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De verplichte winterstop is voorbij, we zijn weer net begonnen met de competitie en wel ja, de winter slaat hard 
toe: strenge vorst en besneeuwde velden. Leuk voor schaatsliefhebbers, maar minder voor de voetballers. Dat 
geldt ook zeker voor ons vlaggenschip, het 1e.  Na een paar soepele oefenwedstrijden waren er klinkende over-
winningen tegen Wijhe en Vaassen. Helaas dan nu de winteronderbreking. Ook het 2e zit in een flow en voert de 
ranglijst aan. Kortom, het is genieten bij vv Heino. Niet alleen omdat er goed wordt gepresteerd, maar ook vanwe-
ge een prettig verenigingsleven. Dat benadrukte ook wethouder Wagenmans bij de verkiezing tot ‘Sportploeg van 
het jaar’. Het feit dat het 1e deze prijs heeft gewonnen, is mede te danken aan de gehele vereniging. Wagenmans 
roemde de verenigingsstructuur, de accommodatie en de goede sfeer. Aanvoerder Tom Vastenavond toonde zich 
een waar ambassadeur van vv Heino en bedankte alle supporters en vrijwilligers. Na alle euforie gaan we over naar 
het dagelijkse werk, want er is veel te doen. Dat kan niet zonder vrijwilligers en hoe houden we deze onmisbare 
schakel op peil? Uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen zeer bereid zijn om vrijwilligerswerk te verrichten, maar 
dan niet structureel. Dat laatste hebben we juist zo nodig. Op een aantal belangrijke posities hebben we mensen 
nodig die zich structureel willen inzetten. Ons motto blijft ‘met meer mensen, minder doen’. We willen de lasten 
verdelen zodat we onze doelen kunnen realiseren. Bovendien maken we ons kwetsbaar als we teveel afhankelijk 
zijn van vrijwilligers die meerdere taken hebben. Bij uitval vinden we niet zomaar vervanging. Het bestuur denkt 
erover om samen met het vrijwilligerscoördinaat (Yvonne Huis in ’t Veld en Piet Schippers) een wervingsactie te 
beginnen. Later in het jaar daarover meer. 
 
Over kwetsbaarheid gesproken: we zijn in de afgelopen maanden twee keer bezocht door inbrekers. Ze treffen 
ons in het hart van de vereniging; het clubhuis. De plek waar we trots op zijn en waar het altijd goed toeven is. 
‘Blijf af van onze spullen’ is gericht aan dovenmansoren. Deze ongenodigde gasten deinen nergens voor terug. 
Reden om flink wat drempels op te gooien. Te beginnen met de beveiliging van het clubhuis. Momenteel wordt dit 
uitgevoerd door gedreven vrijwilligers. Deze gedrevenheid vinden we sowieso bij alle mensen die zich belangeloos 
inzetten voor onze mooie club. Dank daarvoor! We hebben nu nog vorst en sneeuw en wellicht een Elfstedentocht 
in het verschiet, maar kijken toch ook uit naar de lente. Een mooie periode om weer heerlijk te voetballen. Op weg 
naar misschien wel successen en zondermeer plezier.  

Beste clubgenoten en betrokkenen, graag tot ziens op ons mooie sportpark. Wellicht op 18 maart, als de Sallandse 
derby tegen Heeten op het programma staat. Een Crazy Sunday met veel leuke activiteiten georganiseerd door de 
bazaargroep. Lees meer hierover verderop in het clubblad. In deze editie van het clubblad ziet u weer veel vaste 
rubrieken terug. Roddels en achterklap leest u in Heino’s Weekend, de jeugdpagina’s zijn weer goed gevuld met 
verslagen van de winteractiviteiten en Henkie Helder laat weer van zich horen. 
 
De deadline voor het inzenden van stukken voor plaatsing in het volgende clubblad is 21 maart 2012.

Veel leesplezier en sportieve groet,
 
Namens het bestuur,
Peter Vervloet

Voorwoord van de voorzitter 
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Het voetbaljaar 2011 was voor ons als eerste elftal een fantastisch jaar. Op 13 januari 2012 werd hier extra glans 
aan gegeven toen we de verkiezing ‘Sportploeg van het jaar 2011’ wonnen. Tijdens een mooie gala-avond in het 
Hoftheater in Raalte werd deze prijs dan ook met trots door ons in ontvangst genomen. 

Binnen een sportploeg en ook zeker een voetbalelftal ben je snel geneigd naar de topscoorders, aanvoerder of 
trainer te kijken wanneer het goed gaat. Zij krijgen dan de complimenten. Met het ontvangen van deze mooie 
prijs willen wij benadrukken dat deze de verdienste is van meer mensen dan alleen spelers en (technische) staf. 
De prijs is ook voor de vrijwilligers die voor ons als selectie, maar überhaupt voor de hele club, klaarstaan. Mensen 
als wasvrouw Diana en materiaalman Huub zijn voor ons van grote waarde. Ook Jan Roeke, die sinds jaar en dag 
de verzorging voor ons doet. Het blijft altijd gevaarlijk namen te noemen, maar de Technische Commissie (Mark, 
Raymond en Berndt) mag zeker niet vergeten worden. 

Het geeft ons als selectie veel plezier om te zien hoeveel vrijwilligers, supporters en (jeugd)leden blij worden van 
goede prestaties van het eerste elftal. Mede doordat veel jeugdspelers doorstromen naar het eerste elftal is er een 
grote herkenbaarheid en betrokkenheid. Voor jeugdspelers (en jeugdtrainers) moet dit een extra stimulans zijn om 
hard te blijven trainen en het doel te hebben in Heino 1 te willen voetballen. Kortom, deze prijs is een stimulans, 
maar ook een erkenning voor iedereen die zich, op wat voor wijze ook, inzet voor vv Heino. 

Dank daarvoor, 
Selectie vv Heino 1

5
Sportploeg van het jaar: vv Heino bedankt ! 
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Van de accomodatiecommissie

Inbraakbeveiliging
 
Helaas is in de laatste maanden onze kantine twee keer bezocht door het inbrekersgilde. Na de voorlaatste inbraak 
heeft Erik Beekman van Beekman Electro een voorstel gedaan  voor het aanleggen van een beveiligingsinstallatie. De 
afgelopen tijd zijn de Accommodatie-, Sponsor- en Kantinecommissie druk bezig geweest met de mogelijkheden van 
het voorstel. Helaas waren we niet op tijd om de laatste inbraak te voorkomen. Er is dit keer niets meegenomen maar de 
schade was aanzienlijk. 

Het bestuur was al overtuigd dat we niet meer zonder alarm kunnen en de uitvoer is nu snel ter hand genomen. We 
hopen daarmee dat er niet meer wordt ingebroken en  dat het  de leden, en dan met name de kantinemedewerkers, een 
gevoel  van veiligheid geeft.  

Op dit moment zijn onze deskundige leden Henk Schutte en Rick Ramaker samen met een vijftal  andere vrijwilligers 
volop bezig met de aanleg van de installatie. Zonder hen zou de installatie vele malen duurder zijn. Mannen, bedankt!
Wilco Lindeboom, voorzitter accommodatiecommissie
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Van de Jeugdcommissie 

Na de winterstop
De trainingsvelden waren gevuld, de competitieschema’s gereed. De winterstop is voorbij, dachten we eind januari 
2012. Helaas heeft Koning Winter ons in de eerste week van februari aardig in zijn greep. Iedereen is in de ban van de 
Elfstedentocht.

We hebben de afgelopen weken niet stilgezeten. Tijdens de winterstop heeft de jeugdcommissie een jeugdleiders-
vergadering belegd en er is een avond voor ‘nieuwe ouders’ op 13 februari gepland. Nieuwe ouders zijn ouders van 
kinderen die van de voetbalschool of de jongste F-pupillen naar hogere teams doorstromen of ouders van nieuwe 
jeugdleden. De ouders krijgen deze avond informatie over de organisatie van de vereniging, wat wij als jeugdcom-
missie belangrijk vinden en ook wordt er aandacht besteed aan het  vrijwilligerswerk. 
Ook heeft de jeugdcommissie in samenspraak met TC- en CP-leden de indeling van de meiden in de D- en E- com-
petitie besproken. Hierbij waren ook  de leiders en trainers van de betreffende elftallen betrokken. In goed overleg 
is besloten om de indeling voor deze meiden in de voorjaarscompetitie te herzien. Begin week 2 zijn de betreffende 
spelers en ouders per brief hierover geïnformeerd en op de ingelaste regelzaterdag 14 januari 2012 hebben de teams 
in de kantine van vv Heino de praktische zaken geregeld. Op deze dag was er ook gelegenheid om vragen te stellen 
aan de jeugdcommissie. Wij willen iedereen die bij deze herindeling betrokken is geweest bedanken voor hun inzet. 
Dit betreft onder andere de kledingcommissie die alle kleding weer heeft ingenomen en uitgedeeld maar ook voor 
degenen de trainingsschema’s opnieuw hebben aangepast. Bedankt!

