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Van de Voorzitter

41e jaargang (2011 - 2012) No. 01 (sept ‘11)

Heerlijk … we zijn weer begonnen!

De bal rolt weer, de eerste punten zijn gewonnen (… of verloren), volop activiteiten en gezelligheid. Kor-
tom: Voetbalvereniging Heino laat zich weer van zijn beste kant zien.

Dat alles weer draait, is geen vanzelfsprekendheid. Het lijkt dan wel dat we een paar maanden niets heb-
ben gedaan, echter het tegendeel is waar. Onze vrijwilligers hebben er alles aan gedaan om goed te kun-
nen starten en het sportpark ligt er weer picobello bij. Dank daarvoor! Zo hier en daar was er ook irritatie 
over ontbrekende kleding, indeling van trainingen, late verbouwingen, uitblijvende antwoorden of an-
dere zaken. Eigenlijk wel begrijpbaar, maar ook weer niet. We zijn immers een vrijwilligersorganisatie, de 
meesten van ons zijn overdag druk met een baan of huishouden en met een beetje meer geduld en begrip 
bereiken we hetzelfde. Uiteraard willen we onze slagvaardigheid vergroten. Dat gaat echter niet van de 
ene op de andere dag. Zo ook niet met de gewenste voetbalprestaties. Hard trainen en veel inzet is dan het 
recept. Op het moment van schrijven hebben onze beide vlaggenschepen de eerste competitiewedstrijd 
gewonnen. Het seizoen is nog lang, maar het is wel prettig om te zien dat er volop beleving en inzet wordt 
getoond. Bij de wedstrijden  van de mannen van het 1e waren we al verwend met veel toeschouwers en 
het is nu ook mooi om te zien dat onze Dames 1 de nodige support krijgen. Ze doen er veel aan om de 
sfeer te verhogen. Sowieso is het na alle wedstrijden goed toeven in ons clubhuis. Een kleine verbouwing 
en een aanpassing van het assortiment lijken goed aan te slaan. Het muntenapparaat doet z’n werk en veel 
leden reageren enthousiast. Verderop in het clubblad geeft de Kantinecommissie tekst en uitleg. 

Tot slot in dit eerste voorwoord nog wat bestuurlijke kwesties. Allereerst de voortgang in het oplossen 
van het parkeerprobleem aan de Stationsweg.  Inmiddels zijn we weer bij de Gemeente geweest en is er 
overleg geweest over de mogelijkheden. De Gemeenteraad heeft het plan eerder afgekeurd omdat zij 
het niet financieel realistisch vond, zonder daarbij aan te geven wat dan wel haalbaar is. Tamelijk onbev-
redigend voor ons, maar we blijven gaan voor meer veiligheid en het onderwerp gaat echt niet meer van 
de ‘politieke agenda’. De uitnodiging van wethouder Haarman getuigt daarvan. We blijven streven naar 
realisatie in 2012 en houden onze leden uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Wellicht ook op 
de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november. In de Ledenvergadering gaan we in ieder geval de 
evaluatie van ons beleid en de verenigingsstructuur presenteren. De afgelopen tijd is er in commissies en 
bestuur gekeken naar de sterke punten en de verbeterpunten en deze worden dan doorgenomen met de 
leden. Traditioneel worden de wetenswaardigheden van het afgelopen jaar verteld (jaarverslag) en gaan 
we in op de financiële resultaten en de begroting. We zijn in alle opzichten een gezonde vereniging en wil-
len dit graag zo houden. Toch moeten wij door o.a. de recessie en ook het onderhoud van onze gebouwen 
op de uitgaven letten en meer inkomsten genereren. Een prettige constatering is dat het aantal leden blijft 
groeien. De voetbalschool zit nu al weer propvol. 

Genoeg geschreven. Het gaat ons uiteindelijk om het voetbal en het prettige verenigingsgevoel. Wij 
wensen alle leden een goed verenigingsjaar en hopen uiteraard dat onze jeugdscheidsrechters de eerste 
prijs winnen van het seizoen. Dus, vergeet niet te stemmen! 

Namens het algemeen bestuur,
Peter Vervloet, voorzitter
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Contributies 
In onderstaand overzicht staan de bedragen voor het verenigingsjaar 2011/2012 
weergegeven 
 
 contributie kledingbijdrage totaal 
 € € € 
 
Senioren 
spelend 152,50 20,00 172,50 
korting spelende medewerker 30,00 - 30,00 
niet spelend 48,00 - 48,00 
korting niet spelende medewerker 18,00 - 18,00 
 
Junioren 
A-jeugd 01-01-93 t/m 31-12-94 105,00 20,00 125,00 
B-jeugd 01-01-95 t/m 31-12-96 97,50 20,00 117,50 
C-Jeugd 01-01-97 t/m 31-12-98 90,00 20,00 110,00 
korting spelende medewerker 25,00 - 25,00 
niet spelend  47,00 - 47,00 
 
Pupillen 
D-jeugd 01-01-99 t/m 31-12-00 87,00 18,50 105,50 
E-jeugd 01-01-01 t/m 31-12-02 77,00 18,50 95,50 
F-jeugd 01-01-03 t/m 31-12-04 77,00 18,50 95,50 
voetbalschool  na 01-01-05 66,00 18,50 84,50 
 

 korting wordt verstrekt bij ingeval structureel vrijwilligerswerk wordt verricht. 
 zijn er 3 of meer jeugdleden uit één gezin, wonend op hetzelfde woonadres, lid dan 

wordt een korting van 50% verstrekt op de contributie van het jongste lid. 
 nieuwe leden die zich inschrijven zijn eenmalig € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd.  

 
We willen graag dat ieder lid het bestuur machtigt, middels het uitgereikte 
machtigingsformulier,  de contributie en de kledingbijdrage via automatische incasso te 
innen. Diegene die de contributie betaalt middels een acceptgiro wordt € 5,00 
administratiekosten in rekening gebracht in verband met extra kosten. 
 
Aan- en afmelden leden 
Leden dienen zich schriftelijke aan- en af te melden, dit kan geschieden door een bericht aan 
Bauke van der Heide of via de website www.vvheino.nl. 
Bij afmelden na 30 juni is men de contributie voor het komend seizoen verschuldigd. 
 
Bert van der Horn,  ledenadministrateur Joey Lute, penningmeester 
e-mail bvdhorn@hetnet.nl e-mail  vvheinoadmin@online.nl   
 
 
 

3

Heino Sport   -  sept ‘11

Van het algemeen bestuur



4

Voetbal Vereniging Heino

Van het algemeen bestuur -2-
Speelgerechtigd?

Zoals alle (voetballende) leden wel weten, ben je speelgerechtigd als de KNVB-inschrijving akkoord is en 
de spelerspas geldig is. De laatste weken verschijnen met enige regelmaat berichten in het nieuws dat 
heel veel voetballers geen geldige spelerspas hebben. In totaal gaat het om 45.000 voetballers. Hoe zit 
dat bij onze vereniging? Laten we beginnen met het positieve bericht: bij de Jeugd zijn alle spelers speel-
gerechtigd. De spelerspassen zijn allemaal in orde. Hulde! Bij de senioren is dat anders. Vijf voetballende 
leden hebben nog steeds niet een foto ingeleverd t.b.v. de spelerspas of de overschrijving is niet geregeld. 
Hoe dan ook: ze zijn niet speelgerechtigd.  Vijf binnen onze vereniging lijkt niet veel, maar het is toch wel 
heel spijtig. Voor de spelers zelf, maar ook voor de teamgenoten. We weten dat onze vrijwilligers van de 
ledenadministratie er meer dan voldoende achteraan hebben gezeten. Door hun inspanning is het over-
grote deel van de voetballende leden gelukkig wel speelgerechtigd. Bedankt voor jullie werk!

Algemeen bestuur

Voetbal vereniging Heino pakt eerste prijs van het seizoen

Het seizoen is pas net begonnen, maar vv Heino heeft de eerste prijs al binnen.

