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Voorwoord van de voorzitter 

Van wie is de vereniging? 
  
De laatste tijd komen de sportverenigingen in het nieuws en dan vooral vanwege het gebrek aan 
inspraak in het sportbeleid van de gemeente. Is dat boeiend? Bepalend voor onze vereniging? 
Jazeker, we gaan de consequenties van onlangs genomen besluiten wel degelijk merken. Er 
moet worden bezuinigd, dat is te begrijpen, maar alle suggesties die o.a. de voetbalverenigingen 
binnen de gemeente Raalte hebben gedaan aan de wethouder zijn niet meegenomen. Van meet 
af aan werd duidelijk dat het huidige college alleen maar wilde inzetten op een verzelfstandiging 
van het Sportbedrijf Raalte. Alle aangedragen alternatieven zijn niet onderzocht en terzijde 
geschoven. Gesteund door de coalitiepartijen is er eind januari een definitief besluit genomen. 
Oh ja, en alle klachten over gebrek aan inspraak wilde de politiek nog even regelen met 
toezeggingen dat het in de toekomst beter gaat. Toch echt wel te laat … De wijze van inspraak 
in het zelfstandig Sportbedrijf wil het college laten onderzoeken door een extern bureau. Toch 
waarlijk een brevet van onvermogen en geldverspilling. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar 
ik ben het geloof in de plaatselijke politiek even kwijt. Moeten wij als bestuur van vv Heino op de 
manier van de gemeente eens de vereniging leiden. Dan zijn de rapen snel gaar. Geen inspraak 
en niet luisteren naar wat leden aandragen is wel heel fout. De vereniging is immers van haar 
leden! Nu weet ik wel dat de plaatselijke politiek en een vereniging niet vergelijkbaar zijn, maar 
er zal toch beslist een andere dynamiek ontstaan indien we de gemeente Raalte als een 
vereniging zouden beschouwen. Van wie is dan de vereniging ‘gemeente Raalte’? Van haar 
inwoners dus. Waar het de sportverenigingen betreft in de afgelopen jaren jammer genoeg even 
vergeten door onze politieke bestuurders. Tja, dat is nu eenmaal politiek en democratie. De 
meerderheid van partijen beslist, ook al zijn degenen die zij vertegenwoordigen tegen.  
Over een paar maanden verkiezingen en wellicht een ander college en weer een andere 
wethouder. De enige constante factor zijn de inwoners en in ons geval de sportverenigingen. 
Eigenlijk een sociale onderneming die wordt gerund door vrijwilligers. Daar het geld weghalen 
of ons beperken in het ondernemen voelt zo weinig steunend naar hetgeen wij dagelijks 
presteren. En dat is heel veel, zo bijzonder en toch ook zo gewoon. We willen met elkaar een 
vereniging overeind houden en naast het sportieve doel vooral waarmaken dat we meer zijn dan 
voetbal alleen. Als alle vrijwilligers zouden stoppen, staat de samenleving stil.  
Beste politieke bestuurders, zie dat eens en er is nog tijd om het tij te keren. Kom eens langs en 
ervaar wat er leeft en plaatsvindt. Genoeg hierover, ik voel me gelukkig als voorzitter van een 
voetbalvereniging en vindt politiek niet altijd begrijpelijk. Helaas komen de sport en politiek 
soms in elkaars vaarwater, maar zie mijn betoog niet als een stemadvies. Laten we ons minder 
afhankelijk opstellen van de politiek en zelf de initiatieven tonen. We kunnen dat met onze 
mooie club vv Heino, met de sportraad Heino of bijvoorbeeld het overleg van de Raalter 
voetbalverenigingen. Aanpakken dus!  
  
  
 Peter Vervloet 
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Van het Algemeen Bestuur    

Doe je (weer) mee? 
  
Als bestuur hebben we gemeend onze leden en vrijwilligers middels een nieuwjaarskaart te 
bedanken en de wens uit te spreken dat we voor 2014 onze verenigingsleus ‘iedereen is welkom en 
we zijn meer dan voetbal alleen’ weer volop kunnen waarmaken. We waarderen ieders inzet, 
enthousiasme en betrokkenheid zondermeer. Pet af voor wat we met elkaar presteren! Wat moeten 
we zonder onze vrijwilligers? Dan vallen veel zaken stil en kunnen we onze doelstellingen niet 
realiseren. Waarvan het bieden van plezier en een goede opleiding voor de jeugd toch wel een van 
de belangrijkste is. Immers wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst. Met opleiden bedoelen wij 
niet alleen het voetbal, maar ook de sociale aspecten zoals teamvorming en het leren dragen van 
verantwoordelijkheid. We kunnen dat elk jaar weer waarmaken, maar het is niet meer 
vanzelfsprekend. Onze club heeft gemotiveerde vrijwilligers, maar we doen steeds meer met minder 
mensen en er blijken vrijwilligers dubbele taken te hebben. Dat maakt ons kwetsbaar. We zien graag 
dat meer mensen ons helpen om de club draaiende te houden en dan kunnen we de lasten ook 
beter verdelen. 
  
De afsluitende zin op de nieuwjaarskaart was: ‘Doe je weer mee?’ Het is voor ons niet 
vanzelfsprekend dat leden vrijwilligerstaken op zich nemen. Uiteraard hopen we wel dat iedereen 
zijn bijdrage levert. We dragen met elkaar de vereniging en hopen dat onze leden en vrijwilligers dat 
ook zo ervaren. Met betrokkenheid en inzet bereiken we veel. Bovendien krijg je veel terug voor je 
inzet als vrijwilliger. Te zien dat de jeugd geniet is toch fantastisch, te ervaren dat de club bloeit is 
toch mooi en dat je met elkaar feest viert om hetgeen we bereiken is wel heel plezierig.  
  
Er is ons veel aan gelegen om iedereen actief te betrekken bij de club, maar we realiseren ons ook 
dat veel leden op een andere manier maatschappelijk actief kunnen zijn of vanwege eigen zorgen of 
mantelzorg niet in staat zijn een bijdrage te leveren. Dat is de reden dat we zorgvuldig nagaan wie 
we kunnen vragen en verleiden om juist voor vv Heino een actieve bijdrage te leveren. Binnenkort 
horen jullie mee over onze acties. Het is voor ons natuurlijk makkelijker als je ons benadert. We 
hebben een lijst met vacatures en taken en kunnen samen kijken naar wat het beste bij je past. 
Mocht je je nu al uitgenodigd voelen, kan er contact gezocht worden met Piet Schippers of Yvonne 
Huis in ’t Veld van het vrijwilligerscoördinaat. Dat kan via vrijwilligerscoordinator@vvheino.nl en  
per telefoon op 0572393530.  
  
Doe je (weer) mee? Graag tot ziens! 
  
 
Namens het vrijwilligerscoördinaat en het bestuur  
Peter Vervloet, voorzitter 
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Van de Sponsorcommissie 

De Sponsorcommissie, wie zijn wij eigenlijk? 
  
In dit nummer van Heino Sport maken wij van de gelegenheid gebruik om ons voor te stellen. De 
Sponsorcommissie van vv Heino bestaat uit acht leden: Jeroen Nijenhuis (voorzitter), Freddy 
Kemerink (penningmeester), Vincent Hartman, Rob Kruisdijk, Willem Mulder, Arjan Blom, Robin Dijk 
en Johnny Nijenhuis (allen relatiebeheerders). Wij zijn nog naarstig op zoek naar een secretaris.  
  