Nieuws van onze scheidsrechters
In de kerstvakantie hebben 14 scheidsrechters van de vv Heino de cursus gevolgd voor Juniorscheidsrechter. Deze 
cursus heeft plaatsgevonden op 4 en 5 januari 2012 in de kantine van de vv Heino.
Het doel van de opleiding is om jongeren van 15 tot 19 jaar op te leiden (competent te maken) tot scheidsrechter bij 
pupillen- en juniorenwedstrijden van de KNVB of van de eigen vereniging. Dit wil zeggen dat de Juniorscheids-
rechter, na afronding van de opleiding, in staat is om op adequate wijze: 
•  het spel waar te nemen.

•  een bijdrage aan de sportieve sfeer te leveren.
•  de formaliteiten van de wedstrijd af te handelen.

Er wordt aandacht besteed aan onder andere: volgen en positie in het veld, toepassing spelregels, leidinggeven 
binnen het veld, sportiviteit waarborgen maar ook aan de formaliteiten zoals het invullen van de wedstrijdformu-

lieren wordt aandacht besteed.

Aan het eind van de cursus is er een proeve van bekwaamheid afgelegd, conform de reglementen van de KNVB.
Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat alle scheidsrechters zijn geslaagd voor de proeve van bekwaamheid. Dit 
houdt in dat we 14 opgeleide Juniorenscheidsrechters kunnen verwelkomen binnen de vv Heino.

De volgende personen zijn voor de cursus geslaagd: Robin, Robert, Arnoud, Gijs, André, Paul, Brent, Leon, Lisa, Cas, 
Frank, Sil, Remco en Daniel. Van harte gefeliciteerd.

Tijdens de najaarscompetitie zijn er ongeveer 310 jeugdwedstrijden op de velden van de vv Heino gespeeld. Dit zijn 
alle wedstrijden onder de KNVB-vlag. Van deze 310 wedstrijden zijn er 286 door onze eigen scheidsrechters in goede 
banen geleid. Hulde hiervoor!

Jeugdspelersraad

Beste Leden,
Waarschijnlijk heeft u het woord al eens horen vallen op de vereniging; de jeugdspelersraad voor de A- en B-junioren 
is sinds het begin van dit seizoen een feit. Vorig jaar is er een adviesrapport voor de vereniging geschreven met 
betrekking tot de jeugdgerichtheid. Eerst zijn er enquêtes verspreid onder de A- en B-junioren en aan de hand 
daarvan is het adviesrapport geschreven. Hierin kwam naar voren dat onze vereniging zeker niet slecht scoort op de 
‘jeugdgerichtheid’, maar dat het absoluut beter kan. Er zijn daarna gesprekken geweest tussen Peter Vervloet en
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Robin Gerritsen om te bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer inspraak vanuit de jeugd is. De jeugdcom-
missie bestaat immers uitsluitend uit volwassenen. Hierdoor wordt er altijd met volwassenen ogen naar vraagstuk-
ken gekeken, terwijl sommige vraagstukken beter aansluiten bij de belevingswereld van de jeugdleden. Daar komt 
bij dat jeugdleden voldoening halen uit het feit dat hun stem meetelt in de besluitvorming. Deze impressies zijn op 
papier gezet en is uiteindelijk uitgegroeid tot de huidige status van de jeugdspelersraad.

Van elk team uit de A- en B-junioren (inclusief dames) is er één persoon aangesteld om tot de spelersraad toe te 
treden. Deze junioren zijn de aanspreekpersoon van het team en de jeugdcommissie. Zij nemen ook deel aan bijeen-
komsten om te bespreken wat er in het team naar voren is gekomen aan informatie en leggen dit dan op tafel. Als de 
standpunten van de jeugdspelersraad in bepaalde vraagstukken de jeugdcommissie aanspreken dan worden deze 
doorgevoerd.

Er is al een aantal vraagstukken aan bod gekomen. Een voorbeeld is het kersttoernooi in de zaal voor de A- en B-
jeugd. Dit is al een aantal jaren niet meer aantrekkelijk. De spelersraad is om de tafel gaan zitten en heeft besproken 
wat de mogelijkheden zijn om het kersttoernooi aantrekkelijker te maken. Wat vooral naar voren kwam is dat teams 
graag het kersttoernooi niet meer onderling willen spelen maar met teams uit de competitie i.v.m. het niveauverschil 
tussen de spelers van bijvoorbeeld de A1 en A3 of B1 en B3. Het is alleen dan wel van belang dat dit bijtijds aangege-
ven wordt bij de jeugdcommissie. Dan is veel/alles mogelijk!

Dus laat jouw stem gelden en deel je ideeën met je teamgenoot die in de spelersraad zit! 
 

Voorzitter:  Robin Gerritsen
Secretaris:  Jesper Schokker
Jeugdcommissie: Dirk-Jan Slotman
A1:  Kai Ellenbroek
A2:  Twan Mollink
A3:  Robbin Oosterlaar
B1:  Cas Korteschiel
B2:  Niels Schokker
B3:  Arnoud Edens
MA/MB: Lianne Kortstee.

Blessures
Als jeugdspelers zich blesseren, ga dan niet zelf voor ‘dokter’ of ‘sportverzorger’ spelen. Zoek mensen op het sport-
park die in het bezit zijn van een EHBO-diploma en schakel de sportdienst in. Roep zo nodig, in overleg met de sport-
parkdienst, spoedeisende hulp in.
Bij  het meeste letsel is koeling van het grootste belang. De spons doet hierbij ‘wonderen’.
De EHBO-koffer is te vinden in het materialenhok (bij binnenkomst links boven het ballenrek) en in de keuken van de 
kantine (oranje koffer aan de wand van de keuken).

Na een blessure is het van belang niet zondermeer weer te beginnen met spelen. Overleg met de trainer is belangrijk 
om herhaling te voorkomen. Ook adviezen van de verzorger kunnen daarbij helpen. Op dinsdag- en donderdag-
avond vanaf 19:30 uur is Jan Roeke, sportverzorger van de vv Heino, aanwezig in de verzorgingskamer. Je kunt Jan 
altijd om advies vragen hoe te handelen bij een sportblessure. Ook staan er tips van de verzorger op de site van de 
vv Heino (www.vvheino.nl/commissies/informatiejeugdvoetbal).

(bovenstaande tekst naar aanleiding van de presentatie tijdens de jeugleidersvergadering).

Dirk-Jan Slotman
Voorzitter jeugdcommissie
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Van de Jeugdcommissie -vervolg-



Talententoernooi < 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 februari 2012 
Om 14:00 uur start de 2e editie van dit toernooi op Sportpark “de Kampen” in Heino. 

 
Lukt het Vitesse/AGOVV om de titel te prolongeren?  

 
De wedstrijden worden gespeeld op de prachtige velden van vv Heino. 

 
De finale is om 16:20 uur op ons hoofdveld. 

 
Om 17:30 uur zal in de kantine de prijsuitreiking zijn.  

 
Meer info: www.vvheino.nl  

 
Deelnemende teams:  

VA FC Twente D2, FC Twente/GA Eagles D2, Vitesse/AGOVV D2,  
FC Zwolle D2, Wijhe ’92 D1 en VV Heino D1. 
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Voorbereidingen PompCup Heino weer in volle gang

Pinksteren betekent PompCup bij de v.v. Heino! Dit jaar organiseren we voor de negende keer het internationale voet-
baltoernooi voor bijna 800 jongens en meisjes uit binnen- en buitenland. De vorige edities waren een groot succes en 
dit jaar gaat de organisatie weer voor een geweldig toernooi!

