sterk. Ook in 

Hollandia kent sowieso een vrij rijke geschiedenis in 
het KNVB-bekertoernooi. ‘91/’92: 1e ronde verlies 
0-4 tegen Rheden; ‘94/’95: voorronde 6-0 winst tegen 
Blauw Wit, poulefase 0-3 verlies tegen AZ, 1-4 verlies 
tegen Volendam en 4-3 winst tegen ADO ’20; ‘95/’96: 
tussenronde 4-1 winst tegen WKE, poulefase 0-1 verlies 
tegen Vitesse, 3-1 verlies tegen Dordrecht en 0-0 tegen 
Ajax 2; ‘96/’97: voorronde 1-2 verlies tegen HSC ’21; 
‘97/’98: poulefase 1-4 verlies tegen AZ, 0-0 tegen AFC 
’34, 2-5 verlies tegen FC Zwolle en 4-1 winst tegen 
Haarlem; ‘98/’99: poulefase 5-1 winst tegen Nijenrodes, 
3-2 verlies tegen Cambuur en 0-0 tegen Volendam; 
‘99/’00: poulefase 0-2 verlies tegen Telstar en 1-4 verlies 
tegen Volendam; ‘00/’01: poulefase 4-0 winst tegen 
WHC, 2-3 verlies tegen FC Utrecht 2 en 0-0 tegen FC 
Zwolle; ‘02/’03: poulefase 1-1 tegen Ter Leede, 0-4 
verlies tegen AZ en 0-6 verlies tegen Jong Ajax (met 
onder andere 2 goals van ene Wesley Sneijder); ‘04/’05: 
1e ronde 4-0 verlies tegen Haarlem; ‘08/’09: 1e ronde 
1-1 tegen Westlandia, winst na strafschoppen, 2e ronde 
2-3 verlies tegen FC Groningen (door een hattrick van 
Marcus Berg in het laatste halfuur, waarvan de laatste 
2 treffers in de absolute slotfase); ‘10/’11: 2e ronde 
4-2 winst tegen Harkemase Boys, 3e ronde 1-2 verlies 
tegen Volendam; ‘11/’12: 1e ronde 0-1 verlies tegen 
Scheveningen; ‘12/’13: 1e ronde 2-0 winst tegen SC 
Feijenoord, 2e ronde 1-0 winst tegen Fortuna Sittard,  
3e ronde 0-1 verlies tegen Heerenveen; ‘13/’14: 1e 
ronde 1-4 verlies tegen DVS ’33; ‘20/’21: 1e voorronde 
0-0 tegen Flevo Boys, verlies na strafschoppen; ‘21/’22: 
1e voorronde 1-5 verlies tegen ACV.
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2000 en 2002 zijn de bloemen voor Hollandia, maar 
in de strijd om het landskampioenschap liggen UDI 
’19 (2x) en AGOVV en Achilles 1894 dwars. In 2004 
degradeert Hollandia naar de 1e klasse, maar 2 jaar 
later keert de club terug op het vertrouwde niveau, 
om in 2008 nogmaals kampioen te worden. Dit keer 
lukt het wel om kampioen bij de zondagamateurs te 
worden door Achilles ’29 en Deurne te verslaan. De 
tweestrijd om het algeheel amateurkampioenschap 
gaat echter verloren tegen FC Lisse. Het volgende 
seizoen is er weer een memorabel moment voor de 
club te noteren: niet alleen het 1e elftal doet mee 
in de KNVB-beker, maar ook het 2e elftal heeft zich 
gekwalificeerd door de halve finale van de district-
sbeker te halen. Het 2e verliest in de 1e ronde met 
7-2 van Quick Boys 2, terwijl het 1e in de 2e onderuit 
gaat tegen FC Groningen (zie kader). In 2010 weet 
Hollandia via play-offs tegen WKE tenauwernood de 
nieuw te vormen topklasse te bereiken. Daar houdt 
de club het 3 seizoenen vol, maar volgt de onvermij-
delijke degradatie. Hollandia komt speelt vervolgens 
6 vrij anonieme seizoenen in de hoofdklasse, maar 
begin 2020 staat de club eindelijk weer bovenaan. 
Dan wordt echter de competitie afgebroken wegens 
de covidpandemie. De KNVB besluit Hollandia 
echter toch te promoveren naar de 3e divisie. Het 
eerste seizoen aldaar wordt al na 8 wedstrijden weer 
afgebroken, maar afgelopen seizoen redt Hollandia 
het niet: met 35 punten uit 34 duels eindigt de ploeg 
als 17e, wat directe degradatie betekent. Zodoende 
speelt Hollandia dit seizoen weer in de 4e divisie. 
Hoewel Hollandia niet buitengewoon veel jeugd-
teams heeft, spelen de selectie-elftallen, inclusief 
O21, op uitzonderlijk hoog niveau, veelal tegen 
betaaldvoetbalclubs. JO17-1 speelde voor de winter 
zelfs in divisie 1, tegen onder andere Ajax, 
Feyenoord, PSV en AZ. Voor de rest heeft de club 
niet veel om het lijf, met naast het 1e nog slechts 
1 seniorenteam en 2 veteranenteams. Dat er weinig 
binding met de club is, blijkt ook wel uit de samen-
stelling van de selectie: die verandert jaarlijks 
volkomen, met ieder jaar 10 tot 15 nieuwkomers. 
Hollandia heeft ten slotte vele bekende (oud-)spelers 
korte of langere tijd binnen de club gehad. Een 
selectie: Ruud Heus, Jan de Visser, Maikel van der 
Werff, Ruud Vormer, Aras Özbiliz, Wille Overtoom en 
last but not least Donyell Malen.