Als Sponsorcommissie zijn wij verantwoordelijk voor het werven en binden van sponsoren. Wij 
merken dat dit in deze tijd niet vanzelf gaat, maar dat betekent niet dat we stil zitten. Elk jaar stellen 
wij onszelf hogere doelen. Hoe meer sponsoren wij aan ons weten te binden, hoe beter wij 
vrijwilligers kunnen belonen voor hun bijdrage door middel van bijvoorbeeld het vrijwilligersfeest. 
Maar de bijdrage van de sponsoren zorgt er ook voor dat wij in staat zijn onderhoud aan ons 
sportpark te financieren. Met andere woorden, zonder sponsoren geen voetbalvereniging Heino. 
Zeker in tijden dat de gemeente zich meer en meer naar de achtergrond verplaatst en verwacht dat 
vv Heino haar eigen broek op kan houden.  
  
Als verenigingsleden, teamleiders of sponsoren vragen hebben over activiteiten van de Sponsor-
commissie, kunnen zij zich wenden tot één van bovengenoemde commissieleden. Uiteraard stellen 
wij het ook zeer op prijs als wij getipt worden over een mogelijke nieuwe sponsor. Dat kan 
persoonlijk, of per e-mail: sponsorheino@gmail.com. 
  
Twijfel niet om contact met één van ons op te nemen indien er vragen en / of opmerkingen zijn.  
Wij staan u graag te woord.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
De Sponsorcommissie vv Heino 
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Van de Seniorencommissie 

WAT ZIJN JULLIE AAN HET DOEN, zou een mooie beginvraag zijn voor de Seniorencommissie 
bij vv Heino. Graag wil ik jullie enige uitleg geven van wat zoal de werkzaamheden zijn binnen 
de commissie. Natuurlijk, de naam zegt het al, zijn wij vooral voor de seniorenspelers en -leiders. 
Wij zijn het aanspreekpunt voor leiders en spelers, maar wij geven via de leiders ook diverse info 
door vanuit Algemeen Bestuur en KNVB naar de spelers. De wedstrijdsecretaris volgt de info 
vanuit en naar de KNVB, en zorgt dat de wedstrijden goed op de site worden vermeld. Ook het 
regelen en inplannen van competitie- en oefenwedstrijden vallen onder zijn verantwoordelijk-
heid. Het doorgeven van de wedstrijduitslagen aan de KNVB gaat tegenwoordig digitaal, en is 
ook al snel na het versturen zichtbaar op de diverse voetbalsites. Op wedstrijddagen lopen er 
diverse Sportparkdienstmedewerkers op en rond de velden: ze houden toezicht op onze mooie 
accommodatie en zorgen dat alles klaarstaat voor een wedstrijd. De leider hoeft zich geen 
zorgen te maken over hoekvlaggen, doelnetten en ranja voor de jongsten. In toerbeurt helpen 
ongeveer 20 personen een dagdeel op ons sportpark, waar ook een belangrijke taak voor hun 
ligt voor een goede ontvangst en ondersteuning van bezoekende teams en scheidsrechters. Bij 
de senioren op zondag is er een andere groep voor ontvangst. 
De coördinator voor de seniorenscheidsrechters zorgt voor voldoende scheidsrechters voor de 
wedstrijden. Ook bij de vv Heino is het moeilijk om voldoende scheidsrechters te vinden. Toch 
hebben we weer mensen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Na de winterstop 
gaan diverse voetballers zich ook verdienstelijk maken als scheidsrechter. Met enige hulp van 
ervaren scheidsrechters denken we dat we alle seniorenwedstrijden op zondag kunnen voorzien 
van een scheidsrechter, want: ‘zonder scheidsrechter geen wedstrijd’. 
Om het ledenaantal op peil te houden moet je zorgen dat er een verenigingssfeer heerst. 
Mensen betrekken in de activiteiten en luisteren naar hun wensen. Op landelijk niveau was er 
een vraag naar een andere voetbalvorm. Mensen blijven langer sporten en ook op hogere 
leeftijd voetballen. De wens was dit te doen op een niveau waar de spelregels en veldgrootte zijn 
aangepast naar hun wensen. Het 7x7-voetbal werd geboren voor senioren van 35+ of 45+. Ook 
bij onze vereniging zijn we aan het voetballen op deze manier. De KNVB heeft een landelijke 
competitie, maar wij spelen met diverse buurtverenigingen een keer per maand een eigen 
toernooi. Regelmatig wordt er op de zaterdagmiddag getraind en op deze manier kan men nog 
lang van het spelletje genieten met leeftijdsgenoten. Nieuwe spelers blijven van harte welkom. 
Kom gerust informeren of dit iets voor jou is. 
Maar om een goede verenigingssfeer te houden is er meer nodig. Proberen om de selectieteams 
zo sterk mogelijk te maken, maar toch ook denken aan het spelplezier. De selectieteams worden 
samengesteld door de diverse trainers en de Technische Commissie. De recreatieteams worden 
onder leiding van de Seniorencommissie, samen met de leiders, zo ingedeeld dat de wensen van 
de spelers zo goed mogelijk worden ingevuld. Wij vragen van de leiders ook om de juiste sfeer te 
creëren bij de wedstrijden, waarbij de spelers zich gelijkwaardig voelen en waar sportiviteit de 
boventoon voert. Strijd kan en mag er zijn, maar niet ten koste van een ander. De nieuwe ‘basis 
elf’ spelregels die we met elkaar afgesproken hebben kunnen hierbij helpen.  
Kortom, de Seniorencommissie is er voor de leden en wil graag helpen om zoveel mogelijk 
spelers en niet-spelers bij de vereniging te betrekken en te behouden. Wil je ook wel eens 
helpen bij één van deze werkzaamheden, mail naar seniorencommissie@vvheino.nl. 
 
Met sportieve groet, 
 
Jan Spijkerman  
Vz Seniorencommissie 
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Van de Jeugdcommissie - 1 -  

De voorjaarscompetitie is weer begonnen en we trappen na een periode van voetballen in de 
zaal weer lekker ons balletje op de sportvelden. 
De winter heeft nog niet echt zijn intrede gedaan en de velden liggen er nog prima bij. 
Wat koning winter gaat doen is niet bekend maar ik verwacht nog wel een winterperiode. 
We zullen het zien! 
  
Tijdens de winterperiode zijn onze pupillen bijna iedere vrijdag vermaakt door de 
Activiteitencommissie. Het is een geweldige prestatie om voor zoveel kinderen telkens weer een 
leuk programma te bedenken. Soms ging het dak er af en was het enthousiasme van de kinderen 
tot ver in de omtrek te horen. 
Dit toont maar weer aan dat de vv Heino meer is dan voetbal alleen!! 
Activiteitencommissie bedankt!! 
  
In de voorjaarscompetitie hebben we twee nieuwe zeventallen ingeschreven. F8G en F9 gaan nu 
als zevental op pad en zullen deelnemen aan de KNVB-competitie. 
Dit is natuurlijk heel spannend en we wensen Tom, Jesse, Lotte, Sil, Joris, Dylan, Tygo, Liz, Damy 
met de leiders Marco en Melanie van F8G en Ivar, Floris, Jonas, Thomas, Noah, Ryan, Lars Wessel, 
Rinze met de leiders Dick en Albert van F9 dan ook veel succes. 
Op 22 januari hebben we met de ouders overleg gehad. Iedereen was aanwezig en de leiders 
waren dan ook snel gevonden. Goed om te zien dat dit zo snel geregeld kon worden. 
  
Op 3 februari hadden we de jeugdleidersvergadering voor de leiders en trainers van de 
jeugdelftallen van vv Heino. 
Deze avond werd goed bezocht. Namens de Jeugdcommissie onze dank hiervoor. 
De jeugdleidersvergaderingen zien wij als een bron van communicatie. Het geeft ons als 
Jeugdcommissie de mogelijkheid zaken te verduidelijken of informatie te verstrekken. 
  