Het duurt nog een paar maanden maar de voorbereidingen van de PompCup 2012 zijn al in volle gang. In het weekend 
van 26 en 27 mei zullen ruim 700 jongens en meisjes uit onder andere Duitsland, Denemarken en Nederland te bewon-
deren zijn op de Heinose velden. Voor de achtste keer wordt dit internationale voetbaltoernooi georganiseerd op sport-
park De Kampen in Heino, met dit jaar als hoofdsponsor weer Zilveren Kruis Achmea. De laatste jaren staat de PompCup 
in de top 3 van alle georganiseerde internationale toernooien in Nederland! Een hele prestatie waar de
organisatie heel trots op is. 

De samenstelling van de crew verandert elk jaar en ook dit jaar is dat niet anders. Edwin Heetkamp zal samen met 
Ruben de vrijwilligerscoördinatie op zich nemen, Britt Slotman helpt Matthijs met de facilitaire organisatie. Onveranderd 
blijven Maikel als penningmeester, Marcel als wedstrijdcoördinator en Carlinda en Maike bij de PR & Communicatie. De 
organisatie is alweer druk op zoek geweest naar verbeteringen en vernieuwing. In een aantal vergaderingen en brain-
stormsessies zijn er vele, al dan niet onmogelijke, ideeën opgedaan, waarbij ook aan de toeschouwers wordt gedacht. 
Denk aan de opening op zaterdag 26 mei en een geheel nieuw wedstrijdelement waar ook het publiek veel plezier aan 
zal beleven!

Noteer het weekend van 26 en 27 mei in de agenda, het 
belooft weer een geweldig toernooi te worden! Wil je op 
de hoogte blijven van het laatste nieuws, houd dan 
www.pompcupheino.nl in de gaten, ook kun je de laatste 
ontwikkelingen binnen de organisatie volgen via 
Twitter: @PompCupHeino. Ideeën of vragen kun je mailen 
naar pompcup@vvheino.nl. 

Farvel så længe, auf Wiedersehen, tot ziens bij de 
PompCup!

Namens de organisatie PompCup 2012:
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In deze, voor velen, prachtige winter waarbij voetbal op een wat lager pitje staat, is het goed om even stil te staan 
bij vrijwilligerswerk in het algemeen. We hopen natuurlijk dat je na het lezen van deze artikelen besluit om ook de 
uitdaging aan te gaan en dat je je als vrijwilliger bij vv Heino aanmeldt!

Hieronder een aantal fragmenten uit een onderzoek door ING van 27 december 2011:

Nederlanders willen vrijwilligerswerk doen onder werktijd
Nederland heeft een hoog potentieel aan vrijwilligers dat nu nog onbenut is. Een op de drie werkende Nederlan-
ders doet momenteel wel eens vrijwilligerswerk. De animo zou fors stijgen als bedrijven dit zouden faciliteren. Circa 
een derde van degenen die nu geen vrijwilligerswerk doen zou dit wel doen als de baas hiertoe mogelijkheden zou 
bieden. Daarmee zou namelijk de belangrijkste reden om ervan af te zien, tijdgebrek, worden weggenomen. Zeven 
op de tien Nederlanders in loondienst vindt het belangrijk om zich in te zetten voor projecten waarmee ze iets terug 
kunnen doen voor de samenleving. Bedrijven zou het bovendien verplicht moeten worden om iets terug te doen 
voor de samenleving, vindt twee derde. Dit blijkt uit onderzoek van de ING onder meer dan duizend respondenten in 
Nederland.

Vrijwilligerswerk bevordert het werkplezier
Zeven op de tien werknemers vindt het (zeer) belangrijk om zelf deel te nemen aan projecten die iets terugdoen 
voor de samenleving. Een even grote groep zegt dat het hun werkplezier stimuleert. De redenen die zij noemen om 
vrijwilligerswerk te doen, zijn: het is leuk (60%), iets terugdoen voor de samenleving (52%), het geeft een goed 
gevoel (49%), sociale contacten opdoen (42%), meer mensen leren kennen (32%) en nieuwe ervaringen opdoen 
(32%). Jongeren tot 30 jaar doen vaker dan ouderen vrijwilligerswerk om hun cv aan te vullen. Maar voor de rest 
verschillen zij niet van hun oudere collega’s in hun standpunten over vrijwilligerswerk. Tijdgebrek is de belangrijkste 
reden waarom werknemers niet aan vrijwilligerswerk doen (61%).

Vrijwilligerswerk onder werktijd gewenst
Als het vrijwilligerswerk deels of geheel in de tijd van de baas mag plaatsvinden, zegt 35% van de niet-vrijwilligers 
zeer geïnteresseerd te zijn hieraan mee te doen. Daarnaast zou de werkgever een aantal vrijwilligersprojecten 

moeten bieden waaruit werknemers kunnen kiezen. Nick Jue, CEO ING Nederland: “ING vindt het belangrijk een 
positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Daarom ondersteunen en stimuleren wij onze medewerkers 
om zich als vrijwilliger in te zetten. Medewerkers kunnen onder werktijd hun kennis en ervaring delen met 
kinderen en jongeren. Zij geven bijvoorbeeld gastlessen over omgaan met geld, zetten zich in als leeshulp op 

basisscholen in de buurt of ondersteunen lokale voetbalclubs met materialenpakketten of hun financiën. Daar-
naast kunnen medewerkers die actief betrokken zijn bij een stichting of vereniging een donatie aanvragen bij de 

ING voor hun goede doel. Een steeds groter deel van onze medewerkers wordt maatschappelijk actief vanuit ING. 
Wij merken dat dit bijdraagt aan bedrijfstrots, werkmotivatie en dat vrijwilligerswerk als leerzaam wordt ervaren.”

   

Vacatures

We hebben op dit moment weer een aantal mooie vacatures. Kijk hiervoor op de site onder de 
knop ‘Vrijwilligers’. Hopelijk staat er iets voor je bij. Voor informatie over de vacature bel je de be-
treffende contactpersoon. 

Mocht je wel wat willen doen maar weet je nog niet wat er mogelijk is, meld je dan bij de voorzitter 
van een commissie, via vrijwilligerscoordinator@vvheino.nl of via 0572-393530. We proberen dan 
een taak voor je te vinden. En, zoals je in bovenstaand onderzoek leest, er zijn genoeg redenen 
voor jezelf en voor de club om aan de slag te gaan.

Vrijwilligerscoördinaat
Piet Schippers
Yvonne in ’t Veld

Van het Vrijwilligerscoördinaat
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Paradepaardjes: werkpaarden of luxepaarden?

Vijfentwintig jaar geleden werd er een loop van tien kilometer in het leven geroepen als training voor het vlaggen-
schip van de vv Heino. Er is geen jaar voorbijgegaan zonder de aanwezigheid van onze paradepaardjes. 
Nu, vijfentwintig jaar later, laat de trainer van onze trots de paardjes op stal staan. Paarden mogen immers niet met 
de hoefjes in het water. Stel je voor dat ze een verkoudheid oplopen. Paarden zijn best duur, vooral goede paarden. 
Je moet er dus voorzichtig mee zijn. Zo zal de huidige trainer van de hoofdmacht gedacht hebben. We moeten im-
mers nog een half seizoen uitblinken, dus voorzichtigheid geboden!
Dan is het op zijn minst vreemd dat menig speler van wintersport komt en, zoals het hoort, toch nog een kersttoer-
nooi of andere wedstrijdjes in de zaal afwerkt. Terwijl ze van de trainer toch niets mochten doen, om blessures uit te 
sluiten.
Je gaat je afvragen wanneer de luxepaardjes wat meer tegenslag gaan krijgen zodat zij kunnen veranderen in werk-
paarden. Met de instelling van de huidige trainer kun je jezelf afvragen of, wat betreft de veldloop, de huifkar niet 
wordt gemist aan het eind van de competitie.
Daarnaast was het toch ook bekend dat er een teamprestatie werd verwacht. Dan lijkt het mij logisch dat onze para-
depaardjes de volgende keer het werkpak aantrekken en hun hoefjes bevuilen om ze na de loop op te poetsen. Als 
team. Als voorbeeld voor onze jeugd. Omdat de mentaliteit in Heino zo is. 
Wellicht kunnen we ervan uitgaan dat de 26e editie wordt opgeluisterd met de aanwezigheid van minimaal drie-
kwart van de mensen van de eerste selectie.
We zullen zien.