De groep jeugdscheidsrechters van vv Heino was door het bestuur van de vereniging genomineerd voor 
de Overijsselse Vrijwilligersprijs en zij zijn heeft in de categorie “publieksprijs” 3e geworden. Een hele 
mooie prestatie! Namens de vv Heino waren Egbert Bomhof en Dana Meekers bij het officiële gedeelte 
aanwezig. 

Sinds vier jaar heeft de vereniging een grote groep jeugdleden die zich vrijwillig inzetten als jeugds-
cheidsrechter. Momenteel zijn dit ongeveer 40 jeugdleden in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Dit jaar staan 
er al weer 15 aspirant scheidsrechters paraat om de cursus te gaan volgen.  Door hun inzet is bijna elke 
wedstrijd bij de jeugd bezet met een officieel opgeleide jeugdscheidsrechter.
Het bestuur van de vv Heino vereniging waardeert het zeer dat deze jeugdleden op deze wijze hun vri-
jwilligerswerk verrichten.
Zij maken tijd vrij om een opleiding te volgen en wedstrijden te leiden, er wordt geïnvesteerd in sociale 
samenhang en bovenal durven zij het aan een moeilijke functie op te pakken.

Na de uitslagen van de verkiezing tijdens het vrijwilligersfestival in Zwolle werd de groep in de kantine 
van de vv Heino nog eens extra in het zonnetje gezet.
Daar kon nog worden nagepraat over de nominatie en de bekendmaking van de publieksprijzen.  
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Van de jeugdCommissie
Weer heerlijk voetballen …

We zijn gelukkig al weer een poosje aan het voetballen. Dat is tenslotte het doel van onze vereniging. 
Daarnaast gaat het ons ook om de sociale aspecten: je ergens ‘thuis’ voelen, plezier beleven en samen 
staan voor hetzelfde doel. Je moet met trots kunnen zeggen dat je voetbalt bij voetbalvereniging Heino. 
Dat gaat echter niet vanzelf …

Velen werken aan het doel en een goed verenigingsgevoel. Zo is een groep getrouwe vrijwilligers de af-
gelopen maanden druk geweest op het sportpark: het ziet er weer fantastisch uit! Het is voor onze jeug-
dleden heerlijk om te kunnen rekenen op deze vrijwilligers. Reuze bedankt! 
Ook zijn er veel leiders en trainers actief bij onze jeugdteams. Het is elk jaar een grote klus om voor elk 
team een goede bezetting te krijgen en we zijn dan ook hartstikke blij met de ongeveer 140 jeugdleiders 
en -trainers, waarvan een toenemend aantal jeugdleden. Klasse!

We zijn ontzettend blij met al onze vrijwilligers. Wel merken we dat het vaak dezelfde vrijwilligers zijn die 
zich melden om iets voor de vereniging te doen. Er zijn dus ook veel mensen / ouders die (nog) niet wat 
doen. Sommigen zijn al actief binnen een andere vereniging, de school van hun kinderen of ze werken 
in het weekend. Maar ook veel mensen denken dat je pas iets voor de vereniging kunt betekenen als je 
verstand hebt van voetbal. Dat hoeft niet altijd; er is genoeg te doen. Een vereniging bestaat niet alleen uit 
trainers! We hopen dan ook dat u zich in wilt zetten voor onze en uw jeugd, zoals u waarschijnlijk in uw ei-
gen jeugd óók kon rekenen op een stevig bloeiende vereniging met veel plezier en inzet van velen. U bent 
van harte welkom! Wij helpen u graag op weg. 

Voor iedereen weer een fijn en sportief voetbaljaar gewenst en voor al die mensen die zich inzetten voor 
onze jeugd alvast een welgemeend ‘dank je wel’. Namens bijna 500 jeugdleden, 
de jeugdcommissie.

Samenstelling jeugdcommissie, contactpersonen, wedstrijdsecretarissen
Er hebben zich een paar wijzigingen voorgedaan in de jeugdcommissie en de groep contactpersonen. 
Onderstaand overzicht is ook te vinden op onze website. Vanaf de ‘Homepagina’ moet u naar ‘Commissies’ 
en vervolgens naar ‘Samenstelling Jeugdcommissie’. U vindt daar ook de contactgegevens.

Contactpersonen:
F jeugd: Huub Elshof
E jeugd: Roy Groteboer
D en C jeugd: Edwin Heetkamp
B en A jeugd: Marc Bomhof
Meiden: Ronnie Lindeboom
Voetbalschool: Egbert Bomhof

Wedstrijdsecretarissen:
Pupillen: Anita Strijdveen
Junioren en Meiden: Maikel Schotman

Jeugdcommissie:
Wedstrijdsecretariaat: Maikel Schotman
Coördinator Contactpersonen: Franck de Haan
Secretariaat Jeugd: Wollie Roessink
Voorzitter: Dirk-Jan Slotman
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Van de jeugdCommissie -2-
Aan- en afmelden´lidmaatschap´
Het aan- en afmelden voor het lidmaatschap moet via de website en niet via de leiders.
Ga voor de functie ´aan en afmelden´ naar de ´Homepagina´, vervolgens naar de subpagina ´Club´ en daar-
onder naar ´Aanmelden´ en ´Afmelden´.
Uiteraard zien wij graag dat u het digitale formulier ´afmelden´ niet gebruikt en lang lid blijft van onze 
mooie vereniging. Mocht u toch uw zoon of dochter willen afmelden, doet dan aan het einde van het sei-
zoen, vóór 1 april. Er kunnen vast dringende redenen zijn om het tussendoor te doen, maar de contributie 
wordt geïnd voor een jaar. Bovendien, als de teams zijn samengesteld, rekenen wij op de desbetreffende 
speler. De aantallen per team zijn soms krap en altijd zorgvuldig samengesteld en als iemand zich tussend-
oor afmeldt, is dat nadelig voor het team. Zo af en toe gebeurt het dat een speler zich uit onvrede afmeldt 
na een paar trainingen en wedstrijden. Bijvoorbeeld vanwege de samenstelling van het team of geen 
´klik´met de leider. We gaan dan graag een gesprek aan en proberen het mogelijk te maken om iemand 
toch met plezier te laten voetballen. Natuurlijk kunnen wij geen enkele speler dwingen te blijven voetbal-
len, maar we zien graag dat het team niet in de steek wordt gelaten en wel verder kan.

Website- Jeugd
Voor heel veel informatie over ons jeugdvoetbal kunt u goed terecht op de website www.vvheino.nl. Via de 
rubriek ‘Commissies’ en vervolgens ‘Jeugdcommissie’ treft u tal van onderwerpen. Bijvoorbeeld over de or-
ganisatie en contactgegevens van Contactpersonen. Onder de subpagina ‘informatie jeugdvoetbal’ vindt u 
ook richtlijnen voor verzorging, kleding en bijvoorbeeld het gebruik van de kleedkamers. Het is de moeite 
waard om de site eens te bezoeken en ons te laten weten of u zaken mist en of we duidelijk genoeg zijn. 
Steeds vaker wordt verwezen naar de informatie op de website.
Ook in verband met afgelastingen is het raadzaam om de website te raadplegen. Doen!

Let op bij wijzigingen wedstrijden en trainingen: raadpleeg website
Bij de aanvang van het seizoen is het altijd erg druk op het sportpark omdat er ook doordeweeks beker- en 
oefenwedstrijden staan gepland. Ook worden er dan regelmatig wedstrijden verschoven. Dit hebben wij 
helaas niet altijd zelf in de hand. Het is dus raadzaam en eigenlijk noodzakelijk dat de leiders, trainers, maar 
ook ouders de website raadplegen of er nog wijzigingen zijn. Op de website, homepagina, links (bijna) 
bovenaan staat het wedstrijdprogramma, voor de zaterdag en zondag, afgelastingen en huidig training-
schema. Wijzigingen worden altijd via de website bekendgemaakt!