Indeling seizoen 2014/2015 
Ondertussen heeft de eerste vergadering al plaatsgevonden over de indeling voor het seizoen 
2014/2015. Dit lijkt nog heel ver weg maar om tot een gedegen indeling te komen zal er nog 
menig vergadering volgen. 
De analyseformulieren zijn ingevuld en zullen in de overweging meegenomen worden. De 
technisch commissieleden en de contactpersonen zullen nu het eerste concept gaan opstellen 
en bespreken met de leiders en trainers van de elftallen. 
Eind mei 2014 streven we ernaar om de indeling van de zeven- en elftallen voor het seizoen 
2014/2015 weer op de site te kunnen plaatsen. De berichtgeving aan de spelers / ouders willen 
we op dezelfde manier doen als het afgelopen jaar. 
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Hieronder geschreven de tekst over de indelingsprocedure die wij zullen volgen: 
  
Teamindeling jeugdteams 
  
Inleiding  
Zoals elk jaar vragen we de leiders en trainers een opgave te doen van de mogelijkheden van de 
spelers, zodat de jeugdcommissie (JC), technisch jeugdcoördinatoren (TC), selectietrainers (ST) en 
contactpersonen (CP) hiermee informatie verkrijgen voor de teamindeling van het nieuwe seizoen.  
Dit ‘nomineren’ is niet maatgevend maar zeker wél behulpzaam voor een goede indeling. Per 
leeftijdscategorie hebben we twee selectieteams. Het kan zijn dat bij een brede groep talentvolle 
spelers een derde team evenzo de aandacht krijgt als een selectieteam. De overige teams trachten 
we in gelijkwaardige groepen in te delen en onderscheiden zich onderling zo min mogelijk in 
sterkte. Voor het nomineren is het echter juist wél van belang om aan te geven in sterkte waar een 
speler ingedeeld moet worden. Dit geeft goede informatie over de mogelijkheden.  
  
Voor het indelen is het ook van belang om te weten of er nog andere redenen zijn om een speler 
specifiek in te delen, zoals bijvoorbeeld sociale aspecten. Dit kan óók aangegeven worden op het 
digitale analyseformulier. Het is de bedoeling dat leiders en trainers van het desbetreffende team 
gezamenlijk één analyseformulier invullen en opsturen naar de technisch jeugdcoördinator. 
De teamindeling is een omvangrijke en lastige klus. Niet iedereen kunnen we tevreden 
houden/stellen en soms leidt de teamindeling tot onduidelijkheden, onbegrip en teleurstelling. We 
willen graag de procedure toelichten. Dit voorkomt waarschijnlijk niet dat er spelers (én ouders) zijn 
die teleurgesteld blijven, maar leidt hopelijk wel tot enig begrip. De hieronder beschreven werkwijze 
is gebaseerd op het technisch beleidsplan van vv Heino en de werkafspraken tussen de 
Jeugdcommissie, technisch jeugdcoördinatoren en contactpersonen. Voor alle duidelijkheid: 
technisch jeugdcoördinatoren staan o.a. voor het ‘opleiden’ van onze jeugd, het indelen van de 
selectieteams, de coördinatie van de selectietrainers en het voorzien van trainingsstof aan trainers. 
Contactpersonen dragen naast de meer technische aspecten ook zorg voor de sociale zaken. Zij zijn 
voor leiders, trainers, ouders en spelers het aanspreekpunt binnen een bepaalde leeftijdscategorie 
als het gaat om de bezetting van niet-selectieteams, de organisatie en eventuele problemen zoals 
bijvoorbeeld ‘pesten’. 
  
De procedure 
1. In het najaar worden de leiders en trainers van alle jeugdteams gevraagd om een digitaal 

analyseformulier in te vullen en aan te geven wat de mogelijkheden zijn van hun spelers. 
2. In januari overleggen de contactpersonen, technisch jeugdcoördinatoren en de Jeugdcommissie over 

de procedure en de tijdsplanning voor de indeling van de jeugdteams voor het volgende seizoen. 
Gekeken wordt ook naar het aantal teams dat gevormd kan worden. 

3. In februari worden de leiders en trainers van alle jeugdteams uitgenodigd door de contactpersoon van 
de desbetreffende leeftijdscategorie om het analyseformulier te bespreken samen met de technisch 
jeugdcoördinator. Ook wordt gekeken of er speciale (sociale) redenen zijn om jeugdspelers in een 
bepaald team te plaatsen. Bij de F-spelers kunnen we nog rekening houden met het feit dat kinderen 
van eenzelfde school of vriendjes bij elkaar in één team kunnen komen. Vanaf de E-teams doen we dat 
eigenlijk al niet meer omdat we van mening zijn dat het voetbalteam best anders mag zijn dan de 
groep op school of de vriendenclub. Daarbij komt ook dat het ons praktisch niet lukt om met alle 
individuele wensen en belangen rekening te houden. 

4. In februari/maart hebben de technisch jeugdcoördinatoren en selectietrainers een voorlopig eerste 
beeld van de selectieteams.  

 Als alles in beeld is gebracht leert de ervaring dat er meer spelers zijn genomineerd voor de 
selectieteams dan feitelijk in aantal nodig is.  
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Van de Jeugdcommissie - 3 -  
5. De selectietrainers en technisch jeugdcoördinatoren vergelijken hun eerste beeld (zie 4) met de 

opgave van leiders en trainers en gaan vervolgens bekijken welke spelers definitief in aanmerking 
komen voor een selectieteam. Nog altijd ‘concept’ want een besluit vindt pas plaats als alle 
overige teams zijn samengesteld. 

7. Nadat de selectieteams gevuld zijn, gaan de contactpersonen en de technisch 
jeugdcoördinatoren de overige teams samenstellen. We doen dat niet op ‘sterkte’ maar in 
gelijkwaardige groepen. Voorbeeld: Een E7 kan qua sterkte gelijk zijn aan E5. Dit hebben we een 
aantal jaren geleden ingevoerd om te voorkomen dat een E7 altijd verliest. De ervaring leert dat 
de spelers echter een plaatsing in E7 mogelijk als vervelend ervaren en als een diskwalificatie van 
hun mogelijkheden. Wij (kader vv Heino én ouders) hebben met elkaar een taak om dat goed uit 
te leggen. Dat voorkomt misschien teleurstelling. F-spelers en 1e jaars E-spelers kunnen in een 
gemengd (dus jongens én meisjes) team geplaatst worden. In principe kunnen in een E-team of  
F-team 10 spelers geplaatst worden. 
Nadat alle teams zijn ingedeeld wordt het totale overzicht (nog steeds concept) begin april 
voorgelegd aan de Jeugdcommissie.  

8. Het totale overzicht (nog steeds concept) wordt eind april voorgelegd aan de leiders en trainers 
met daarbij de vraag of het overeenkomt met de door hen opgegeven mogelijkheden van spelers, 
speciale verzoeken en de nominaties voor de selectieteams. In deze vergaderingen per 
leeftijdscategorie zijn naast de leiders en trainers óók de contactpersonen, technisch 
jeugdcoördinatoren en een afvaardiging van de Jeugdcommissie aanwezig. De laatste voorstellen 
tot wijzigingen worden besproken, uitgevoerd of indien nodig nog eens bekeken. Het is niet altijd 
mogelijk om suggesties tot wijzigingen toe te passen. Nadrukkelijk wordt aan de leiders en 
trainers gevraagd om de bevindingen van dat overleg niet te communiceren met anderen (spelers 
en ouders). We willen hiermee voorkomen dat spelers en ouders verwachtingen krijgen die we 
later moeten terugdraaien omdat alsnog wijzigingen in de teamindeling volgen, door 
bijvoorbeeld: aan- of afmeldingen en wijzigingen van het KNVB-beleid. 