Een vv Heino-supporter
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Heino Ve1 lanceert Quality Quiz  ‘Ik Hou Van Heino’ 

Beste lezers en volgers van het Henkie Helder-dossier, ik ben blij weer te kunnen schrijven na een winter-
stop van twee maanden.  Nu ik deze eerste woorden op papier zet, vriest het dat het kraakt en vernam ik 
net dat de laagste temperatuur sinds 27 jaar is gemeten en wel in Marknesse (-22.8 graden Celsius) en dat 
we misschien wel moeten gaan denken aan een Elfstedentocht. Die mensen daar in Jorem in Noorwegen 
kunnen wel denken dat het alleen daar vriest, maar het ziet ernaar uit dat ook wij op jacht moeten voor 
voeding , maar dan geen rendieren. En aan diegenen in Peru, Australië en andere plekken in de wereld die 
onze verrichtingen op de voet volgen: we zijn blij dat we samen met jullie ons wel en wee kunnen delen. Wat 
een team als Heino V1 doet tijdens de winterstop (die misschien nog moet komen) is een vraag die ik vaak 
voorgeschoteld krijg, maar vanwege de privacy van onze spelers mag ik niet teveel in details treden, op een 
enkel opvallend feit binnen onze groep na, zoals het verhaal van Bert Jan. Hij werd tijdens de wedstrijd te-
gen Dalfsen uit het veld gedragen en heeft vervolgens vier weken (ja, jullie lezen het goed) met een gebro-
ken enkel rondgelopen! Pas na vier weken ging onze Bert Jan naar de gipskamer, waarop de gipsmeester zei: 
‘Maar ik moet een man hebben die zijn enkel heeft gebroken.’, waarop Bert Jan antwoordde ‘Maar dat ben ik.’ 
Deze man loopt nú nog rond met een hoog twijfelgehalte wat betreft zijn inschattingsvermogen. Dit verhaal 
toont maar eens te meer zien met welk karakter onze spelers zijn behept. Het respect voor V1 zal duizeling-
wekkende vormen aannemen.  
 
Afijn, dit is maar even een voorbeeld van wat er zich zoal afspeelt buiten de green. Heino V1 zou namelijk V1 
niet zijn als er niet, zoals ieder jaar tijdens de winterstop, een feest werd gevierd. Ons feestteam, bestaande 
uit Henk Slotman, Ben Bol, Jan van Ommen, Eric Weertman en Wim Oud Ammerveld, zat even in een spa-
gaat: óf het feest organiseren in december 2011 óf in januari 2012. Besloten werd, na bestudering van de 
agenda, de datum 28 januari te prikken. Dan kon Gonno er ook nog bij zijn, want op 31 januari zou hij het op 
z’n heupen krijgen in de Weezenlanden. Zo gezegd, zo gedaan en Henkie moet erkennen dat hij in januari 
bovengenoemde rayonhoofden van het feest , nauwelijks heeft gezien, wat maar aangeeft hoeveel tijd er in 
die voorbereiding werd gestoken. En een goed lezer en kijker heeft ondertussen op de eerste foto’s al kun-
nen zien dat er twee tribunes in Slotmans recreatiehal waren geplaatst waarop alle genode gasten na loting 
werden geplaatst en zich moesten aankleden als (a) de witte brigade op de zuid-tribune en (b) de groene 
brigade op de noord-tribune. Vervolgens werd een welkomstwoord gesproken door opperstalmeester Ben 
Bol waarbij hij ook twee nieuwe dames verwelkomde: Esther van Michel en Susan van Stappie. Daarna werd 
uitleg gegeven van de regels van I.H.V.H.
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I.H.V.H. is het spel van Linda de Mol, maar nu door en voor VV Heino V1’ers gespeeld onder de noemer: IK HOU 
VAN HEINO. Kandidaten werden getrakteerd op een videoclip waarin een Heinoër uitlegde waarom hij van 
Heino houdt. Deze Heinoër brak zelfs de klomp bij de pomp, maar werd gecompenseerd met een biertje, aan-
geboden door Jan Beverdam, dat hij in de stromende regen naar binnen wist te werken (als alles werkt kunnen 
jullie die clip met de overige foto’s op de site zien).
 
Daarna ontstond het échte werk met makkelijke, maar ook verduveld moeilijke vragen over allerlei vragen als 
politiek, recreatie, films, clips, muziek. En het moet Henkie van het hart dat we wel dénken wat te weten, maar 
op het moment suprême zag je vaak zwarte gaten ontstaan. Maar de teamgeest was voorbeeldig en uiteraard 
wil een goed Heino V1’er alleen maar winnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op bovenstaande foto’s zien jullie Gudy, Marnix, Linda en Henny gespannen naar het scherm staren met de 
vingers op de knop om het verschil in een split-second te maken. 
Henkie wil bovenal Eric Weertman even naar voren halen, die deze hele show (buiten de opbouw en de vragen) 
thuis in elkaar gemonteerd heeft en er bijna slapeloze nachten aan heeft overgehouden, maar het was een look-
a-like van de I.H.V.H.-show van Linda de Mol. Op de foto’s zien jullie Jan van Ommen die de verjaardagsfeest-
bom-vragen stelt aan Martijn, die z’n licht opdoet door naar het scherm te kijken met de doos op schoot. Op de 
voorgrond kun je mystery-guest Savvas zien, die door de organisatie werd ingevlogen. Velen van ons herkennen 
hem als ons schakelpunt op Rhodos tijdens het jaarlijkse trainingskamp.
De voorgenoemde rode doos ontplofte uiteraard op schoot van de Witten en de Groenen namen op explosieve 
wijze afstand en werden door de jury benoemd tot ‘the Winners’ en The winner takes it all. Dat werd vervolgens 
ook gedaan met een aansluitend buffet dat klonk als een klok en daarna ging het feest compleet uit z’n dak.
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Op andere foto’s is te zien hoe een V1’er zijn eigen feessie viert en daarbij maar weinig nodig heeft: instrumen-
taal heb je maar weinig nodig, denk je als je de bezem van Marnix ziet. Ondanks alle privacy-voorschriften 
hebben we onderstaande foto ook nog door de censuur kunnen drukken. Hoe Youtube met al dit materiaal zal 
omgaan hoeven we niet te raden en mochten hieruit claims tevoorschijn komen, dan acht de organisatie zich 
niet verantwoordelijk. Letselschade-advocaten liggen ondertussen op de loer. Op bovenstaande foto is te zien 
hoe een pasgeboren telg met de paplepel of bottle-neck wordt volgegoten. 
 
Henkie wil de berichtgeving voor nu beëindigen, maar niet alvorens de feestcommissie te bedanken voor hun 
geweldige inzet en ook gastheer Henk en Hennie voor hun gastvrijheid en we wachten nu maar af hoe we bin-
nenkort (?) in de arena zullen presteren. Groeten van:
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Peking  Mysterie 20 januari 2012

Het mysterie van de gouden gong

In het Jadepaleis van Gravin Ping Pong,
hangt aan de voordeur een grote gouden gong.
Daar slaat de butler van Gravin Ping Pong altijd op als er bezoek komt.
Maar gisteravond werd de gravin gealarmeerd
door het dringende hulpgeroep van haar personeel.
Wat bleek: Iemand heeft de gong gestolen, en is al wegrennend
nog gesignaleerd op de kleine houten paleisbrug. 

WIE IS DE DADER?

Bovenstaand bericht kregen de jongens en meisjes van de E-teams vrijdagavond 20 
januari te horen. Ze kwamen in de kantine omdat er weer een activiteit voor hen was 
georganiseerd door de activiteitencommissie. Alle teams werden op een van tevoren 
bepaalde tijd verwacht en hoorden dat ze per team op zoek moesten naar getuigen. De 
gravin had namelijk gevraagd of zij konden helpen met zoeken om de dader en eventu-
eel ook de gong te vinden. 

Dat verzoek was niet aan dovemansoren gericht 
en iedereen ging dan ook met een routebeschrij-
ving, getuigenkaart en een kaart waar de moge-
lijke daders op stonden op pad. 
De routebeschrijving was in het Chinees/Neder-
lands geschreven, dus je moest wel goed naden-
ken wat er stond. Er stond bijvoorbeeld: Bij de 

Blinkweg rinksaf, en dan de weg volgen kleine 
paadje in. Of bij de Meidooln, de Rijsterbes in. 

Onderweg kwamen de teams een aantal ge-
tuigen tegen. Dan moesten ze allerlei vragen 

beantwoorden en opdrachten doen, zoals: ‘Wat 
is het telefoonnummer van de kantine?’en‘Noem 
vijf spelers van het eerste.’ Als je de opdracht of de 
vraag goed had, kreeg je van de getuige een aanwijzing, bijvoorbeeld dat de dader een 
litteken had. Soms had je de pech dat de getuige de waarheid niet had gesproken of dat 
hij het helemaal niet wist. Wist je het antwoord op de vragen niet, dan kreeg je ook geen 
aanwijzing! 