Geef kinderen hun spel terug
Bij aanvang van het seizoen willen we een ieder attenderen op overdreven bemoeizucht van (veelal) oud-
ers langs de sportvelden. Het gaat hierbij om het opjutten van kinderen, vloeken en schelden, het wijzen 
van de scheidsrechter op een verkeerde beslissing en het ‘adviseren’ van de teamleiding. Dit gedrag heeft 
tot gevolg dat ouders zich ergeren aan elkaar, er spanningen ontstaan, leiding en scheidsrechters minder 
gemotiveerd raken en bovenal de jonge spelers zenuwachtig worden en weinig plezier beleven aan het 
spel.
Denk niet dat dit zich alleen afspeelt bij andere verenigingen. OOK bij vv Heino gebeurt dit! Iets wat begint 
als gezond fanatisme met positieve aanmoedigingen kan zo maar ontaarden in vervelend gedrag. 
Wij als jeugdcommissie vragen aan de ouders er met elkaar op te letten dat we onze jonge spelers positief 
blijven aanmoedigen en geen overdreven bemoeizucht tonen. 
Op de website www.sire.nl kunt u meer lezen over een campagne hierover.
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eVen Voorstellen
Een nieuw gezicht in het bestuur!

Functie in algemeen bestuur? 
Toekomstig voorzitter seniorencommissie

Naam? 
Jan Spijkerman       

Geboortedatum? 
9 april 1960

E-mailadres? 
Spijkerman.j@home.nl 

Wat doe je voor de kost? 
Magazijnmedewerker in een groothandel in sanitair, verwarming en elektra.

Wat doe je verder in je vrije tijd? 
Thuis klussen, tuinieren en supporter van mijn twee voetballende zoons, en natuurlijk zelf voetballen.

Waarom is vv Heino een club waar jij wel tijd in wil investeren? 
Omdat ik zie dat er een goede bestuurlijke organisatie voor de leden aanwezig is, om voetbal voor ieder-
een mogelijk te maken, prestatie en recreatie.

Eerdere voetbalgerelateerde taken?  
Trainer, leider, scheidsrechter, contactpersoon jeugd.

Wat wil je bereiken in het algemeen bestuur? 
Dat we nog meer mensen bereid vinden om iets te doen voor de vereniging om taken voor een ander te 
verlichten in de diverse commissies. Maar ook wil ik een soort contactpersoon worden voor de leiders van 
de diverse seniorenteams om met elkaar zaken op te lossen en elkaar te helpen.

Tot slot, voor welke club ben je? 
Heino,  en daarna Ajax.

Bedankt voor dit interview.
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agenda VV heino
Oktober
Zaterdag  1 oktober 2011                  Oud papier actie door Heino Za2                                                                        
Donderdag         20 oktober 2011               Deadline clubblad                                                                                                                                       
Ma t/m di 24 & 25 oktober   Voetbal2daagse 6 t/m 13 jaar

November
Zaterdag  5 november 2011 Oud papier actie door Heino 1
Donderdag         17 november 2011          Deadline clubblad                                                                                                                                         
Dinsdag 22 november 2011  Algemene Ledenvergadering om 21.00 uur in de kantine.

December
Zaterdag  3 december 2011 Oud papier actie door Heino 2
Donderdag 8 december 2011 Deadline clubblad
Zaterdag  17 december 2011  Eindejaarsborrel vanaf 16.00 uur in de kantine.

Januari
Zaterdag  7 januari 2012  Oud papier actie door Heino 3
Zaterdag 7 januari 2012  25e Rabobank VV Heino Veldloop

Februari
Zaterdag  4 februari 2012                  Oud papier actie door Heino 4

Maart
Zaterdag  3 maart 2012  Oud papier actie door Heino 5

April
Zaterdag  7 april 2012  Oud papier actie door Heino 6

Mei
Zaterdag  5 mei 2012  Oud papier actie door Heino 7
Weekend 25 t/m 27 mei  Pompcup

Juni
Zaterdag  2 juni 2012  Oud papier actie door Heino 8

Juli
Zaterdag  7 juli 2012  Oud papier actie door Heino 9

Augustus
Zaterdag  4 augustus 2012  Oud papier actie door Heino Ve2

Kijk voor een up to date agenda op www.vvheino.nl 
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Van de kantineCommissie
Beste leden,
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is het een en ander aangepast in onze kantine. Achter de bar is een 
mooie wand gekomen en er zijn nieuwe schappen opgehangen voor snoep en chips. Ook is een nieuwe 
koeling voor frisdrank geplaatst.
En misschien hebben jullie ook een ‘vreemd’ apparaat zien hangen aan de wand naast de ronde praattafel 
in ons clubgebouw: onze nieuwe muntenautomaat! 
Wij hebben Bosch Car Service uit Heino/Raalte bereid gevonden om een sponsorbijdrage te leveren voor 
nieuwe consumptiemunten. Vanaf dit seizoen zullen wij daarmee gaan werken.
Aan de ene kant van de munt staat het logo van VV Heino en aan de andere kant het logo van Bosch Car 
Service. Wij zijn erg blij met het resultaat! 
 
Het werken met munten heeft er toe geleid dat alle drankjes komend seizoen Euro 1,50 kosten, met uitzon-
dering van koffie/thee en Sisi No bubbles (nieuw!) voor onze jonge leden. (Zie de prijslijst voor de details.) 
Om deze reden hebben we besloten om het bier in grotere glazen te schenken   en ook de frisdrank zal an-
ders geserveerd worden. Inmiddels staat er een grote koeling achter de bar met frisdrank in glazen flesjes. 
Kortom, heel wat wijzigingen die hopelijk zullen bijdragen aan weer veel gezellige avonden en heugelijke 
weekenden in de kantine. De 3e helft zal ook komend seizoen weer een van de belangrijkste wedstrijdmo-
menten zijn!
Tot snel in de kantine,
 
De Kantinecommissie



 

 

PRIJSLIJST DRANKEN EN SNACKS 

 

 
Koffie & Thee 

      
Prijs 

  Koffie mok      € 1,00   
 Pickwick thee diverse smaken      € 1,00   
        

 
Frisdranken 

      

 
Pepsi, Sisi, 7up 

     
 € 1,50  

 

 
Sourcy rood & blauw 

    
 € 1,50  

 

 
Pepsi light, Rivella, Crystal Clear 

   
 € 1,50  

 

 
Appelsap, Jus d'orange 

    
 € 1,50  

 

 
Cassis, Lipton ice tea 

    
 € 1,50  

  
         

 
Sportdranken  

      

 
AA-Drink groen & geel 

    
 € 1,50  

 

 
Aquarius geel, blauw, wit 

   
 € 1,50  

 
          

 
Voor de kleintjes 

      

 
Sisi No-Bubbles action, mango,  framboos 

 
 € 1,00  

 

 
Chocomel 

     
 € 1,50  

 
          

 
Alcoholische dranken 

     

 
Heineken glas 25 cl 

    
 € 1,50  

 

 
Wieckse Rosebier fles 25 cl 

   
 € 1,50  

 

 
Witte wijn, Rosé glas 20 cl 

   
 € 1,50  

 

 
Rode wijn fles 25 cl 

    
 € 3,00  

 

 
Martini Bianco / Canei 

    
 € 1,50  

 
          

 
Snacks 

     
 € 1,50  

 

 
Droge worst 

     
 € 1,50  

 

 
Broodje hamburger 

    
 € 1,50  

 

 
Broodje rookworst 

    
 € 1,50  

 

 
Gehaktbal 

     
 € 1,50  

 

 
Tosti 

      
 € 1,50  

 

 
Broodje ham, kaas 

    
 € 1,00  

           
 Consumptiemunten € 1,50  
  

3





waar: vv heino
wanneer:  24 en 25 
oktober 2011
voor wie: jongens en meisjes  6 t/ 13 jaar
kosten: € 50
kijk voor meer info op de www.vvheino.nl

4e voetbal 2-daagse vv heino
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heino’s Weekend
Belangrijke mededelingen:

Oud papier:
Heino Za2                  1 oktober 2011
Heino 1  5 november 2011
Heino 2  3 december 2011
Heino 3  7 januari 2012
De teams worden verzocht om met minimaal 6 personen te helpen. Om kwart voor negen dient men op de   
parkeerplaats naast de tennisbanen aanwezig te zijn. Kom op tijd, dan ben je ook lekker vlot klaar. 