9. Begin mei geeft de Jeugdcommissie de uiteindelijke goedkeuring aan de teamindeling waarna de 
spelers, ouders, leiders en trainers eind mei geïnformeerd worden. 

10. De ervaring leert dat we in de week na bekendmaking reacties krijgen van teleurgestelde spelers 
en ouders. We inventariseren alle reacties en bekijken vervolgens met de contactpersonen en 
technisch jeugdcoördinatoren of er wijzigingen mogelijk zijn. Dat is meestal niet het geval. 
Tegemoetkomen aan de wens van de één betekent vaak een teleurstelling voor een ander. 

  

Zoals blijkt in het bovenstaande verhaal gaan we zorgvuldig om met de belangen van iedereen. 
Dat we hierbij keuzes maken waar niet iedereen het mee eens is, kan bijna niet worden 
voorkomen. We proberen alle mogelijkheden in beeld te krijgen maar het lukt niet om iedereen 
in het ‘hoogste team’ te krijgen. In bepaalde jaargangen hebben we soms veel goede spelers 
maar een beperkt aantal plaatsen in de selectieteams. Indien spelers niet in aanmerking komen 
voor een selectieteam betekent het nog niet dat we ze uit het oog verliezen. We moeten keuzes 
maken en dat doen we niet zomaar. Leiders, trainers, contactpersonen, technische 
jeugdcoördinatoren en uiteindelijk Jeugdcommissie gaan niet over ‘één nacht ijs’, maar we 
realiseren ons ook dat we inschattingsfouten kunnen maken. We kunnen ons goed voorstellen 
dat spelers (en ouders) soms teleurgesteld zijn, maar hopen toch dat iedereen zijn plezier vindt 
in het nieuwe team.   

Versie 13-01-2014 
Jeugdcommissie 
Dirk-Jan Slotman 
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Sportieve concurrentie 

Vandaag de topper in de 1e klasse, vv Heino C1 – Juventa ’12 C1. Een heerlijke 
wedstrijd met prima voetbal, uitslag 2-1. De sympathieke leiding van Juventa C1 
bleef sportief tijdens en na de wedstrijd. 
 
Een voorbeeld voor velen. Het volgende verslag is geschreven door de sportieve 
tegenstander: 
 
C1 onderuit in Heino 
Om 12.30 uur stond de aftrap gepland tussen twee titelkandidaten in de 1e klasse;  
vv Heino – Juventa’12. Op voorhand stonden we vier punten voor op de groen-
witten. Het thuisduel wisten we met 3-2 te winnen. 
We wisten dat Heino een goed voetballende ploeg is en veruit de meest scorende 
ploeg is uit deze competitie. Het was dan ook Heino dat voortvarend ten strijde trok 
op het mooie kunstgrasveld. We werden best ver teruggedrukt; waren ook niet in 
staat om er onderuit te voetballen; iets wat we vorige week wel prima deden in het 
oefenduel tegen NEO. Heino opende het bal echt goed; toch kwamen ze niet tot 
kansen. We wisten dat we bij elke aanval meteen gevaar zouden stichten door de 
manier van spelen van Heino; geduld is een schone zaak. Bij de eerste beste aanval 
scoorden we de 0-1. Via een vermeende buitenspel goal tekende Heino een minuut 
voor rust de gelijkmaker aan. Zuur maar op basis van het spelbeeld verdiend … 
Het tweede bedrijf wilden we zelf meer vooruit spelen hetgeen ook gebeurde; toch 
kwam Heino sterk door en via de rechtsbuiten werd de eerste uitval onberispelijk 
ingeschoten: 2-1. Daarna ontstond een heerlijk voetbalduel; beide ploegen hebben 
hard geknokt. Voor beide ploegen lagen wat kansen in het verschiet; we hadden zelf 
een open kans op de gelijkmaker. Het mocht niet zo zijn. In deze sportieve wedstrijd 
met veel respect voor elkaar waren we net niet goed genoeg, durfden we net niet 
genoeg. Eerlijk is eerlijk, de verdienste van Heino; een hele leuke groep met hele 
leuke begeleiding die naast het winnen ook weet dat de ontwikkeling van de boys er 
toe doet. Heino, succes verder in deze editie en jullie weten welke wedstrijd jullie 
gaan winnen … die winnen wij namelijk ook …  
 
 
Bron: website  
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http://www.juventa12.nl/c1-onderuit-in-heino/


Heino Sport  februari 2014 

Fairplay klassement van het seizoen 2013/2014 
Beoordeling van de scheidsrechter die hij geeft aan de  
senioren bij thuiswedstrijd 
  
Plaats: Elftal: Gemiddelde beoordeling: 
 1 Heino 7 8,91 
 2 Heino 11 8,43 
 3 Heino 10 8,38 
 4 Heino 4 8,36 
 5 Heino 1 8,31 
 6 Heino VR 2 8,22 
 7 Heino 9 8,08 
 8 Heino 8 8,06 
 9 Heino 3 7,89 
 10 Heino 6 7.88 
 11 Heino 2 7,33 
 12 Heino VR 1 7,28 
 13 Heino 5 6,92 
 14 Heino VE 1 6,69 
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Babyboom bij Dames 2! 

Na het behaalde kampioenschap, pasjes kwijt-drama en de perikelen rondom Heino 
Dames 2, heeft er een nieuwe benoemwaardige gebeurtenis plaatsgevonden. Graag 
willen wij dit als verrassing laten vermelden in het clubblad omdat het wel een 
bijzonder verhaal is.  
 
Twee teamgenoten van ons, zijn achter elkaar bevallen van een dochter en zoon. 
Donderdagmiddag  6 februari is Kim Jansen bevallen van zoon Melle en vrijdagmiddag 
op 7 februari is Martine Bökkers-Jansen bevallen van dochter Guusje. 
En Dames 2 laat dit niet zomaar ongemerkt voorbij gaan: er is een mooi bord gemaakt 
omdat wij erg blij zijn met deze twee kleine supporters! Direct na de bevalling is het 
bord bij Kim in de mooi aangeharkte tuin gepland. Echter hadden wij geen rekening 
gehouden met het feit dat de dames achter elkaar zouden bevallen. In allerijl is er 
elders een bord weggeplukt om deze direct ook bij Martine in de tuin te zetten.  
Uiteraard zijn beide baby’s nu voorzien van een vv Heino-sjaal! 
Wat is nou het bijzondere van deze ‘bevallende’ voetbalvriendinnen. Beide dames 
gingen samen naar Texel Pinkstertoernooi, ondanks dat het team even vreemd ging 
naar Didam tijdens Pinksteren. Laten zij nu ook beiden (nou ja nagenoeg, Martine 
ietsie pietsie later) het afgelopen jaar op Texel zwanger blijken … En dan ook nog een 
dag na elkaar bevallen! Tja ... What happens on Texel, stays on Texel ... 
 
De volgende supporter is alweer op komst bij Dames 2. In juli aanstaande hopen wij 
het bord bij Nancy Stabij in de tuin te kunnen planten! 
 
Een vruchtbaar seizoen voor Dames 2! 
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FC Twente-speler nieuwe ambassadeur! (21-01-2014) 
 
Jan- Arie van der Heijden, Ryan El Azrak, Stephan 
Minnesma, en nog meer goede voetballers met diabetes 
zijn ambassadeur van de BvdGF. Sinds vandaag kan een 
nieuwe topper aan dit rijtje worden toegevoegd; Kay 
Ruiter. Kay is 13 jaar en voetbalt bij FC Twente. Hij heeft 
sinds een paar weken diabetes. Dat weerhoudt hem niet 
om anderen te willen helpen in zijn ambassadeurschap.  
 