De route was ook spannend om te lopen. De 
teams moesten namelijk over de Centsweg en 
daar staan geen lantaarnpalen, dus zonder 
zaklamp was het lastig om de plassen en mod-
derige plekken te ontwijken. Daarna gingen ze 
via de Stationsweg, Bendijksweg, dan rinks 
een krein paadje in Acacia, Esdooln, enz. Ook 
moesten ze nog een grote boom opzoeken waar je 
ondel dool kon ropen. Dat was door de Gemeen-
tetuin. Daar was ook weer een getuige. Je moest 
daar met twee stokjes in één hand nootjes over-
brengen van het ene naar het andere schaaltje. 
Lukte dat, dan kreeg je weer een aanwijzing.
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dit was de dader

Bij een Chinees Mysterie hoort natuurlijk ook SAM-
BAL BIJ: een getuige wilde graag een bakje sambal 
hebben in ruil voor een aanwijzing. Iedereen moest dus 
naar het Chinees Restaurant om daar sambal op te ha-
len. Als je daar kwam, kreeg iedereen als verrassing ook 
nog een loempia die de activiteitencommissie daar had 
besteld. De loempia was heel lekker, en ook goed warm. 
Dat smaakte naar meer. Jammer voor sommigen die 
die aanwijzing hadden vergeten. In het vervolg goed de 
TEKST lezen!

Met een loempia achter de kiezen 
werd de route weer vervolgd. In 
het hokje waar je normaalgesproken een kaartje voor de wed-
strijd van het eerste kunt kopen, zaten ook nog twee getuigen. 
Daar moest je een rebus maken en als die goed was kreeg je de 
laatste aanwijzing.

In de kantine aangekomen, kon je de aan-
wijzingen van de getuigen afstrepen op 
de daderkaart. En zo wist je wie de dader 
was. Je kreeg vervolgens nog wat te drin-
ken en, als je wilde, kon je ook nog kijken 

naar TVOH voordat je weer werd opgehaald of zelf naar huis ging. 

De gong is nu nog wel spoorloos … Mocht iemand die ondertus-
sen hebben gevonden, dan mag je het altijd nog doorgeven aan de 
gravin.  

Al met al weer een geslaagde avond. Hierbij alle ‘getuigen’ be-
dankt voor jullie medewerking!  En voor degenen die er niet bij 
waren: helaas pindakaas,  jullie hebben écht iets gemist!!
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Verslag Fear Factor D-jeugd

De meeste jongens en meisjes hadden afgelopen vrijdagavond (3 februari) geen idee wat hun stond te 
wachten. De activiteitencommissie had namelijk de FEAR FACTOR op het programma staan. 
Iedereen moest achter de tafels gaan staan, en om de beurt de opdracht doen.
Je moest wel een hele sterke maag hebben, en ook wel sterk in je schoenen staan om alle opdrachten 
te doen. Deed je een opdracht goed, dan kreeg je 2 bonnetjes. Als het niet lukte was je af, maar je kon 
nog wel achter iemand anders gaan staan om dan toch nog bonnetjes te verdienen.
Iedereen begon met frisse moed aan het eerste onderdeel, dat was een vliegenmepper aanraken met 
een natte wijsvinger. De meesten durfden dat wel.
Bij het 2e onderdeel moest je balkenbrij eten, en als je dat op had kreeg je de bonnetjes. Wat een pech 
als je geen balkenbrij lust, je was dan af.
Het 3e onderdeel was dat je een “gifdrank” moest opdrinken, de heksen van de spokentocht hadden 
een lekkere drank in elkaar gebrouwd. Er zaten allerlei vage dingen in zoals knoflook, koffie, enz. Je 
moest een bekertje drinken, de meesten dronken de beker in één teug leeg.
Hierna moest je je achterover laten vallen, en werd je weer opgevangen door iemand van de activitei-
tencommissie. Dat lukte aardig goed, al waren er toch nog wel een paar die een extra stapje zetten. 
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Als je niet van kaas houdt was de volgende opdracht niet voor je weggelegd: Je moest namelijk een stukje 
blauwschimmel kaas of een stukje oude kaas opeten.   
Ook de daarop volgende: exclusieve  varkensoren waren ook genoeg liefhebbers die wel een stukje wilden  
proeven. Al waren ze wel wat taai.
Na een korte pauze ging iedereen weer vrolijk verder. Degene die nog over waren mochten nu een vissenkop 
KUSSEN. Niemand liet zich niet kennen, en  werd volop gekust. Ja, je moet er wat voor over hebben ! En wat is 
het je hoeft het ook niet elke dag te doen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je dan nog niet genoeg te eten had gehad, kon je nog een lepel met lekkere brokjes eten. Dat ging er  
ook in als koek. Al keek iedereen na het gegeten te hebben niet al te vrolijk.
Voor de echte die-hards kwam nog de muizenval-truc. Je moest je vinger op de val neerleggen, en dan  
ging de val af. Aan de gezichten kon je zien, dat het helemaal niet zeer deed. Geen centje pijn!
Voor degene die echt nog niet genoeg gegeten en gedronken hadden, het laatste onderdeel was echt een  
MOMENT SUPREME namelijk een koeientong. Die werd eerst aan de deelnemers getoond, en er mocht ook  
aan geroken worden. Maar er waren een heel stel bikkels bij, die daar ook niet voor terugdeinsden.  
Ze aten rustig een plakje op. Al moest de emmer soms wel voor de draad komen. 
Dit jaar was de D-jeugd super als kandidaat, er waren er heel wat die alle opdrachten gedaan hadden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot was er nog een verloting, aangezien iedereen wel wat lootjes had gewonnen of goed gegokt had.  
Je kon van alles winnen, het varieerde van een leuke oorwarmer, wc-borstel tot een roulettespel. Kortom, het 
was weer een geslaagde avond.



26 Heino Spor t februari  2012 

Heino Jeugd Sport- verjaardagskalender 2012

Gianni Huter  1-feb
Frank Groot Koerkamp 2-feb
Sven Hoes  3-feb
Nick Pol  4-feb
Timon Schrijver 4-feb
Milan Bekkink  4-feb
Niek Stolte  5-feb
Joyce Pazie  5-feb
Ivo Bakker  7-feb
Daniël Reemeijer 9-feb
Jelmer Klink  9-feb
Aron Nieuwenhuis 9-feb
Celeste Weertman 13-feb
Laura Peters  13-feb
Daan Metz  14-feb
Rick van der Steege 14-feb
Brent Hoppen  15-feb
Jaël Holterman 15-feb
Ryan Groteboer 15-feb
Jesse Pot  15-feb
Lise Schokker 16-feb
Yordi Blankvoort 16-feb
Ijen Mekers  17-feb
Roy Middelkamp 17-feb
Tijl Hoes  18-feb
Dylan Lamers  19-feb
Jordi Hengeveld 20-feb
Wouter Pot  20-feb
Leon de Haan  21-feb
Luc de Haan  21-feb
Stef Logtenberg 21-feb
Coen  Bruggink 21-feb
Robbin Mansier  24-feb
Robbert Stegeman 24-feb
Roos Eijkelkamp 24-feb
Tycho Wichink Kruit 25-feb
Sander Spijkerman 26-feb
Nick van Ommen 26-feb
Rowdy van den Beld 27-feb
Laurie Hauptmeijer 28-feb
Merlijn de Heij  28-feb
Mart  Bosman  29-feb

Maart

René de Kruijf  1-mrt
Sebastiaan Hoogkamer 1-mrt
Jasper Esman  2-mrt
Merel Lammers 5-mrt
Jara Roodvoets 6-mrt
Jorn de Ruiter 7-mrt
Kevin Maas  8-mrt
Bas Reimink  8-mrt
Cas Middelkamp 9-mrt
Emiel Bianchessi 9-mrt
Sam Otten  10-mrt
Joris Antonissen 12-mrt
Larissa Jetten  12-mrt
Kylian Groteboer 13-mrt
Sten Rosendal 16-mrt
Mike Buis  18-mrt
Rens van den Ham  18-mrt
Sam Timmerman 18-mrt
Joris van Munster 19-mrt
Sem  Brinkhof  19-mrt

Februari

Djay van den Beld 21-mrt
Tim Godeschalk 22-mrt
Jesper Homma  23-mrt
Jeroen Kortekaas 23-mrt
Jarne Niens  25-mrt
Max Leferink  25-mrt
Sim Westrik  25-mrt
Tom Zwijnenberg 26-mrt
Melle Oldenhof 27-mrt
Nick Bisselink  28-mrt
Fleur Lindeboom 30-mrt
Hilde  Dijkhuis  31-mrt

- vervolg maart 
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Het was echt waar: op vrijdag 13 januari 2012 
werd er een spokentocht voor de D-jeugd 
georganiseerd. Het clubhuis was omgetoverd tot 
een heus ‘heksenhuis’.  Alleen een paar waxine-
lichtjes zorgden voor verlichting. De heksen 
heetten iedereen welkom en vertelden een 
verhaal over hun konijn (niet Flappie, want die was 
met Kerst al opgegeten). Ook vertelden ze wat de 
teams onderweg zoal konden verwachten. 
De route liep vanaf de kantine via het donkere pad 
naar veld 4 (het kunstgrasveld). Dat was al span-
nend, vooral als je bedenkt wat er aan de andere 
kant van het pad ligt … Niet nadenken dus, ge-
woon doorlopen.