Als we vervolgens van Hoorn richting Enkhuizen 
rijden, komen we onderweg de dorpen Lutjebroek en 
Grootebroek tegen. Deze dorpen zijn de thuisbasis 
van de laatste club die we deze keer bezoeken: 
vv De Zouaven. Deze club dankt zijn bekendheid 
bij insiders vooral aan de bekendste voetaltweeling 
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van de laatste decennia: Frank en 
Ronald de Boer zetten hier hun 
eerste stappen op het voetbalveld. 
Het hoofdveld op sportpark De 
Kloet is ook naar hen vernoemd. 
De Zouaven wordt op 1 september 

1931 opgericht in Lutjebroek, maar verhuist enige 
tijd later naar het naburige Grootebroek; sindsdien 
is het de club van beide dorpen. Aanvankelijk speelt 
De Zouaven geen rol van betekenis, voor de oorlog 
niet en in de eerste decennia na de oorlog even-
min. Tot 1980 komt de club uit in de 4e klasse, met 
twee keer uitschieter naar beneden. Het verblijf in 
de hoogste klasse van de Noord-Hollandse voetbal-
bond is echter steeds van korte duur. In 1980 is het 
dan eindelijk zo ver: 

De Zouaven wordt kampioen in de 4e klasse en 
mag het een klasse hoger gaan proberen. Het draait 
uit op een deceptie, want de club degradeert direct 
weer, om het jaar erop direct wéér kampioen de wor-
den. Dit keer weet de club het 3 jaar vol te houden 
in de 3e klasse, maar dan houdt het toch weer op. 
De club kent een moeilijke fase, want tussen 1987 
en 1992 speelt er helemaal geen standaardelftal op 
zondag. In 1992 keert de club terug in de 4e klasse, 
aanvankelijk net zo weinig succesvol als voorheen. 
In 1998 weet De Zouaven dan toch weer te promo-
veren naar de 3e klasse en in het jaar erop zelfs di-
rect door naar de 2e klasse. Daar draait de club het 
eerste seizoen ook weer bovenin mee, maar daarna 
gaat het weer mis: 2 laatste plaatsen op rij en de 
club is terug bij af. Daarna zet de club de weg om-
hoog definitief in. Met twee kampioenschappen op 
rij schiet de club zichzelf terug naar de 2e klasse en 
drie jaar later, in 2007, via de nacompetitie zelfs naar 
de 1e klasse. Het plafond is daarmee echter nog 
niet bereikt, want nog eens drie jaar later wordt De 
Zouaven kampioen in de 1e klasse, doordat concur-
rent AFC ’34 op de slotdag verliest. Door de vorming 
van de topklasse promoveren echter de eerste drie 
ploegen op de ranglijst, dus in beide kampen wordt 
er feest gevierd. De Zouaven draait de eerste jaren 
keurig mee in de subtop van de hoofdklasse en pakt 