Kay Ruiter 
Kay heeft sinds eind 2013 diabetes. Hij twijfelde geen moment en 
wilde zich inzetten om anderen met diabetes het belang van 
sporten te laten inzien.  
“ Toen ik 5 jaar was begon ik met voetballen bij vv Heino, de 
plaatselijke voetbalvereniging. Ik was 9 jaar toen ik gescout werd 
door FC Twente. Het eerste anderhalf jaar waren er selectie-
trainingen. Ik voetbalde nog gewoon bij vv Heino. Ik heb de 
selectierondes goed doorlopen en mocht gaan voetballen bij de 
voetbalacademie van FC Twente. Sindsdien voetbal ik bij deze 
club. Ik speel nu bij FC Twente O14.  
Op het moment dat ik de diagnose hoorde dacht ik meteen: kan 
ik nog wel blijven  voetballen? Gelukkig stelde de diabetes-
verpleegkundige mij meteen gerust. Ze zei dat sporten juist heel 
goed is voor mensen met diabetes.  
Mijn trainer heeft bij zijn vorige club ook een jongen in zijn 
voetbalteam gehad met diabetes type 1. Voor hem was het dus 
niet onbekend. Hij vertelde dan ook direct dat het geen probleem 
hoefde te zijn. 
Mijn teamgenoten zijn wel geschrokken. Ze vinden het fijn dat ik 
gewoon met hen kan blijven voetballen. Ze steunen me waar het 
nodig is.  
Ik zal hard moeten werken en altijd mijn best blijven doen op 
trainingen en in wedstrijden. Ik zal van mezelf nog meer moeten 
eisen om de juiste combinatie te blijven vinden tussen diabetes 
en voetbal. 
Ook de steun van mijn ouders en mijn broer zal ik nodig hebben 
en natuurlijk het vertrouwen van de club."  

 

SPORTIEF MET DIABETES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is onze missie om de kwaliteit van 
leven van mensen met diabetes te 
verbeteren door middel van sport en 
bewegen. 
Wij doen dit door op een optimistische, 
inspirerende en uitdagende manier 
informatie te delen met mensen met 
diabetes en hun sociale omgeving. 
Wij informeren ze over de positieve 
effecten van sport en beweging op een 
leven met diabetes, laten ze deze 
effecten ervaren en inspireren ze tot een 
sportief leven met diabetes. 
 
Visie 
Op dit moment (2013) zijn er in Neder-
land ruim 1.000.000 mensen met  
diabetes type 1 of 2. Er wordt zelfs 
voorspeld dat dit totaal in 2025 op  
1,3 miljoen Nederlanders komt. Het is 
dus belangrijk om nu actie te 
ondernemen. De afgelopen jaren is 
duidelijk geworden wat de positieve  
effecten van sport en bewegen op het 
leven met diabetes zijn. Voor mensen 
met diabetes zorgt het voor een betere 
instelling, terwijl het  voor mensen 
zonder diabetes de kans op diabetes 
type 2 kan verkleinen.  
Dit in acht nemende houdt de BvdGF er 
de volgende visie op na. 
Wij geloven dat sport en bewegen 
bijdraagt aan een gezond leven met 
diabetes. 
Wij willen perspectief bieden aan alle 
mensen met diabetes in Nederland. 
Wij geloven in de kracht van het delen 
van informatie, ervaringen en inspiratie. 
 
Bron:  www.bvdgf.org 

http://www.bvdgf.org/
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FC Twente-speler nieuwe ambassadeur! - vervolg  
 
Deel uit het interview Bas van de Goor Foundation met Kay Ruiter  
 

Kon je direct weer meedoen met de rest in de trainingen, of heb je even rust moeten nemen? 
Na de diagnose ben ik een week thuis geweest van school en de training. Daarna kon ik weer 
volledig mee trainen. 
 
Hoe regel jij je bloedsuikers nu voor het trainen? 
 
Voor de training meet ik even mijn bloedsuikers, als ik dan te laag zit eet ik nog even wat. Ik neem 
mijn spullen en iets te eten altijd mee naar het veld. Halverwege de training meet ik dan nog een 
keer mijn bloedsuikers en als het nodig is eet ik nog weer wat. Ook na de training meet ik nog mijn 
bloedsuikers. 
 
Wat is jouw droom voor jouw toekomst in de voetbal? 
Ik hoop dat ik in de voetbal zo ver mogelijk kan komen, en er mijn beroep van te kunnen maken. 
 
Wat heb je daarvoor nodig? 
Ik zal hard moeten werken en altijd mijn best blijven doen op trainingen en in wedstrijden. Ik zal van 
mezelf nog meer moeten eisen om de juiste combinatie te blijven vinden tussen diabetes en 
voetbal. 
Ook de steun van mijn ouders en mijn broer zal ik nodig hebben en natuurlijk het vertrouwen van de 
club. 
 
Wat wil je nog zeggen tegen anderen? 
Ik ben erg geschrokken toen ik hoorde dat ik diabetes had. Maar ik probeer er zo goed mogelijk mee 
om te gaan. Ik wil laten zien dat je ondanks deze rot ziekte het beste uit jezelf moet proberen te 
halen. Het eerste doelpunt dat ik scoorde met diabetes voelde als een overwinning op mijzelf. 
 

Bron: www.bvdgf.org 
 

http://www.bvdgf.org/
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RECORDSHOW  
 
Vrijdag 17 januari 2014 was het  
weer zover, de Recordshow voor de E-teams.  
Er werden vele records verbroken, zoals het aantal teams (totaal 12, incl. twee meisjesteams) 
en ook het aantal spelers/speelsters dat aanwezig was. De meeste teams waren goed 
vertegenwoordigd en gingen er ook allemaal voor. Sommige teams waren heel fanatiek, en 
dat kon je ook wel zien aan de ramen (die waren helemaal beslagen).  
Er moesten allerlei onderdelen worden gedaan. De winnaar 
kreeg 12 punten, de tweede 11, enz. En al was je laatste,  
dan kreeg je toch nog 1 punt. Ook wist je niet welk 
spel je ging doen, omdat je aan de naam niet kon horen wat 
je precies moest doen. Bij elk onderdeel moest van elk team 
een speler meedoen, en elke keer weer iemand anders. 
 
Het begon met het Huilspel, tissues uit een doosje halen, dat 
was niet tegen dovemansoren gezegd. Binnen de kortste  
keren lag de gehele vloer bezaaid met tissues. Het 2e spel was 
de bal hooghouden, niet met de voet maar met je wijsvingers.   
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Dit viel nog niet mee, vooral omdat je het ook nog met 
gestrekte armen moest doen. Daarna was het Met de 
mond vol tanden-spel aan de beurt, degene die dacht 
dat hij gewoon negerzoenen moest eten kwam wel op 
de koffie. Elke deelnemer kreeg vier negerzoenen en 
degene die het eerst zijn of haar mond leeg had was de 
winnaar. 
 
The Voice of Holland was het volgende onderdeel, als 
je niet kon fluiten had je al een probleem. Want het was 
toch echt de bedoeling dat als je je beschuit op had, je 
dan een deuntje ging fluiten. Sommigen waren al zo 
fanatiek, dat ze voor het startschot begonnen. Maar zij 
kregen wel een nieuwe beschuit, eerlijk duurt het langst. 
De organisatie had bij het daaropvolgende onderdeel 
Met beide benen op de grond niet verwacht dat de 
ballonnen van zo goede kwaliteit waren. Iedereen moest 
namelijk een ballon opblazen, net zolang tot die knapte. 
Maar de ballonnen wilden haast niet knappen; sommige 
waren al zo groot dat ze spontaan de lucht in gingen. 
Uiteindelijk zijn ze toch allemaal geknapt, het leek wel 
vuurwerk. 