Daarna via de Brinkweg en Stationsweg naar het 
bos. Onderweg kwamen de teams een paar ‘spo-
ken’ tegen die een motorzaag aanzetten. Wat een lawaai! Of er viel een spook zomaar uit de boom. Ook was er 
een aap die uit de dierentuin was ontsnapt en in het bos rondliep. In het bos moest je ook goed opletten waar 
je liep, anders had je de kans dat je nog met natte voeten thuiskwam ook. 
De witte wiev’n waren thuisgebleven, want die zagen door de bomen het bos niet meer. En we wilden ook 
graag dat iedereen met een droge broek thuis zou komen.

Sommige teams kwamen zelfs nog een ‘enge man’ tegen die vertelde dat het eigenlijk verboden was om in 
het bos te lopen. Die man zag dus echt SPOKEN!  Maar van tevoren was de aanwonenden al verteld dat er 
een aantal spoken in het bos was en ook aan de eigenaar van het bos was keurig toestemming gevraagd 

voor de spokentocht. Hij gaf toestemming, dus niemand hoefde zich daar zorgen over te maken.

Na afloop kon iedereen in het ‘heksenhuis’ nog een spookdrankje en een spookbroodje eten.
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Ieder jaar in februari wordt er gefeest, het is dan carnaval. Met carnaval staat de wereld een paar dagen op z´n kop. 
Je trekt bijzondere kleren aan; iets geks of kleren die iets of iemand voorstellen. De één wil indiaan zijn, de ander zeero-
ver of prinses. Er wordt gedanst, gegeten en gedronken. Drie dagen lang wordt alles wat serieus is vergeten. Er wordt 
plezier gemaakt en overal wordt de draak mee gestoken. Bijvoorbeeld als wethouders of andere belangrijke figuren in 
de stad iets heel erg fout hebben gedaan en je hebt daarmee in de kranten gestaan, dan kan het zijn dat je met car-
naval daarmee geplaagd wordt. De burgemeester heeft niets te vertellen: Prins Carnaval is nu de baas! Plaatsnamen 
worden veranderd: Heino heet dan het Stoppersgat en wordt er gefeest met carnavalsvereniging Sökkestoppers en de 
jeugdraad ‘de Gaägies’. Voor het carnavalsjaar 2011-2012 zitten weer verschillende jongens uit vv Heino bij de jeugd-
raad de Gaägies, waaronder de Prins van 2012: Tim van Tongeren. Hij is al druk bezig met allerlei activiteiten rondom 
carnaval en we gaan hem een paar korte vragen stellen.

Naam: Tim van Tongeren
Team: C3
Positie: midmid

»Hoe gaat het momenteel in je team? De tweede helft komt eraan, wat is de stand? 
In de najaarscompetitie zijn we als 8e geëindigd.

»Zijn er binnen je team nog meer carnavalvierders zoals jij? 
Ja, Morris zit in de Raad van Elf. En de rest houdt ook wel van een 

feestje. 
»Er zijn ook beroemde voetballers die carnaval vieren. Ken je er 
een? 
Ronaldo, Ronaldinho en spelers van de clubs in Limburg en 
Brabant. 
»Wat is je favoriete carnavalskraker voor dit jaar? 
Tja, ik vind alles mooi, zolang het maar carnaval is!
»Welke activiteiten gaat een prins allemaal doen en wat heb je al 
gedaan? En wat is het leukste tot nu toe? 
Uitwisselingen en de gala-avond, open dag van de wagenbou-

wers, prinswisseling en carnaval zelf. Het leukste wat ik heb gedaan is 
de prinswisseling in Heino dat ik prins werd. En het voorbereiden.
»Op tv heb je altijd van die ‘narren’ die moppen vertellen tijdens het carnaval. Je vermoedt het al: 
vertel eens een goede mop. 
Een man komt bij de dokter en vraagt aan hem of er ook voetbal bestaat in de hemel. De dokter zegt: ‘Ik 
zal het voor je nakijken en als je dan morgen terugkomt, dan weet ik het.’ 
De man gaat naar huis en de volgende morgen zit hij weer bij de dokter. De dokter zegt: ‘Ik heb goed 
nieuws en slecht nieuws.’ ‘Begin dan maar met het goede nieuws.’, zegt de man. 
De dokter zegt: ‘Er is inderdaad voetbal in de hemel. Het slechte nieuws is: je staat morgen opgesteld.’ 
Alaaf!

»Tim, is dit voor jou het laatste jaar bij de Gaägies? Wat ga je volgend jaar met carnaval doen? 
Ik mag nog één jaar bij de Gaägies en daarna ga ik met mijn vrienden weer zelf een carnavalswa-
gen bouwen. 
                                                                                                                                                  Bedankt Tim, veel plezier met carnaval!

Carnaval en voetbal één groot feest

Waar komt carnaval vandaan?

Carnaval is van oorsprong een ka-
tholiek eetfeest. Het wordt gevierd 
in de drie dagen voor Aswoensdag. 
Op deze dag begint een 40 dagen 
durende Vastentijd. Dat betekent 
dat je in die periode niet mag eten. 
Daarom was carnaval vroeger een 
eetfestijn. In die dagen kon je name-
lijk je buik rond eten. De Vastentijd 
is ter herdenking aan de 40 dagen 
die Jezus in de woestijn doorbracht. 
Dit staat
beschre-
ven in Het 
Nieuwe 
Testament 

Een wiskundige berekening op de geluiden dat 
carnaval en voetbal niet samen zouden gaan. 

Wat nou Carnaval=cultuur, voetbal=cultuur dus 
carnaval=voetbal. 

Hoef je geen wiskunde voor te studeren toch?

2941e jaargang (2011 -  2012) No.  04 
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Heino’s Weekend
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Heino 5  3 maart 2012
Heino 6  7 april 2012
Heino 7  5 mei 2012
De teams worden verzocht om met minimaal zes personen te 
helpen. Graag om kwart voor negen op de parkeerplaats 
naast de tennis aanwezig. Kom op tijd, dan ben je ook lekker 
vlot klaar.

Een Beckers voor Nekkers
 
In het Zwolse uitgaanscentrum nabij een plaatselijk 
snackcorner is een zeer opdringerige jongeman ges-
pot. Volgens getuigen voetbalt hij in het vierde van vv 
Heino. Omstanders riepen hem menigmaal tot de orde. 
Dit mocht niet baten; de schavuit besloot om door te 
gaan met zijn belabberde versierpogingen. Deze re-
sulteerden in wat al te heet contact met zijn vrouwelijke 
slachtoffer. De speler droop af met een dampend kro-
ketje in zijn oog. We zoeken contact met de bewuste 
dame; wellicht kan zij de orde komen handhaven in 
onze kantine op zondag als het vierde thuis speelt.

Peter,Ik vertrouw je voor geen meter!

E Onze preses stond goed bekend binnen de vv 
Heino. Een man van onbesproken gedrag, zeer 
zorgvuldig en betrokken. Dit alles bleek slechts 
schijn. Zo viel hij laatst door de mand bij het 
afrekenen van enkele versnaperingen aan de bar. 
Onder het toeziend oog van de penningmeester 
wilde dhr. V. betalen met een aantal verdachte 
munten. Bij nadere inspectie kwam een zeer 
scherpe barmedewerker erachter dat meneer P.V. 
te H. met Podium Heino-munten wilde betalen. 
Het bestuur beraadt zich op verdere stappen. 
Wordt vervolgd.