Schoonmaken kleedkamers: 
Heino Da2 28 september 2011  kleedkamers 11/12   omstreeks  21.15 uur, na de training
Heino Za2 27 oktober 2011   kleedkamers 5/6 omstreeks  21.15 uur, na de training
Heino 1 24 november 2011 kleedkamers 9/10 omstreeks  21.15 uur, na de training                                                            
Vragen? Bel dan met dhr. Huib van Wijnen, tel. 392957.

Je hebt werkpaarden en luxepaarden…                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                             
Het Dreamteam is een begrip in Heino en omstreken. Ze staan niet bekend om oogstrelend voetbal, men 
komt er niet om Tikkie-takkie voetbal te kunnen aanschouwen. Maar als je naar het Dreamteam gaat kijken, 
maak je altijd wat mee. 
Een recent voorbeeldje. Ernst Jan Grotenhuis staat wat te drentelen onder de tribune. Na wat heen en weer 
gedraaf komt het hoge woord eruit; één van zijn hoefijzers is aan gort. Na wat getrappel en gehinnik, leent 
hij een fraai stel hoeven van iemand van Heino 6. Eenmaal diep in de 2e helft mag Ponyclub eindelijk inval-
len bij een 4-2 stand tegen SV Zwolle. Op het moment dat Ernst het veld in wil galopperen, houdt coach 
Erik hem nog net aan de kant. Hij moet eerst een fatsoenlijke broek aantrekken volgens Boerdijk. Snel in 
de onderbroek op zoek naar een witte short. Voor elkaar. De arbiter wordt weer gewenkt; Ponyclub wil in 
gestrekte draf aantreden, maar wordt vervolgens wederom teruggefloten door bijna de gehele bank. Nu 
heeft hij de broek weer binnenstebuiten aan. Na een nieuwe verkleedpartij is het eindelijk zover, het beste 
paard van stal is zover en kan de wei in om zijn kunsten te vertonen. Na een paar minuten krijgt hij helaas 
een bal hard tegen zijn hoofd en moet er weer uit om bij te komen. Wellicht dat Ernst Jan dan toch iets te 
druk is met zijn verbouwing? 
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heino’s Weekend

Schwart(e)rijders
                                                                                                                                                                                               
Enkele VV Heino-coryfeeën gingen in juli een weekendje weg naar Valkenburg. Te weten; 
Huib van Wijnen, Stef Schwarte, Willem Roeke, Herman Kortstee, Jan Meijerman senior 
en Jan Eikelboom. Stef had de treinkaarten geregeld en de heenreis verliep uitmuntend. 
Ook het verblijf in één van Limburgs mooiste plaatsjes was heerlijk. Sommige reisge-
noten pochten nog over de financiën; het 
leek veel goedkoper dan andere jaren! 
Maar op de terugweg bleek bij con-
trole door een strenge conducteur 
dat er door reisleider Schwarte alleen 
maar enkele reizen waren geboekt …                                                     

Een kaartje, altijd leuk!
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Voetbal Vereniging Heino

uit de oude doos
De geschiedenis van Sportclub Heino (deel 1)
de jaren 1948-1959

Naast de al aanwezige voetbal club HEVO, werd op 28 juni 1948 Sportclub HEINO opgericht. De opricht-
ingsvergadering werd gehouden in Hotel Van Rijssen, waar 56 leden werden ingeschreven.
Tijdens deze bijeenkomst werd het eerste bestuur gekozen. Het bestond uit de volgende leden; J. Jobse, 
voorzitter, A.O. Hartholt, secretaris, W.H. Doosje, lid en J. de Haan, lid.
Er werd ook gelijk een elftalcommissie gekozen met daarin de volgende leden: J.O. Hartholt, W. Ramaker 
en B. v.d. Worp. Een dergelijke commissie kennen we nu niet meer, maar in die jaren stelden deze heren de 
elftallen op en niet de trainer. Pas in 1966 werd de elftalcommissie opgeheven.

De clubkleuren waren zwart/geel. De spelers droegen een zwart shirt met een grote gele baan in het mid-
den, een zwarte broek en geel/zwart-gestreepte (wollen) kousen.
Het lukte het bestuur en de elftalcommissie met zeer veel moeite een eerste elftal op de been te brengen, 
dat mocht uitkomen in de tweede klasse A van de afdeling Zwolle (seizoen ’48-’49). De eerste elftalspelers 
waren toen o.a.; Ruiterkamp, Hulleman, Ramaker, Buitenkamp, Paauwe, Nijboer, Verweel, Klein Gansey, V.d. 
Bend en Mattemaker.

                Sportclub Heino.
Het allereerste elftal seizoen 1948-1949. Tweede klasse A afd. Zwolle.

Van links naar rechts:
Achter: Antoon Nijboer, Joop Siero, Karel v.d. Bend, Herman Ganseij, Jan Hartholt, 
Henk Verweel, Hendrik Linthorst, Mannus Timmerarends, Henk Hartholt, Olchert Har-

tholt.
Voor: Jaap de Haan, Alex Bonte, G. Hulleman, Jaap Ramaker.
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uit de oude doos -2-

Het veld van voetbalvereniging Salland lag achter café Spoorzicht (eigenaar Kappert). De spelers gebrui-
kten de schuur om zich te verkleden.
In december 1948 werd de vereniging uitgebreid met een afdeling gymnastiek. De nieuwe afdeling had 
toen 135 leden. Het bestuur werd uitgebreid met de volgende leden; J. Steffens, B. van Goor en A. Jonk-
man. De gymnastieklessen werden voorlopig gegeven door J. Steffens. In maart 1949 werd G. van De-
venter uit Kampen tot directeur benoemd.
S.C. HEINO speelde in die tijd op het terrein net over het spoor richting Wijhe aan de rechterkant. Dit is nu 
het weiland van Rechterschot. S.C. HEINO heeft twee jaar op dit terrein gespeeld en verhuisde toen naar 
het veld tegenover de ingang van de Schaarshoek. Dit stuk land was in de jaren dertig ontgonnen en was 
na de oorlog in bezit gekomen van de baron van Ittersum. De heer G. Kamphuis huurde dit stuk land, maar 
na bezoek van de heren Pleiter en Ruiterkamp werd in overleg met de baron het stuk grond verhuurd aan 
de voetbalvereniging. De heer Kamphuis kreeg 50 gulden per jaar voor de huur en mocht tevens het gras 
oogsten.

De eerste jaren was er geen kleedruimte, zoals bij vele voetbalclubs. Omkleden werd thuis of gewoon op 
het veld gedaan. De voetballers van Heino kleedden zich toen vaak om bij café Mulder (nu van Wifferen) 
en gingen te voet naar het veld. Van wassen na de voetbal had men in deze tijd nog nooit gehoord. Na de 
wedstrijd werd de eerste dorst gelest bij Mulder en daarna bij Van Rijssen.
De heren gingen gezamenlijk op de fiets naar uitwedstrijden, want auto’s waren er in die tijd bijna nog niet.