Na een korte pauze waren de leiders van de teams aan de beurt, die mochten Zumba-dansen. Ze 
moesten hun handen in een been van een panty steken. In elke pantyvoet zat een legoblokje, en dat 
moesten ze eruit halen. 

►► 



Heino Sport  februari 2014 

-vervolg- RECORDSHOW E-TEAMS 
 
Hieruit bleek dat de leiders ook best wel fanatiek waren; we hadden zelfs panty’s tekort. 
Door een misverstand waren er bij één team niet een maar twee leiders.  Daarna konden ze 
echt beginnen en begon het zumba-dansen. De leiders doken bijna in de panty’s, maar 
kregen het uiteindelijk wel voor elkaar om de blokjes eruit te halen. Bij de Natte 
neuzenshow moest van elk team een speler vla van een bord likken, zonder daarbij de 
handen te gebruiken. Ze kregen dan ook allemaal een natte neus, maar alle borden waren 
binnen de kortste keren helemaal leeg. 
 
   Bij het spel Gekke bekken trekken
   moest je watjes verplaatsen met je 
   neus. Eerst werd er vaseline op de neus 
   gesmeerd. Als je een dikke klodder erop had 
   dan ging het gemakkelijker, want dan bleef 
   het watje wel aan je neus plakken. Ook het 
   Lekkerbekken-spel was een daverend 
   succes. Je moest namelijk proberen om 
   zoveel mogelijk spekjes in je mond te 
   doen. Maar je mocht ze niet doorslikken. 
Sommigen hadden zelfs een tactiek bedacht: ze gingen eerst de ene wang volproppen, dan 
de andere en als laatste voor in de mond. Het record was dan ook 7 spekjes, al mochten ze 
ook wel spekken genoemd worden het waren namelijk best wel grote. En als het echt niet 
meer ging met de mond vol spekjes, kwam de emmer ook heel goed van pas. 
 
Het laatste onderdeel was Tot aan het gaatje,  
wie krijgt zijn lolly het eerste in het flesje. Je kreeg 
allemaal een lolly en je moest net zolang likken 
totdat hij door de hals van het flesje paste. Er werd 
heel wat moeite voor gedaan om dat voor elkaar 
te krijgen. Het lijkt makkelijker dan het is, want als je 
er een stuk van afbeet was je gediskwalificeerd. 
Ook werd er tussendoor nog Ik hou van Holland 
gespeeld. Er werden allerlei vragen gesteld  
aan de teams waarmee ze extra punten 
konden verdienen. Het was echt een hele leuke 
avond en er was een flinke strijd tussen de teams.  
Iedereen wilde winnen. Maar er kon er maar 1 de winnaar zijn, en dat was E6M. Zij 
hadden de meeste punten! 
Ook deze avond was weer een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!! 
 
De Activiteitencommissie 
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FEAR FACTOR  
 
Vrijdagavond 31 januari stond Fear Factor voor de D-teams op het programma. Ook dit jaar waren 
er weer heel veel leuke doe- en eetonderdelen. Een heel stel spelers was er al op voorbereid wat er 
zou komen; ze hadden namelijk van alles gehoord over voorgaande keren. Maar het bleek nu ook 
wel weer: het is altijd weer een verrassing wat er komt …  
  
 De presentator vertelde van tevoren dat je je 

niet verplicht moest voelen om met een 
onderdeel mee te doen. Je moest echt op je 
gevoel afgaan, en leek je het niet wat dan 
moest je het niet doen. Alleen was het wel 
zo, dat als je eenmaal gestopt was, je ook 
niet meer mee mocht doen. Je mocht dan 
wel achter iemand anders gaan staan om zo 
nog een bonnetje te bemachtigen. Als je het 
zelf deed kreeg je twee bonnetjes, en stond 
je achter iemand dan kreeg je één bonnetje.  

 Ook kon je je medekandidaten wat voor de 
gek houden, door net te doen of iets heel 

vies was of pijn deed. Dit konden sommige deelnemers heel goed, ze kunnen zo acteur worden! 
  
Bij het eerste onderdeel krentjebrij eten (ook wel watergruwel genoemd) vielen er direct al wat af. 
Ze vonden het er gruwelijk uitzien en hebben het dus ook niet geproefd. Daarna een theelepeltje 
Franse mosterd eten; dat ging erin als koek. Ook het onderdeel je achterover laten vallen en je 
door iemand op laten vangen was geen probleem. Sambal eten ging net zo. Bij de elektrische 
vliegenmepper ging het wel anders. Je moest je vinger nat maken en dan de vliegenmepper 
aanraken. Die gezichten die je toen zag, het leek wel of ze wel 230 volt stroom kregen (na afloop 
kwamen we erachter dat de batterij het helemaal niet gedaan had, en ze dus helemaal geen 
schok hadden gekregen!) Voor het volgende onderdeel had de presentator zijn hond 
meegenomen: de deelnemers moesten een plakje worst in de mond doen, en Eddie de hond 
moest dat opvangen. Kaantjes met balkenbrij kenden heel veel niet, maar toch werd rustig een 
bakje leeggegeten. De presentator vertelde wel precies wat erin zat maar sommigen deden de 
vingers in de oren om maar niet te horen wat er verteld werd. 
  
Ook de aanwezige meiden deden goed mee en zij hadden ook geen centje pijn en deden ook alles 
zonder blikken of blozen.  
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FEAR FACTOR -vervolg- 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Normaal vang je met een muizenval muizen, maar nu moest je vinger als lokaas dienen. 
Bijna iedereen deed het, sommigen vertrokken zelfs geen spier.  
Er waren zelfs sprinkhanen en een ervan werd op je gezicht gezet. Na 10 seconden mocht 
die eraf. Sprong de sprinkhaan weg dan moest je hem zelf vangen en aan de presentator 
geven. Sommigen vonden het toch wel eng om zo'n beest op te pakken. Ook aan degenen 
die van vis houden was gedacht: bij het onderdeel zeefruit eten mocht je garnalen, mossel 
en een stukje inktvis opeten.  
Op het laatst waren er nog zeven over en die mochten nog een hele grote kip met een 
wijsvinger aanraken. Heel voorzichtig, anders had je kans dat de kip je in de vinger pikte. En 
voor het allerlaatste onderdeel ging de presentator zich als Herman den Blijker omkleden en 
op een klein gasplaatje lekkere meelwormen bakken. Uiteindelijk hadden vijf deelnemers 
alle onderdelen gedaan, echte die-hards dus.   
Super gedaan, jongens!  
  
Tot slot moesten alle lootjes op de tafels worden gelegd voor de ‘grote’ verloting. Iedereen 
had heel wat lootjes bij elkaar gespaard en nu was het afwachten of je nog wat won. De 
prijzen varieerden van een ijskrabber en een vangspel tot een mini- voetbalshirtje.  
 
Kortom, het was weer een super geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! 
  