Feestge(d)ruis
Onze oud-voorzitter, Antoon Nijboer, moest zich 
laatst voor een bardienst op donderdag afmelden. 
De reden was gelukkig een prettige: ons erelid had 
namelijk een feest. Waarschijnlijk in Raalte, want 
daar heeft hij nogal wat contacten en hij voelt zich 

er prima thuis, maar dit terzijde. Even later kon hij 
toch wel op donderdag, want het festijn was bij 
nader inzien op vrijdag. Vervolgens zou dat 
weer niet helemaal kloppen omdat het toch op 

de zaterdag zou gaan plaatsvinden. We weten 
niet of Antoon uiteindelijk nog naar het feest 

is geweest, maar adviseren hem wel een 
kalender aan te schaffen. 

Antoon s echter niet de enige die de draad 
wat kwijt is. Ook de trainer van A1, Dick 

ten Brinke, meldde zich af voor het teamuitje. 
Eerst zou zijn verloofde jarig zijn. De hele ploeg 
moest om die reden uitwijken naar een andere 
dag. Goed, kan gebeuren. Maar vervolgens bleek 
dat zijn toekomstige vrouw een maand later jarig 
is. Als roddelrubriek zijn wij natuurlijk de laatste 
die wat willen insinueren, maar dit geeft toch te 
denken. Heeft Dick een maîtresse en verwart hij hun 
verjaardagen wellicht? Weet zijn beoogde ech-
tegenoot dat hij haar verjaardagsdatum vergeten 
is? Wat is hier gaande? Het lijkt ons verstandig dat 
Dick zijn eigen trouwdatum wel leert te onthouden, 
anders heeft hij nog heel wat uit te leggen aan zijn 
liefje…

VV Heino familiedag zaterdag 9 juni
Het Gerard Satink toernooi, de loterij, vertier voor de  
kinderen en Nederland – Denemarken op een groot 
scherm in een grote feesttent! Gezelligheid voor ieder-
een die lid of vrijwilliger is!  
Binnenkort kun je je opgeven. 
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Asielroeke binnen de club?
 
Onze Willem Roeke is laatst met Willy Hogeman en Stef Schwarte naar Barcelona geweest om een wedstrijd van 
Barca te bekijken. Het drietal heeft genoten van de voetbaltrip. Toch moet je altijd uitkijken in zo’n wereldstad. 
Het dievengilde is immers niet alleen in Heino actief. Dus Wim had een groot gedeelte van zijn geld in een tasje 
om zijn nek gestopt. Om onduidelijke redenen had hij zijn ID en wat geld los in een beurs in zijn broekzak gestopt. 
Je moet het de zakkenrollers ook niet te makkelijk maken door alles op één plek te bewaren, zal hij vast gedacht 
hebben. U raadt het al, aan het eind van de reis had Wim weer eens geen ID. Op één of andere manier is hij 
toch zonder de benodigde papieren weer in Holland ge/beland.  De IND schijnt naar hem op zoek te zijn. Toen 
we hem om opheldering vroegen luidde het slechts: ‘Hmpf.’

De volgende  deadline van 

“Heino-Sport” is op woens-

dag 21 maart 2012.
Hoort u de meest weerzinwekkende 

uitspraken, blunders of andere nuttige 
informatie? Laat het ons dan weten. Dat 

kan via de kopijbus op een bierviltje of via 
de site www.vvheino.nl of op 

clubkrantheino@gmail.com Verder willen 
we  alle spionnen en slachtoffers van deze 
natuurlijk ietwat overdreven roddeleditie 

weer bedanken voor hun aandeel.

Heldendaad niet op waarde geschat

Na een inspannend potje zaalvoetbal en een nogal spannend avondje Time Out stond Rob Lugten-
berg zich te ontspannen buiten de sporthal met een sigaretje. Daar schrok hij van een enorme rook-
pluim. Rob heeft vast gevreesd dat de Hoogerheyne af zou branden, want hij ging direct tot actie over. 
Robbie bluste de brand met gevaar voor eigen leven met een klein straaltje urine. Wat resulteerde was 
een vies riekende peukenbak en een Time Out-verbod voor een jaar. Dankzij deze daad heeft hij zich 
wel in de kijker gespeeld bij de brandweer: die zijn namelijk altijd op zoek naar goede spuitgasten.

Oproep !
Alle teams die van Rohda winnen, kunnen zich melden 
bij de oud-voorzitter van de vv Heino, woonachtig aan 
de Klompstraat. Deze topsupporter voorziet het hele 
team dan van een zak chips! 
Meer info: 8141vt11@hetnet.nl
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Klabaf, dat doet de deur dicht!

Na een ochtendje op de voetbal komt meneer Van Wijnen thuis. Deur op slot en helaas de sleutels niet 
op zak. Gelukkig wel de autosleutel! Hij rijdt snel naar Windesheim om bij zijn zus Gerrie de reserve-
sleutels op te halen. Probleem opgelost. 
Een aantal dagen later overkomt hem hetzelfde, maar dit keer heeft Huib de reservesleutels en zijn au-
tosleutels ook in huis laten liggen. Wat te doen? Maar weer terug naar de voetbal, daar is meestal Aleid 
wel present. Nu ook en Harm Steg is tevens aanwezig. Op zijn Huibs wordt de beide heren het volgen-
de medegedeeld: ‘Jullie mut mie eff’n help’n.’ Vervolgens lopen er twee lange kerels met een ladder en 
gereedschap achter meneer Van Wijnen aan richting de Brinkweg. Eenmaal ter plaatse wordt met veel 
moeite de woning gekraakt. Nadien heeft Huib maar een reservesleutel onder het bloempotje gelegd. 
Niet doorvertellen, he?
Huib is deze winter ook nogal vervelend onderuit gegaan. Een rasechte Klabaf zullen we maar zeggen. 
Hij liep met zijn handen in de zakken over de gladde klinkers van de Van Sonsbeeckstraat naar huis. 
Het resultaat was dat Barry hem met spoed naar het ziekenhuis moest brengen. Daar heeft hij kunnen 
herstellen van zijn kwetsuren. Gelukkig kon Huib voor zijn eigen verjaardag weer naar huis. Men-
sen maakten zich natuurlijk zorgen om Huib en besloten bij hem op visite te gaan. Hij woont op de 
tweede verdieping in één van de appartementen aan de Brinkweg en men kan dus alleen maar door 
de gemeenschappelijke voordeur naar binnen. Huib had dan ook de dikste lol om tegen het bezoek 
te zeggen dat ze maar achterom moesten komen. Hij heeft dan ook erg op zijn, net herstelde, neus 
gekeken toen er een hoop gebonk op de achterruit klonk. De visite had maar weer eens een ladder 
meegenomen!
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Heino’s Weekend(vervolg)
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Vv Heino contracteert zeer jong talent
 
Onlangs werd er een nieuw lid aangemeld. Hartstikke mooi, goed voor de club, maar niets opmerkeli-
jks, zult u denken. In dit geval was de geboortedatum nogal vreemd. Mannetje Luchjenbroers zou slechts 
een paar maand oud zijn en wonder boven wonder al op voetbalschoenen over een veld achter een 
bal aan kunnen rennen. Bij navraag bleek het nieuwe voetballertje al 5 jaar oud te zijn. Vader Martijn 
had zich in het geboortejaar vergist. Nu maar hopen dat ze daar thuis niet achterkomen!

De volgende  deadline van 

“Heino-Sport” is op woens-

dag 21 maart 2012.

Inzameling oud papier alleen op zaterdagochtend  

Al 38 jaar zamelt vv Heino oud papier in en vele inwoners van Heino weten als vanzelfsprekend 
dat op de eerste zaterdag van de maand vrijwilligers van de vereniging klaarstaan om het oud 
papier te ontvangen en in de containers te doen. Het bestuur en de vrijwilligers vinden het 
belangrijk om te benadrukken dat de inzameling alleen mag plaatsvinden op de zaterdag-
ochtend. Dan staan wij voor u klaar! Dus geen aanvoer op de vrijdag of na de zaterdagochtend. 
Bedankt alvast voor uw medewerking. Evenzo bedankt voor uw oud papier!