In het tweede jaar in de tweede klasse was de eindstand als volgt:
1. Wijhe 2 18 – 34,  2. SDOL 18 – 28,  3. Broekland 18 – 28,  4. HEVO 18 – 21, 5. Rohda 3 18 – 17, 6. S.C. HEINO 
18 – 13, 7. Rohda 4 18 – 13, 8. Ommen 2 18 – 12, 9. Rohda balkbrug 2 18 – 7 en Hoonhorst 18 – 3.
In het seizoen ’50-’51 op het nieuwe terrein werd de eindstand als volgt:
1. HEVO 16 – 29, 2. SDOL 16 – 27, 3. Broekland 16 – 19, 4. S.C. HEINO 16 – 19, 5. Rohda 3 16 – 15,                       
6. Lemelerveld 2 16 – 12, 7. Rohda 4 16 – 9, Hoonhorst 16 – 9 en Ommen 2 16 – 3.
Spelers van toen waren Alex de Bonte, Gait Hulleman, Jaap Ramaker, Anton Pazie, Joop Siero, Karel van der 
Bend, Klein Gansey, Jan Hartholt, Henk Verweel, Mans Timmerarends en Henk Hartholt. Later kwamen daar 
nog bij Berend Nobbe, Gait van der Beek, Hennie Hartholt, Joop Wessels en Ep van Leusen. Jaap de Haan 
was toen voorzitter. 

Getraind werd er in die tijd nog niet. Men moest toen meestal zaterdags nog werken. De competitiewed-
strijden waren praktisch de enige momenten dat men actief was en zich kon bekwamen in het edele 
voetbalspel.
De echte leren bal was met regenachtig weer zeker een keer zo zwaar. Het op spanning brengen was een 
vak apart. Via het slurfje van de binnenbal werd met een fietspomp de bal op spanning gebracht en met 
een knoop afgesloten. Met een veter en een apart tangetje werd de buitenkant vakkundig gesloten. Na 
afloop moest de bal drogen en werd dan vakkundig ingevet.
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uit de oude doos -3-

De voetbalschoenen waren voorzien van een stalen neus om goed te kunnen ‘punteren’ en om de tenen te 
beschermen wanneer je de bal raakte.

In Heino waren na de oorlog diverse jeugdige voetbalteams actief, die allemaal tegen elkaar speelden. 
In het bos tussen de Woolthuisweg en de Paalweg (achter de boerderij van Jolink) hadden ze een veldje 
uit gezet van 50 bij 50 meter. Dit was een heideveld, maar je kon er voetballen. Jan Hageman speelde er 
o.a. met zijn ploeg “De Jonge Strijders”. Deze jongens hadden al een sponsor in de persoon van veearts 
Middelberg, die ook twee zoons had die in het team actief waren. De Jonge Strijders kregen van hem een 
rode leren bal.
Vanaf het begin had SC HEINO ook een juniorenteam met o.a. Jan Hageman, Willie Houwen, Appie Stavo-
rinus, Freddy Groenhof, Wolter Wessels, Gerard  Bouwhuis, Gait van der Bend, Appie en Walter Middel-
berg, Derk van Leeuwen Paul Rampot, Joop Wessels en Elbricht Hartholt. Omdat alles heel duur was en 
Gerard Bouwhuis toch graag voetbalkousen in de clubkleuren wilde, vroeg hij aan veearts Middelberg, 
die in 1953 emigreerde naar Nieuw Zeeland, of hij de kousen van zijn zoons mocht. Dat mocht: tenue 
compleet. 

Van 1950 tot 1958 is er niet veel bekend over het reilen en zeilen van de club. Pas van februari 1958 zijn er 
boekjes gevonden met aantekeningen van bestuursvergaderingen.
Rond 1951 is er een houten kleedkamer met een rieten dak gebouwd, echter zonder water en stroom. 
Wel was er een grote stenen bak buiten waar via een pomp het grondwater naar boven werd gebracht.  
De bouwers waren toen o.a. Derk Jan Ruiterkamp en Lambert Nijland.
Tijdens de wedstrijden op zondag werd er thee gebracht vanuit Heino door de dochter van de kastelein 
van Café Van Rijssen, Joke Houwen-van der Worp.
Rond 1955 speelden toen in het eerste de volgende spelers: Wolter van der Vegte, Jan Lozeman, Gerard 
Bouwhuis, Derk van Leeuwen, Freddy Groenhof, Elbricht en Henk Hartholt, Wim Velthuis, Henk Klumper, 
Mans Timmerarends, Jan Hageman, Jo Wessels, Berend Nobbe en Derk Mattemaker.

Langzamerhand begon men ook doordeweek te trainen, maar omdat er geen stroom was op het voet-
balveld aan de Stationsweg, werd gezocht naar een terrein waar men ’s avonds kon voetballen. Wel werd 
getraind in de speelzaal van het gymnastiekgebouw dat naast garage van Dijk stond.
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uit de oude doos -4-

Vanaf 1958 werd er een trainer benoemd: de heer Drost (oud-keeper van Zwolsche Boys) uit Zwolle. Hij 
kwam eens in de week de training verzorgen en was ’s zondags bij de wedstrijden. Hiervoor kreeg de beste 
man, die op zijn bromfietsje naar Heino kwam, acht gulden in de week. 
SC HEINO speelde nog steeds in de tweede klasse A van de afdeling Zwolle en de voetballers gingen prak-
tisch elke uitwedstrijd met de fiets of bromfiets. 
Het trainingsveld werd gevonden aan de v.d. Capellenweg, waar later de huishoudschool is gebouwd. Men 
gebruikte stroom van mevrouw Wolters, onderwijzeres van de R.K. school. De verlichting bestond uit twee 
straatlantaarns die opgehangen werden in twee grote dennen die een meter of twintig uit elkaar stonden. 
Ze voorzagen de voetballers van enig licht. De vlakheid zou nu worden aangeduid als ‘knollenveld’, maar 
dan in de overtreffende trap. Begin jaren zestig is er nog een paal bij geplaatst aan de kant van de Emmas-
traat.
Ook hier geen kleedruimte, maar daar had niemand het over. Het was toen niet anders. De trainer kon zich 
omkleden in het ouderlijk huis van Jan Hageman.
De trainer had een adviserende stem in de opstelling van het eerste elftal, maar de elftalcommissie besliste 
wie er speelde.

Sportclub Heino. 
Omstreeks 1955-1956. 

Van links naar rechts:
Achter: Frits v.d. Kolk, Wolter v.d. Vegte, Jan Lozeman, Gerard Bouwhuis, Derk van Leeuwen, Freddie Groenhof, 

Elbricht Hartholt, Wim Veldhuis, Henk Hartholt, Jaap de Haan – 2e voorzitter, Henk Klumper.
Midden: Johan Doosje, Dirk Mattemaker.

Voor: Mannus Timmerarends (Mexicano), Jan Hageman, Jo Wessels, Berend Nobbe.
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uit de oude doos -5-

In de ledenvergadering gehouden eind februari 1958 was door wat onenigheid het gehele bestuur verkies-
baar. De heer G.C. Stapel werd voorzitter met H. Jacobs als secretaris, H. Pleiter penningmeester en als 
leden W. Doosje, A.O. Hartholt en J. Buitenkamp. 
In de zomer van 1958 werd aan constructiebedrijf de Haan (het bedrijf van onze oud-voorzitter) opge-
dragen een drukpomp met vat en buizen met minuscule gaatjes om de 50 cm in beide kleedruimtes te 
plaatsen. De pomp werd met de hand bediend en zo kon men zich ‘een beetje’ verfrissen met lekker koud 
grondwater.
Jan Lozeman bestierde in zijn eentje de jeugdafdeling. Een jaar later werd Jan ook nog penningmeester 
van de gehele vereniging. 
Voor het seizoen ’58-’59 schreef SC HEINO drie senioren- en twee juniorenteams in voor de competitie. 
Spelers tot twaalf jaar konden voetballen in de ‘pups’ (twee elftallen), die dan regelmatig vriendschappeli-
jke wedstrijdjes speelden tegen buurtverenigingen.
In mei 1959 dwong het eerste elftal middels twee promotiewedstrijden tegen Kuinre de promotie af naar 
de eerste klasse A. Uit werd met 1-1 gelijk gespeeld. Maar thuis wist men Kuinre met 4-1 te verslaan. Doel-
puntenmakers waren Henk Stappenbeld, Jan Hartholt en Jan Lozeman 2x. 
Spelers van toen waren: Arie Meyer, Henk Stappenbeld, Jan Bosch, Ap Stavorinus, Gait Bisselink, Jan Loze-
man, Henk Dalmolen, Jan Hartholt, Kornelus Lijferink, Gerrit Dol, Gerard Bouwhuis, Henk Hoes, Jan Hage-
man, Berend Nobbe en Aleid Mulder.