De Activiteitencommissie 
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Sponsoren vv Heino 
Aarnink Accountants 

Aberson 

AB Oost 

Adficout Salland BV 

Ajax supporters 

Anytime De Pomp 

Attack Pestcontrol 

Auto Service Heino 

Auto Centrum Salland 

Autobedrijf Harrie Nijboer 

Autohandel Dalhuisen 

Bandencentrum Heino 

Barry Dijkman 

Beekman Elektro 

Boerdijk Dienstverlening 

Boerdijk Juwelier 

Boni Supermarkt 

Bosch Car Service 

Bouwbedrijf Te Kiefte 

C1000 Van der Worp 

Café de Baron 

Café Restaurant d’Olde Wettering 

Catering en Partyservice van Dam 

Constructiebedrijf Kruiper BV 

Dansschool Ruitenberg 

De Haan Machinefabriek BV 

De Jong & Laan Accountants 

De Smulbaai 

De Zaak Electronics 

Dorie Haarman 

Dreamteam 

DW Makelaardij 

Elbo Tours BV 

Elektrocentrum 

Erwin Otten Advies (Regiobank) 

Fakkert Diervoeders 

Feyenoord Supporters 

Flynth 

Frits v.d. Linden 

Gasterij de Kruidentuin 

Haarco Tapijt 

Haarmode Spiegelbeeld 

Hartholt Bewindvoering 

Hartholt – Olie 

Heeger Makelaardij 

Heineken Brouwerijen (Amstelbord)  

H. En R. Soccer Events 

Herbrink Parketvloeren 

Herenkapsalon De Barbier 

Holtkuile Tuincentrum Raalte 

Hoppen B.V. 

Hunneman Milieu-Advies 

Jansman Bouwbedrijf 

Joop Elders 

Joop van Enk Partycatering 

Jos Lamers Bouw- en Verbouw 

K. Van der Spijk en Zn. 

K en K Relatiegeschenken 

Kamphof Veetransporten VOF 

Kartplaza Actionworld 

Klunder Bouwbedrijf 

Knock Knock Jeansstore 

Koenen Bouw 

Korbeld Verhuur 

Lenferink Schilderwerken 

LenS Accountants 

Lindeboom & Zn Ford 

Lobbert Bouwkundig Teken- en   

Adviesbureau 

Marktzicht Café-Restaurant 

Marott Graphic Design 

Marsman trailerbouw 

Mekers Slagerij 

Melenhorst kalverhandel 

Multimate 

Nivelco 

Offenberg  Sierbestrating 

Ogink Asperges Raalte 

Oosterlaar Rijschool 

Ottenschot Letselschade 

Overmars Installatie 

PassworD Text Fusion BV 

Pension Salouwe 

Pijffers B.V. 

R&S All round Timmerwerken 

Rabobank Salland 

Reko B.V. 

Restaurant De Mol 

Restaurant Jan Steen 

Robair Groep 

Roggendorf - security 

Salland Units 

Satink Keukens 

Schutte Intersport 

Schuurman Haarstylisten 

Seine Wonen 

SERCO B.V. 

Slaapzaal 

Smeenk Verhuur 

Sono-Druk B.V. 

SummerCamp Schaarschoek 

Ter Weele Vlees en Vleeswaren 

Timelight 

Unive “De Onderlinge” 

V.d. Vechte Hoveniersbedrijf 

Overijssels vakantiepark Heino 

Van Diermen vishandel 

Van Gelder B.V. 

Van Riel B.V. 

Vepeha 

Vincent Hartman Fotografie 

VitalCentre Heino 

Voetpluim nl 

Volkerink Heino 

Vosman Bouwbedrijf 

Vreeswijk Groentetechniek 

Vrienden van de VV Heino 

Wagenmans Wonen 

Welkoop 

Wijnhout Bouwbedrijf 

Willemsen Installatie  

Zaal Oortwijn 
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Winterstop  
Wie stopt wie gaat er door! 
  
De winterstop is de periode waarin 
er niet gesport wordt gedurende de 
koude winterperiode. De term is 
vooral bekend door het voetbal.  
Maar ook in andere sporten kennen 
ze een periode dat er niet gesport 
wordt. De winterstop is veelal 
bedoeld om sporters en de 
sportvelden te besparen. Sommige 
sporten 'verhuizen' naar de zaal.  
Voor die sporten is er vaak een aparte 
zaalcompetitie en een veldcom-
petitie. Denk dan aan de sporten 
Korfbal en Hockey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afhankelijk van het niveau en land 
heeft winterstop bij voetbal een 
andere betekenis en lengte. Zo is in 
Noorwegen en Zweden de winterstop 
niet om de competitie in tweeën te 
delen, maar is de winterstop er om 
een voetbaljaar af te sluiten. In de  
rest van Europa is het wel bedoeld 
om het sportjaar in tweeën te delen. 
Afhankelijk van het niveau en de 
lengte van de competities, hebben 
sommige landen geen winterstop. 
Engeland kent een traditie dat er 
tijdens de kerstdagen gewoon 
gevoetbald wordt. Met de invoering 
van de play-offs in het seizoen 2005-
2006 werd er in Nederland voor het 
eerst gevoetbald tussen kerst en oud-
en-nieuw. 
Bij de jeugd duurt in Nederland de 
stop ongeveer 2 weken tot een 
maand, afhankelijk van het niveau en 
de leeftijd. 

Bron: wikipedia 
 
Winterstop: de discussie 
Cruijff pleit voor afschaffen winterstop 
 
GOED IDEE? - Als het aan Johan 
Cruijff ligt, dan wordt de winter-
stop in Nederland zo snel mogelijk 

afgeschaft. Dat schrijft hij in zijn 
wekelijkse column in De Telegraaf. 
Volgens Cruijff hebben getrainde 
voetballers die enkele weken rust 
helemaal niet nodig.  
'Ooit moest je tijdens de winter elke 
week afwachten of er wel gevoetbald 
kon worden. Daarom had een 
winterstop toen nog nut. Nu heb ik 
vooral bedenkingen bij een 
onderbreking van de competitie. Die 
werden laatst versterkt toen ik las dat 
iemand van FC Twente het na een 
afgelaste wedstrijd had over een dag 
extra rust. In die goed bedoelde 
opmerking zit een beetje de makke 
van het Nederlandse voetbal', schrijft 
Cruijff. 
'Je hebt het over goed getrainde 
mensen van onder de dertig jaar. Die 
zouden daarom in staat moeten zijn 
om sport heel primitief in te vullen. 
Door gewoon tot de bodem te 
gaan. In Engeland kunnen ze soms 
doorslaan, maar het geeft wel aan 
waartoe een goed getrainde 
voetballer in staat is. Natuurlijk is het 
leuker om met de kerst thuis te zijn, 
maar je wordt als profsporter niet 
voor niets zeer goed betaald. Iedere 
Engelsman accepteert het ook. 
Spelers, fans, pers; iedereen die bij 
het voetbal betrokken is, werkt 
tijdens de feestdagen. Trouwens, ik 
kan me nog herinneren dat ik als 
speler van Barcelona oud en nieuw in 
Madrid doorbracht, omdat we op 
1 januari tegen Atletico Madrid 
moesten spelen. Niet leuk, maar 
het stadion was wel tot de nok  
toe gevuld. 
Bron: ajaxshowtime.com 
 
Winterstop: herstelpauze 
GEBLESSEERD? WAT DAN? 
 