in 2013 zelfs de eerste periode, maar tot promotie 
leidt dit niet. Daarna volgt er toch weer een kleine 
vrije val met twee opeenvolgende degradaties, beide 
via de nacompetitie. In 2019, in het 3e seizoen in de 
2e klasse, volgt er dan weer een kampioenschap, 
waarna De Zouaven het jaar erop afstevent op een 
nieuw kampioenschap; als de competitie wordt af-
gebroken wegens de coronapandemie staat de club 
een straatlengte voor op de concurrentie. De KNVB 
besluit de club dan ook te promoveren naar de 
hoofdklasse. Daar eindigt de club het enige volledig 
uitgespeelde seizoen maar net boven de beruchte 
degradatiestreep.

Hiermee eindigt deel 2 van dit Rondje langs de 
velden. De volgende editie trekken we naar de 
andere kant van het IJsselmeer.

De Zouaven waren een infanterie-eenheid ter verdediging 
van de Kerkelijke Staat, die bestond van 1861 tot 1870. 
Lutjebroeker Pieter Janszoon Jong diende bij deze 
eenheid; hij sneuvelde in dienst ervan in 1867. Als 
eerbetoon werd de plaatselijke voetbalclub de Zouaven 
gedoopt.
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Het is een leuke vraag voor een voetbalquiz. 
Hoe lang was Guy Roux trainer van zijn 
grote liefde AJ Auxerre? Het antwoord: 
43 jaar! Volgens Wikipedia althans. Een 
dergelijk dienstverband gaan vv Heino en 
oefenmeester Martijn de Vogel waarschijnlijk 
niet halen, maar ze zijn al een mooi eind op 
weg. De club, momenteel uitkomend in de 
vierde divisie, heeft namelijk bekend 
gemaakt het contract met een jaar te 
verlengen.

Voor vv Heino en Raaltenaar De Vogel is het 
seizoen 2023-2024 dan al het zevende seizoen 
op rij. Fantastisch nieuws natuurlijk, maar net zo
 belangrijk voor de huidige filosofie van de 
succesvolle dorpsclub is dat ook de rest van 
het technisch hart de vereniging trouw blijft. 
Dus ook assistent-trainer Wouter de Waal en 
trainer Noah Bruggeman (tweede team) blijven 
minimaal nog één seizoen in dienst. “Dit trio is 
afgelopen jaar voor het eerst in deze samen-
stelling actief en we zijn bijzonder tevreden”.

Het afgelopen seizoen werd gekenmerkt 
doordat er na lange tijd weer een periodetitel 
behaald werd. Zo werd er in de nacompetitie 
alsnog om promotie gestreden. De eerste echte 

prijs werd beloond met de promotie naar de 4e 
divisie.

Ook het 2e team trakteerde zichzelf op een 
periodetitel en mocht in het lopende seizoen de 
degens kruisen met enkele eerste teams.

“De rek is er nog lang niet uit en de drie trainers 
hebben samen met ons de intentie uitgesproken 
nog meer energie te willen stoppen in de aan-
sluiting van de jeugd bij de selectie”, aldus de  
technische commissie van vv Heino.

vv Heino verlengt 
het contract 
met trainer 
Martijn 
de Vogel
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Sponsor in de 
spotlight!
We zijn als vereniging bijzonder trots op onze 
sponsoren! Ieder seizoen kunnen we weer reke-
nen op hun steun en daardoor genieten van onze 
mooie vereniging. Daarom zetten we iedere week 
twee sponsoren in het zonnetje op LinkedIn. Volg 
je vv Heino nog niet, doe dit dan snel en maak 
kennis met deze betrokken ondernemers!