Sportclub Heino. 
Omstreeks 1958. 

Van links naar rechts:
Achter: Dieks Jacobs, Henk Meijer, Henk Stappenbelt, Jan Bosch, Gert Bisselink, Jan 

Lozeman, Jan Hartholt, Gé Dol, Henk Pleiter.
Voor: Gerard Bouwhuis, Jan Hageman, Kornelis Lijferink, Berend Nobbe, Aleid Mulder.
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                              buitenspel
Beste Johan,

Het seizoen is weer begonnen. Weekeinden die 
verpest worden door het verlies of gelijkspel van 
de persoonlijke favoriete ploeg, scheidsrechters die 
weer hevig bekritiseerd worden, de eerste onhan-
dige blessures die spelers en speelsters teisteren 
en de televisiegids die weer gedomineerd wordt 
door de mooiste fysieke bezigheid van de wereld: 
Voetbal! Het is dat het nog wat vroeg in het seizoen 
is, anders had ik kunnen melden dat ook de eerste 
trainer de laan uitgestuurd wordt. Sommigen zijn op 
dit moment nadrukkelijk aan het solliciteren……..

Jouw vorige brief vraagt om een reactie. Jij liet je uit 
over de abominabele internationale kracht van het 
Nederlandse clubvoetbal. De historische hegemonie 
van de klassieke clubs uit Eindhoven, Rotterdam 
(niet Excelsior) en Amsterdam lijkt definitief verd-
wenen. Clubs als FC Twente en AZ hebben ieders 
een adequate technische structuur opgebouwd 
om structureel mee te doen voor het behalen van 
een Europese ticket. Dit wordt bevestigd door de 
huidige ranglijst in de Eredivisie; de hoge klassering 
van RKC Waalwijk en Vitesse Arnhem bevestigen de 
staat van de Nederlandse competitie.

Deze week hebben we ook kunnen zien wat de Ned-
erlandse clubs te zoeken hebben op het Europese 
niveau. Ajax mocht op het hoogste niveau blij zijn 
dat de Fransen niet effectief genoeg waren in de af-
ronding, anders hadden ze 3 i.p.v. 2 punten verloren. 
FC Twente, zonder Ruiz, is simpelweg een dwerg in 
het Europese landschap. AZ en PSV hebben executie 
nog even uitgesteld, maar lijken geen gratie meer te 
krijgen van de tegenstanders de komende weken.

De kooplust van de Zuid-Europese en de Britse 
clubs zorgen ervoor dat bestaande kwaliteit op de 
(inter)nationale velden niet richting de Lage 

Landen kan worden gelokt ofwel  kan worden 
vastgelegd. De redelijk late transferdeadline brengt 
Nederland nog in een verder diskrediet. Spanje en 
Italië beginnen pas in de laatste week van augustus, 
daar waar de KNVB de start van de voetbalagenda 
al eind juli heeft liggen. Dit biedt enerzijds kansen 
voor de Nederlandse clubs op een afgeschreven of 
clubloze voetballer die de constructiekwaliteit van 
de Nederlandse dugouts mag testen. Anderzijds zijn 
Nederlandse clubs veruit in het nadeel, als blijkt dat 
kwaliteitsspelers nog eind augustus van club veran-
deren en voor de Zuideuropese euro’s en de Britse 
ponden gaan. Een enorme aderlating voor bijvoor-
beeld FC Twente die sterspeler Ruiz zag vertrekken. 
Mochten Italië en Spanje als landen zich niet aan de 
begrotingsregels van de EU houden, stel ik voor dat 
ze uit de Eurozone worden gedonderd, misschien 
dat op deze wijze de clubs uit deze landen niet meer 
zo aantrekkelijk zullen zijn. Gelukkig laat het Oranje 
van Bert van Marwijk zien dat ons kikkerlandje 
internationaal wel een balletje kan schoppen. De 
galavoorstelling tegen voetbaldwerg San Marino als 
apotheose. 

Dan nog even de door jou gewenste voorspellingen. 
Je kent mijn mening over trainersprotegé van jouw 
alter ego; Sneeuwvlokje. Hij zal zeker niet de red-
der zijn van de club uit Rotterdam-Zuid. Dit seizoen 
zal een nek-aan-nek race gaan worden tussen ons 
aller godenzonen en PSV. Deze laatste heeft met het 
begrotingstekort enkele goede spelers kunnen aan-
schaffen. De uitkomst van de strijd afgelopen week 
bewijst dat er nog niemand boven ligt in deze strijd.  
Gevaarlijke outsider zal AZ zijn, die fris en frivool 
voetbal laten zien. Ben benieuwd naar jouw visie!

Met kennersgroeten,
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Carlijn Kiekebosch 1-sep
Julian Luchjenbroers 2-sep
Frances Lugtenberg 2-sep
Tobias Künzel  3-sep
Victor Grotjohan  4-sep
Tim van ‘t Einde   4-sep
Sven Peters  5-sep
Thijs Koenjer  5-sep
Bram Kiekebosch  6-sep
Sem  van Munster 7-sep
Julia te Riele  8-sep
Elles Vervloet  8-sep
Lars Dijk   10-sep
Anouk Dijk  10-sep
Kevin Dam  11-sep
Twan Mollink  12-sep
Mats Holterman  12-sep
Mylo Coers  16-sep
Anouk Swüste  16-sep
Bas Kroes  16-sep
Nikki Swüste  17-sep
Dinand Kolk  20-sep
Thomas Kiekebosch 21-sep
Jorrit van den Breemen 23-sep
Nick Holsappel  26-sep
Stan Noordman  28-sep
Fabian Jongman  29-sep
Wout Oosterlaar  30-sep

Oktober

Niek van der Graaf 2-okt
Wesley van de Belt 2-okt
Jordi Blankenvoorde 3-okt
Teun Metz  3-okt
Koen Pazie  3-okt
Marc de Bresser  5-okt
Ayleen Jansen of Lorkeers 5-okt
Joey Pellegrom  7-okt
Nick Pellegrom  7-okt
Twan Mulder  7-okt
Chris Neppelenbroek 7-okt
Lynn Pazie    7-okt
Arno Herbrink  9-okt
Jordi Wessels  9-okt
Jasmijn de Bresser 10-okt
Sybren Kolk    10-okt
Tim Borger    12-okt
Joris Koning    12-okt
Jesse Coers    13-okt
Luuk Schrijver    16-okt
Romy van der Vegt 16-okt

September Oktober -vervolg-

Lisa Kortekaas  17-okt
Ayse Broeder  18-okt
Lars Pazie  18-apr
Jelle Dijk  18-okt
Anne Lot Otten  19-okt
Bas Beldsnijder  20-okt
Rik Oosterlaar  20-okt
Sam Reinders  23-okt
Merijn  Pasman  23-okt
Tom Bakker  24-okt
Dian van Wietmarschen 24-okt
Jasmijn Lindeboom 28-okt
Thomas Hengeveld 28-okt
 Lotte Huiberts 29-okt
 Milan Linthorst 29-okt
 Ozzy Roesink 30-okt
 Sem  Kloosterman    30-okt
 Jolien Lugtenberg    31-okt
 Jasper van den Dool 31-okt
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waar: vv heino
wanneer:  24 en 25 oktober 2011
voor wie: jongens en meisjes  6 t/ 13 jaar
kosten: € 50
kijk voor meer info op de www.vvheino.nl

4e voetbal 2-daagse vv heino
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jeugd
heino sportSIRE wil wangedrag ouders langs de lijn bespreekbaar maken

‘Hoe was je week?’, dat is het belangrijkste zinnetje in de nieuwe campagne ‘Geef kinderen hun spel terug’ van de 
Stichting Ideële Reclame SIRE. Met dat zinnetje wil SIRE het wangedrag van ouders langs het sportveld bespreekbaar 
maken. “Daarbij gaat het om opjutten en schelden naar kinderen, maar ook vloeken tegen de scheidsrechter”, legt Ole 
Christern van SIRE uit. “Een van de oorzaken is stress, dat herkennen veel mensen. Het is een bewustwordingscam-
pagne en wij denken dat humor in dit geval heel goed werkt.”