Vrijwilligers inzameling oud papier en
Bestuur vv Heino

Heldendaad niet op waarde geschat

Na een inspannend potje zaalvoetbal en een nogal spannend avondje Time Out stond Rob Lugten-
berg zich te ontspannen buiten de sporthal met een sigaretje. Daar schrok hij van een enorme rook-
pluim. Rob heeft vast gevreesd dat de Hoogerheyne af zou branden, want hij ging direct tot actie over. 
Robbie bluste de brand met gevaar voor eigen leven met een klein straaltje urine. Wat resulteerde was 
een vies riekende peukenbak en een Time Out-verbod voor een jaar. Dankzij deze daad heeft hij zich 
wel in de kijker gespeeld bij de brandweer: die zijn namelijk altijd op zoek naar 
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Topscorerscompetitie Seizoen 2011/2012
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Ook dit seizoen houden we een Topscorers-
competitie bij voor de senioren- en Dames-
teams van v.v. Heino.   Doelpunten zijn de 
mooiste onderdelen van het voetbalspel, 
daarom een competitie om te kijken welke 
speler het hoogste aantal doelpunten scoort. 
In de onderstaande tabel staat de stand van 
deze competitie t/m het weekeinde van 12/13 
november 2011. 

1 Bas Jansen  Heino 1     13
 Antoine westerbeek Heino 7     13
 Patrick Dam  Heino 9     13
 Astrid Simons   Heino DA2 13
 Rene Linthorst  Heino VE1 13
2 Rick Ramaker  Heino 6  12
3 Bram Vervloet  Heino 9  11
 W. Azimi Heino   ZA2  11
4 Kelvin Bonhof  Heino 3  10
 Thomas Dekkers  Heino 4  10
 Eefke Bergman  Heino DA1 10
 Tom te Winkel  Heino ZA2 10
5 Arjan Blom  Heino 2  9
 Ferdi Blom  Heino 2  9
 Marinka Boerdijk  Heino DA2 9
 Marc Hoppen  Heino VE2 9
6 Robin Gerritsen  Heino 2  8
 Thomas Fakkert  Heino 3  8
 Berend Mulderije  Heino 5  8
 Eelko Strijtveen  Heino 9  8
 R. Oldenhof  Heino VE2 8
 de Kruyff  Heino ZA2 8

Het is dit seizoen echt spannend aan de kop. 5 
Spelers(ster) met 13 doelpunten en daarna nog 
flink wat spelers die in de rase blijven.
Het belooft een spannende topscorerscompetitie
te worden dit seizoen.           
We volgen de topscorers op de voet de komende 
weken. 
Opmerking: Het weekend van 5/6 november is  
nog niet in de stand verwerkt. Het formulier is   
nog niet bovenwater ! Excuses voor het ongemak.
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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
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Dagelijks bestuur Wedstrijdsecretarissen
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Schwarte, S. senioren 06-10427711
Bruggink, L. secretaris 394790 Schotman, M. junioren 06-12327672
Lute, J. penningmeester 06-54965974 Strijtveen, A. pupillen 06-52416919

Vrijwilligerscoördinator Sponsorcommissie
Schippers, P. voorzitter 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 392402 vacature lid
Horn, v.d. B. contributies 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 394364 Bomhof, T. C en D jeugd 06-30020703
Hoppen, R. secretaris 391410 Fuhler, R. E en F jeugd 06-51419777
Lindeboom, W. penningmeester 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 391019 Zwakenberg, F. Heino 3 393491
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Rosink, D. keepers 391016
de Haan, F. coörd cont pers 06-21102187 Vastenavond, T. keepers jeugd 06-22810817

Bluemink, S. Meidenpromotie 393243 Vonderman, E. hfd jeugd-
opleidingen 06-10041435

Hylkema, P. dames 1 06-30065432
Contactpersonen jeugd Brinke, D. ten A1 06-52632319
Bomhof, M. contact A/B 06-41013447 Jansen, H. B1 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 393948 Huis in 't Veld, T. E1 06-22804131
Lindeboom, R. contact meiden 393811 Dijk, R. F1 06-51253310
Bomhof, E. contact VBS 392839 Grafhorst, M.C. Meisjes 390685

Evenementencommissie Verzorging:
Stegeman, A. Voorzitter 06-21532974 Roeke, J. verzorger 06-50951133
vacature Secretaris Wijkstra, M. verzorgster 06-51093765
Bos, W. Administrateur 06-53211450
Swuste, F. Loterij 393775 Materialen:
Bomhof, M. Activiteiten 06-41013447 Hollewand, B. belijnen velden 392856
Metz, M. D-kamp 394979
Bos, W. Jeugdtoernooi 06-53211450 Ontvangst zondag
Bruggink, M. Soccer Event 06-54355524 Korstee, H. 393812
Meulman, H. Oud papier 06-46658938 Lozeman, B. 391816
Ekkelkamp, H. Pompcup 06-19354608
Schwarte, S. Sen Kersttoernooi 06-10427711 Consul
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Steg, H. 392382
Hittersum, v. J. Veldloop 394489
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 kledingbeheer

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

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

Wie moet u hebben?
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AgendA vv heino
 
 
Februari 
Dinsdag  28 februari 2012                 Talententoernooi < 13 op ons sportpark.
 
Deelnemers onder meer: Vitesse/AGOVV D2, VA FC Twente D2, Twente/GA Eagles D2, FC Zwolle D2, Wijhe D1  
en ons eigen VV Heino D1.

Maart 
Donderdag 1 maart 2012   Loting Sport Real om 20.30 uur in de kantine.
Zaterdag  3 maart 2012  Oud papier actie door Heino 5
Zondag   18 maart 2012  Crazy Sunday in de kantine
Woensdag 21 maart 2012  Deadline clubblad

April 
Zaterdag  7 april 2012  Oud papier actie door Heino 6

Mei 
Zaterdag  5 mei 2012                    Oud papier actie door Heino 7
Woensdag   9 mei 2012                    Deadline clubblad
Maandag  14 mei 2012   Jeugdleidersvergadering om 20.30 uur in de kantine
Weekend 25 t/m 27 mei  Pompcup

Juni 
Zaterdag  2 juni 2012                    Oud papier actie door Heino 8
Zaterdag 9 juni 2012                     VV Heino-familiedag
 
O.a. Gerard Satink toernooi, Loterij, vertier voor de kinderen, Nederland – Denemarken op een groot scherm! Gezelligheid 
voor iedereen die lid of vrijwilliger is!
 
Weekend  15 t/m 17 juni   D-weekend
Zaterdag 16 juni 2012   Fakkert-toernooi
Zaterdag  23 juni 2012    Regelzaterdag op het sportpark.

Zaterdag  7 juli 2012                    Oud papier actie door Heino 9

Zaterdag  4 augustus 2012                   Oud papier actie door Heino Ve2

Woensdag   12 september 2012                   Deadline clubblad

Woensdag   24 oktober 2012                    Deadline clubblad

Woensdag    5 december 2012                    Deadline clubblad

Kijk voor een up to date agenda op www.vvheino.nl 
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Mededeling inzAke de voSSenjACht

Hallo Allemaal,
 
Zoals jullie wellicht al weten, is er op vrijdag 24 februari een Vossenjacht voor de Voetbalschool  
en F -jes.
De voetbalschool start om 17.45 uur dus alle kinderen graag om 17.35 uur aanwezig,zodat we op tijd 
kunnen beginnen.
 
Daarna volgt de F jeugd. Graag allemaal 10 minuten voor de start aanwezig zodat we op tijd kunnen 
beginnen.
Ook bij deze activiteit: 2 ouders en/of leiders die meelopen, anders kunnen ze niet van start gaan.
 
F10 en F11 starten om 18.00 uur 
F9 en F8 starten om 18.10 uur
F7 en F6 starten om 18.20 uur
F5 en F4 starten om 18.30 uur
F3 en F2 starten om 18.40 uur 
F1 start om 18.40 uur.
 
Graag de kinderen goed en warm aankleden, het is een buitenactiviteit
De vossen en wij zijn er klaar voor, jullie ook?!!
 
Tot vrijdag 24 februari in de Kantine van VV Heino
We gaan er vanuit dat dit gewoon door kan gaan maar, mocht het onverhoopt te koud of te slecht 
weer zijn hebben we om 18.30 uur een leuke film als alternatief.
Als we dit besluiten mailen we jullie dit woensdagavond.
 
 Tot Vrijdag 24 februari,
 
De activiteitencommissie VV Heino
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