Met trots kunnen we melden dat Nijenhuis Truck 
Solutions, Fysio Sas, Grand Café de Fabriek, Poets 
Prof en Bureau Saam de afgelopen tijd sponsor zijn 
geworden van onze mooie vereniging! We stellen ze 
graag aan jullie voor
…

“Afkomstig van een boerenbedrijf heb ik de liefde 
voor zware machines met de paplepel ingegoten 
gekregen. Ik word nog steeds overvallen door 
romantische gevoelens wanneer op een koude 
ochtend een 40 jaar oude trekker wordt gestart. Het 
kloppende geluid, de geur van diesel, de blauwe 
walm. Nostalgie. De afgelopen 10 jaar heb ik alles 
geleerd over rollende kapitaalgoederen. Intern trans-
port, construction equipment en trucks kennen voor 
mij nauwelijks geheimen. In de laatste jaren heb ik 
mij gespecialiseerd in zero-emission trucks. Nu wil ik 
deze kennis met jullie delen”
Website: https://www.nijenhuistrucksolutions.nl 

“Loop je rond met een slepende blessure? Of kom 
je maar niet van die vervelende pijn in je rug af? Wij 
kunnen je helpen! Bij FysioSas hebben we namelijk 
maar één doel: jou weer in je sas krijgen. Onze fy-
siotherapiepraktijk in Heino kenmerkt zich door een 
persoonlijke aanpak waarin er altijd ruimte is voor 
een gezellig praatje en een luisterend oor. Goed 
luisteren en een band opbouwen met onze patiën-
ten, dat vinden wij belangrijk. Samen pakken we 
jouw klachten aan”
Website: https://fysiosas.nl

“De in 1858 gestichte cichoreifabriek heeft een lange 
geschiedenis. In de fabriek waar op het hoogtepunt 
ruim 40 mensen werkten, werd via een geheim 
procedé koffiestroop gemaakt die wereldwijd werd 
geëxporteerd. Voor de industrie en werkgelegenheid 
van Dalfsen is de fabriek van groot belang geweest. 
In 1965 is de productie in de fabriek definitief stil-
gelegd. In 1981 kocht de gemeente het pand en 
maakte het jaren onderdeel uit van het voormalige 
gemeentehuis. Vanaf november 2016 is Grand Café 
de Fabriek geopend.”
Website: https://www.defabriekdalfsen.nl

“Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat zich 
volledig heeft gericht op het optische onderhoud van 
uw auto, boot, camper of caravan. Wij verzorgen 
zowel het exterieur als het interieur van uw trotse 
bezit. Denk hierbij aan het schoonmaken, poetsen, 
polijsten, coaten en conserveren van de buitenkant, 
maar ook aan het reinigen van het interieur, herstel-
len van bekleding, repareren van dashboards en 
cabrio-kappen en het aanbrengen van glascoating 
op de lak. Het feit dat reeds veel vooraanstaande 
merkdealers uit onze omgeving het vertrouwen in 
ons hebben uitgesproken geeft ons veel voldoening 
en bewijst dat we een constante hoogstaande
kwaliteit leveren. Onze kracht is de grote flexibiliteit 
en ons brede scala aan producten en diensten die 
we kunnen leveren”
Website: https://poetsprofzwolle.nl

“Bent u op zoek naar een 
bewindvoerder, mentor of 
curator? Dan helpen we 
u bij Bureau Saam  graag 
verder. Wij werken vooral 

in de zorg- en hulpverlening, voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en men-
sen die in een instelling wonen door hun beperking 
of problematiek. Vaak hebben de persoonlijke of 
financiële problemen veel invloed  op het dagelijkse 
leven van deze mensen. En lukt het de familie niet 
om  hierbij te helpen. Bureau SAAM is er om dit van 
u over te nemen. Wij verzorgen graag uw mentor-
schap, bewindvoering en curatorschap.”
Website: https://bureausaam.nl
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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 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
Fysio Sas
Grandcafe de B
Grand Café de Fabriek
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
Nijenhuis Truck Solutions
Nijhoff Harderwijk BV
Noize
Oosterlaar Rijschool
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Pec Zwolle supporters Heino
Poets Prof
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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