In 2007 voerde SIRE voor het eerst campagne onder het motto ‘Geef kin-
deren hun spel terug’. “Dat was een succesvolle campagne”, aldus Christern. 
“Maar we weten uit onderzoek dat nog steeds veel ouders zich schuldig 
maken aan wangedrag. Er gebeurt nogal wat langs de lijn en daar heb-
ben enorm veel kinderen ieder weekend weer last van als zij lekker spelen. 
Daarbij komt dat bijna de helft van de ouders zich ergert aan het gedrag 
van andere ouders.” 

Uit onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van SIRE deed onder 817 ouders 
kwam naar voren dat 46 procent zich stoort aan het gedrag van anderen, 
maar dat slechts 15 procent van de ouders er geen moeite mee heeft an-
dere ouders aan te spreken op hun negatieve gedrag langs het sportveld. 
Dat laatst was een belangrijke reden voor SIRE om het bespreekbaar maken 
voorop te stellen in de nieuwe campagne.
Uit het onderzoek bleek ook dat 57 procent van de ouders doordeweeks 
opgebouwde stress zag als een belangrijke oorzaak van negatief gedrag 
langs de lijn. Als campagnethema koos SIRE daarom voor de zin: ‘Laat 
maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis’. Dit komt terug in de vele 
campagne-uitingen. “We willen de mensen een spiegel voorhouden en met 
dat zinnetje ‘Hoe was je week’ hopen we dat het voor ouders makelijker 
wordt het bespreekbaar te maken. 
‘Geef kinderen hun spel terug’ loopt in de maanden september en okto-
ber’ en SIRE heeft besloten er een jaarlijks terugkerende campagne van te 
maken. “Het TNS NIPO onderzoek - waaruit bleek dat nog altijd veel ouders 
zich schuldig maken aan wangedrag - en de positieve effecten van onze 
campagne in 2007 waren aanleiding om de campagne jaarlijks te herhalen”, 

aldus Christern. “We willen er ieder jaar opnieuw invulling aan geven, omdat ieder jaar een nieuwe instroom van spor-
tende kinderen wordt geconfronteerd met dit fenomeen.” 

De campagne van SIRE sluit prima aan bij een eerder initiatief van elf grote sportbonden: het samenwerkingsver-
band ‘Samen voor Sportiviteit en Respect’. “De sportbonden steunen dit initiatief van SIRE van harte”, zegt Christern. 
“Wij hebben vooral een massamediale aanpak. De bonden doen veel op de verenigingen zelf. De bonden instrueren 
bijvoorbeeld teamleiders hoe zij ermee om moeten gaan. In het hockey zijn ze op dat gebied al vrij ver. Het is vooral 
belangrijk om van tevoren duidelijk afspraken maken als teamleider met de ouders. Wij als SIRE zijn voor onze cam-
pagne afhankelijk van het ter beschikking stellen van gratis media en we hebben de beschikking over televisie, radio, 
dagbladen, tijdschriften en online-media. Zo zijn er bijvoorbeeld banners ontwikkeld die sportclubs op hun website 
kunnen zetten. Daarnaast hebben we posters en T-shirts.”
Naast de steun van de sportbonden wordt de SIRE-campagne ook gesteund door individuele sporters en promi-
nenten uit de sportwereld. Het team van supporters bestaat uit voetballers Frank en Ronald de Boer (voetbal), Peter 
van Paassen (basketbal), Arnold Vanderlyde (boksen), Floris-Jan Bovelander, Minke Booij, Bram Lomans, Stephan Veen, 
Teun de Nooijer (hockey), Nicole Bulk (kano), Kirsten van der Kolk (roeien), Yvonne van Gennip, Jochem Uytdehaage, 
Barbara de Loor (schaatsen) en Esther Vergeer (tennis). Om de campagne tot stand te brengen werkte SIRE samen 
met diverse partijen. Reclamebureau Alfred ontwikkelde het campagne-idee en communicatiebureau Hill & Knowl-
ton verzorgde de PR. “Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk”, aldus Christern. “Zij hebben de contacten in de sport-
wereld en ze hebben ons enorm geholpen om de boodschap klip en klaar over het voetlicht te brengen in de pers.”
Om de effecten van de campagne te meten, laat SIRE opnieuw onderzoek doen. “We hebben in augustus een meting 
gedaan en daarop is ook een aantal zaken in de campagne gebaseerd. Tegen het eind van de campagne in okto-
ber doen we een tweede meting en dan hopen we verandering te zien. Als er al één kind meer plezier krijgt in het 
sporten, dan ben je al een eind op weg.” 

Voor meer informatie: www.geefkinderenhunspelterug.nl
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jeugd
heino sport

Nominatie 
Jeugdscheidsrechters 

Overijsselse Vrijwilligersprijs!!!!!!
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jeugd
heino sport

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...?
Conditietraining deel 1

Regelmatig worden er vragen gesteld over conditietraining bij de jeugd. Trainers hebben als snel de 
neiging om de jeugd extra sprints te laten trekken tijdens een training.  Alle kritische volgers langs de lijn 

weten het meestal ook wel. Als het aan hun ligt moet de zweep er maar eens 
over.  “Ze lopen na een sprintje al te hijgen als een postpaard, daar moet 
de trainer maar eens wat aan doen”  Heeft dit extra trainen nu wel of geen 
zin...?
Gelukkig is bij de meeste clubs de tijd van alleen maar rondjes lopen voor-
bij. Toch zie je, met name bij de wat minder ervaren trainers, dat er toch 
nog wel eens te vroeg met specifieke conditietraining wordt begonnen. 

Onderzoek
Wat betreft het conditionele aspect kan worden opgemerkt dat ongeveer 
van het veertiende jaar bepaalde lichaamsstoffen worden aangemaakt 
die ervoor zorgen dat het lichaam in korte tijd, relatief snel gaat groeien. 
(de prepuberteit en de zogenaamde ‘groeispurt’) Onder invloed van die 

lichaamsstoffen (hormonen) worden botten, spieren, pezen, groter en 
sterker. Het lichaam wordt dus groter en sterker als gevolg van dat hormoon (testosteron). Dat impliceert 
ook dat als dit hormoon niet in het lichaam aanwezig is dat het lichaam ook niet sterker kan worden.

Conclusie
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het geen zin heeft om conditietraining te doen met kinderen voor 
de groeispurt. Het lichaam wordt dan weliswaar blootgesteld aan een trainingsprikkel, maar het ontbreekt 
aan het hormoon testosteron om het sterker te maken. Zonder testosteron is er geen trainingseffect! Let 
wel we hebben het hier alleen over het krachtiger maken van het lichaam. Komen spelers eenmaal in de 
‘groeispurt’ dan zal er er veel kunnen veranderen. Door het groeien van het lichaam kunnen spelers een 
andere loopfrequentie krijgen waardoor het allemaal wat trager oogt dan daarvoor. De looptechniek krijgt 
het te verduren. Om hier goed mee om te gaan kan een club/speler heel veel baat hebben bij een goede 
looptrainer.  Er zijn wel degelijk resultaten te boeken bij verantwoorde lichaamscoördinatie oefeningen 
(zonder bal). Zorg er dan wel voor dat het trainers zijn die echt weten waar ze het over hebben. Alleen dan 
kan de looptechniek van spelers worden verbeterd.

(bronvermelding: Artikel overgenomen uit KNVB opleidingsboek Coachen van Jeugdvoetballers)
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sponsoren VV heino
Aarnink Accountants + Adviseurs
Aberson
AB Oost 
Adficount Salland BV
Anytime De Pomp
Attack Pestcontrol
Auto Service Heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
Autohandel Dalhuisen
Bandencentrum Heino
Barry Dijkman
Boerdijk juwelier
Boertjes oppervlaktebehandeling
Boni Supermarkt
Bosch Car Service Heino
Bouwbedrijf Te Kiefte
C1000 Van der Worp
Cafe de Baron
Catering en Partyservice van Dam
Constructiebedrijf Kruiper BV
DA Marlou van der Worp
Dansschool Ruitenberg
De Haan Machinefabriek BV
De Jong & Laan Accountants
De Smulbaai
De Zaak Electronics
Dorie Haarman
Dreamteam
DW Makelaardij
Elbo Tours BV
Elektrocentrum
EnergieWacht
Erwin Otten Advies (Regiobank)
Feyenoord Supporters
Frits v.d. Linden
Gasterij de Kruidentuin
GIBO Groep Accountants
Globe reisburo
Groenrijk Raalte Holtkuile
Grondverzet van Lenthe
Haarco Tapijt
Haarmode Spiegelbeeld
Hartholt Bewindvoering

Hartholt - Olie
Heeger Makelaardij
Heineken
Herbrink Parketvloeren
Herenkapsalon De Barbier
Heyden vd. Makelaardij
Hoppen B.V.
Hunneman Milieu-Advies
I-Signaal
Jansman Bouwbedrijf
Joop Elders
Joop van Enk Partycatering
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
K. van der Spijk en Zn.
Kamphof Veetransporten VOF
Kartplaza Actionworld
Klunder Bouwbedrijf
K&K Relatiegeschenken
Knock Knock jeansstore
Koenen Bouw
Korbeld  Verhuur
Kroese en Wevers Accountants
Lenferink Schilderwerken
LenS Accountants
Lindeboom & Zn Ford
Lobbert Bouwkundig Teken- en           
Adviesbureau
Marktzicht Cafe-restaurant
Meijer Heino Vastgoed
Mekers slagerij
Multimate
Nivelco
Offenberg Sierbestrating
Ogink asperges Raalte
Oosterlaar automaterialen
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
Password Translations
Pension Salouwe
Pijffers B.V.
R&S aftimmerbedrijf

Rabobank Salland
Reko B.V.
Restaurant zalen de Veldhoek
Restaurant De Mol
Restaurant Jan Steen
Rob Hartholt
Robair Groep
Ruiter Aftimmer- en Onderhoud
Satink keukens
Schutte Intersport
Schuurman Haarstylisten
Seine Wonen
SERCO B.V.
Slaapzaal
Smeenk Verhuur
Sono-druk B.V.
Sportcafe Time Out
SummerCamp Schaarshoek
Supporters Vereniging vv Heino
Ter Weele Vlees en Vleeswaren
Timelight
Unive “De Onderlinge”
V.d. Vechte Hoveniersbedrijf
Vakantiepark Heino
Van Gelder B.V.
van Riel B.V.
Vepeha
Vincent Hartman Fotografie
VitalCenter Heino
Volkerink Heino
Vosman Bouwbedrijf
Vreeswijk Groentechniek
Vrienden van de VV Heino
Wagenmans Wonen
Welkoop
Wijnhout Bouwbedrijf
Willemsen Installatie
Zeevishandel Gebr. van Diermen

Bedankt !
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Wedstrijdsecretarissen
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Schwarte, S. senioren 06-10427711
Bruggink, L. secretaris 0572-394790 Schotman, M. junioren 06-12327672
Lute, J. penningmeester 06-54965974 Strijtveen, A. pupillen 06-52416919

Vrijwilligerscoördinator Sponsorcommissie
Schippers, P. voorzitter 0572-393530 Valk, Rene vd. voorzitter 06-51181760

Zomerdijk, T. secretaris 0572-393771
Financiële administratie Kemerink, F. penningmeester 0572-393196
Lute, J. voorzitter 06-54965974 Bekkink, S. lid 0572-390830
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Schuttert, R. lid 06-23073755
Heide v.d., B. ledenadministratie 0572-392402 Eijkelkamp, P. lid 0572-394111
Horn, v.d. B. contributies 0572-392131

Technische commissie
PR/Communicatie Pot, R. voorzitter 06-10125848
Stegeman, K. voorzitter 06-41044808 Jalink, B. Selectie 1/2/3 06-10982872

Bruggink, M. Selectie 1/2/3 06-54355524
Accommodatiecommissie Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771
Lindeboom, W. voorzitter 0572-394364 Bomhof, T. C en D jeugd 06-30020703
Hoppen, R. secretaris 0572-391410 Fuhler, R. E en F jeugd 06-51419777
Lindeboom, W. penningmeester 0572-394364 Grafhorst, M.C. dames/meisjes 06-19032359
Bol, B. uitvoering 06-10759694

Trainers:
Jeugdcommissie Lobbert, M. Heino 1 06-28642633
Slotman, D.J. voorzitter 06-30293016 van Dellen, R. Heino 2 06-30538991
Roessink, W secretaris 0572-391019 Zwakenberg, F. Heino 3 0572-393491
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Rosink, D. keepers 0572-391016
de Haan, F. coörd cont pers 06-21102187 Vastenavond, T. keepers jeugd 06-22810817
Bluemink, S. meidenpromotie 0572-393243 Vonderman, E. hoofd jeugd-opleidingen 06-10041435

Hylkema, P. dames 1 06-46272630
Contactpersonen jeugd Brinke, D. ten A1 06-52632319
Bomhof, M. contact A/B 06-41013447 Jansen, H. B1 0572-393547
Heetkamp, E. contact C/D 06-38308873 Bonhof, K. C1 06-33606978
Groteboer, R. contact E 06-10976704 Strijtveen, E. D1 06-12894865
Elshof, H. contact F 0572-393948 Huis in 't Veld, T. E1 06-22804131
Lindeboom, R. contact meiden 0572-393811 Dijk, R. F1 06-51253310
Bomhof, E. contact VBS 0572-392839 Grafhorst, M.C. meisjes 0572-390685

Evenementencommissie Verzorging:
Stegeman, A. voorzitter 06-21532974 Roeke, J. verzorger 06-50951133
vacature secretaris Spenkelink, R. fysiotherapeut 06-48329771
Bos, W. administrateur 06-53211450 Wijkstra, M. verzorgster 06-51093765
Swuste, F. loterij 0572-393775
Bomhof, M. activiteiten 06-41013447 Materialen:
Metz, M. D-kamp 0572-394979 Wijnen v., H. 0572-392957
Bos, W. jeugdtoernooi 06-53211450 Hollewand, B. belijnen velden 0572-392856
Bruggink, M. Soccer Event 06-54355524
Meulman, H. oud papier 06-46658938 Ontvangst zondag
Ekkelkamp, H. Pompcup 06-19354608 Korstee, H. 0572-393812
Schwarte, S. sen. kersttoernooi 06-10427711 Lozeman, B. 0572-391816
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124
Hittersum, v. J. veldloop 0572-394489 Consul
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Steg, H. 0572-392382

Kantinecommissie kledingbeheer
Velner, K. voorzitter 06-46410237 Horn, v.d. B 0572-392131
Blanke, C. secretaris 0572-393277 Neimeijer, B. 0572-392670
Luchjenbroers, M. penningmeester 0572-850494 Riessen,v,M 0572-390244
Bijsterveld, J. coördinatie vrijwilligers 0572-392019 Nijensteen J 0572-392011
Fuhler, E. inkoop 0572-393216
Slotman, E. ICT 038-3338090 scheidsrechters
Logtenberg, E. lid 0572-391732 Hittersum, v. J. 0572-394489

Seniorencommissie
Neimeijer, B. voorzitter 0572-392670
Schwarte, S. secretaris 06-10427711