Namens de medische staf en de 
Technische Commissie graag bij  
een blessure onderstaande punten 
in volgorde aflopen. 
Ben je speler van Heino 1, 2 of 3 en 
heb je een blessure meldt je dan in 
eerste instantie bij Jan Roeke of  
Hans Gerritsen, zij bepalen wat het 
vervolgtraject is.  
Ben je een speler/speelster van een 
ander (jeugd-, dames-) team en denk 
je hulp van een verzorger van vv 

Heino nodig te hebben, dan altijd 
eerst telefonisch contact met:  
Jan Roeke 06-50951133 of Hans 
Gerritsen 06-54703771. 
Zij kunnen dan evt. een afspraak 
inplannen of diagnose stellen. 
Kijk voor de verdere procedure  op de 
website: vvheino.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips voorkomen voetbalblessures 
 
Wil je voetbalblessures voorkomen, 
zodat je lekker kunt blijven 
voetballen? Besteed dan aandacht 
aan verschillende zaken. Lees meer 
over: geschikte schoenen;  goede 
kleding; persoonlijke bescherming; 
een effectieve voetbaltraining; 
voetbaloefeningen waar je baat bij 
hebt; sportiviteit en respect tijdens 
voetbal en het belang van een goede 
gezondheid als je voetbalt. 
Wil je hier meer over weten kijk dan 
eens op www.voorkomblessures.nl 
 
Winterstop 
Transfers 
 

http://www.vvheino.nl/voetbal/?p=22918
http://www.voorkomblessures.nl/voetbal/tips-voorkomen-voetbalblessures
http://www.voorkomblessures.nl/voetbal/tips-voorkomen-voetbalblessures


Heino Sport  februari 2014 

Tussenstand topscorerklassement  

seizoen 2013/ 2014 
 

 
Plaats: Naam :  Elftal : Aantal doelp. 
  
1 Arjan Blom  Heino  2 19 
2 Desi Jansen  Heino VR 2 18 
3 Rene Linthorst Heino VE 1 15 
4 Thomas Dekkers Heino  5 12 
5 Koen Roessink Heino  6 11 
6 Rob Lugtenberg Heino  5 9 
 Laura Middelkamp Heino VR 2 9 
8 Ferdi Blom  Heino  5 8 
 Mark Hoppen  Heino  7 8 
 Bram Vervloet  Heino  8 8 
11 Tom te Winkel  Heino  10 7  
 Marleen Holsappel Heino VR 2 7 
13 Jordy Boerdijk  Heino  6 6 
 Rick Ramaker  Heino 7 6 
 Bas te Winkel   Heino  10 6 
 Daniel Griffioen Heino  11 6 
 John Jongman Heino VE 1 6 
 Jitske Mulder  Heino VR 1 6 
 
Tevens nog 11 spelers(sters) met vijf gescoorde doelpunten. 
  
Bovenvermelde stand is bijgewerkt t/m week 5-2014 
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Oud papier   
Zaterdag 1 maart zijn de toppers van Heino 7 aan de beurt 
om de handjes uit de mouwen te steken. Verder mag Heino 
8 op 5 april aan de bak om de vereniging financieel te 
ondersteunen. En de talenten van Heino 9 zijn op zaterdag 
3 mei aan de beurt om de containers te vullen, die maand 
haalt Heino 10 i.v.m. de Pompcup nog eens oud papier op 
en wel op zaterdag 31 mei. 
Wie haalt het meest op? Welke ploeg is het meest 
klantvriendelijk? De teams worden verzocht om met 
minimaal 6 personen te helpen. Om kwart voor negen dient 
men op de parkeerplaats naast de tennis aanwezig te zijn. 
Kom op tijd, dan ben je ook lekker vlot klaar.  
  
Overzicht 2013 
Team Maand Kilo’s   
Heino 4  december ’13 12920 
Heino 3 november ’13 13280 
Heino 2 oktober ’13 18100 
Heino 1 september ’13 12920 
Heino 11  augustus ’13   8040  
Heino 6  juli ’13 11360 
Heino 9 juni’13   8940 
Heino 10  mei ’13 10060 
Heino 7 april ’13  13060 
Heino8 maart‘13 10620  
Heino 5 februari ’13 11000  
Heino 4 januari ’13 14960 + 
Totaal in 2013 145260 kg : 12 = 12105 kg/maand 
  
De opbrengsten van voorgaande jaren: 2012 141540 kg en in 
2011 145180 kg 
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Wie zoet is krijgt lekkers 
Rond 5 december is het altijd spannend, krijg ik wat lekkers of 
misschien een zakje zout? Hulp-Sint Pascal bezoekt elk jaar met zijn 
knechten enkele adresjes en dat loopt maar zelden goed af. Dit jaar 
hadden ze het al vrij vroeg op de avond te bont gemaakt en moesten 
ze in gestrekte draf een huis uit vluchten. Piet Middag had oma 
bekogeld met pepernoten, de Goedheiligman bleek schokkende 
plaatjes in het grote boek geplakt te hebben en Pietje Lozeman zong 
op luide toon de schuine versie van de Zak van Sinterklaas …   
Eenmaal op veilige afstand van de gevaarlijke waakhond en woeste 
vader des huizes, bleek St. Nicolaas zijn mijter te zijn vergeten. Piet 
Nikos werd teruggezonden om deze te gaan halen, dit lukte na de 
nodige onderhandelingen en excuses … Dat het nog lang onrustig 
bleef in Heino, bleek uit de grote hoeveelheid klachten die ons 
bereikten van dames die in de B. waren geweest. Daar scheen een 
luidrustige Piet hen met een soort chocolade-fallus te hebben 
belaagd. 

Bij de konijnen af 
 Sportpark “De Kampen” is prachtig. 

Bomen rond de velden, fijne dug-outs, de netten zijn 
goed onderhouden, geen oneffenheidje of schuine 
kalklijn op de velden te ontdekken. Alles spik en span. 
Mocht er toch wat loos zijn, dan heeft de vv Heino altijd 
Huibert van Wijnen nog. Niets aan de hand, zou je 
zeggen.  
Toch is er een kleine kink in de kabel. Een klein 
hardnekkig, harig kinkje welteverstaan. Het begon 
allemaal met een hol tussen veld 2 en 3. Dat werd snel 
gedicht door Huib. Vervolgens verscheen er een gat in 
de middenlijn van het derde veld. Ook deze werd 
gevuld en aangestampt. Al een dagje later bleek dat de 
knager een waardig tegenstander voor ons erelid was, 
want er verscheen alweer een krater … Dhr. Van Wijnen 
leende de overactieve herder van de familie Stegeman. 
Deze nazaat van de wolf zou dat beestje wel een lesje 
leren. Na een enerverende jacht rende Tera met een bal 
richting de Brinkweg uitgezwaaid door ome Ko. Het 
werd tijd voor grovere middelen, gewapend met twee 
gieters water ging Huib naar de ingang van het hol om 
ze daar te legen. Nadat hij dit zeker zeven keer herhaald 
had, gaf hij het vanwege stramme bovenarmen op. Het 
ziet er voorlopig na uit dat Bugs Bunny gewonnen 
heeft, maar wie weet? Wordt hopelijk vervolgd. 

Sponsorbezoek Heino 7 bijna vlekkeloos verlopen 
Het is een goed gebruik om als team ook aan je sponsor te denken. Zo wilde de feestcommissie van Selectie 
Heino 7 het nuttige met het aangename combineren en besloot om die reden een ouderwets avondje te  
gaan bowlen bij Oortwijn.  
Bijna de voltallige selectie was aanwezig en een aantal had ook hun partner meegebracht, alle ingre- 
diënten voor een gezellig avondje waren aanwezig. Na het noodzakelijk gegooi met oude ballen op  
de prachtige vernieuwde baan, werd er besloten om nog even het voorcafé te bezoeken. Aldaar gaf 
mister Thunderstruck Vloedgraven een showtje weg die niet zou misstaan bij So you think you can  
dance. De sfeer zat er goed in en het was nog lang gezellig. Tot zo ver een vermakelijk verhaal, maar 
niet vermeldenswaardig voor deze rubriek.  
Maar gelukkig hebben we altijd de gang huiswaarts nog. Jos Boerdijk fietste zijn eigen oprit voorbij  
terwijl zijn vrouw, die naast hem fietste, wel afsloeg. Dit resulteerde natuurlijk in een flinke botsing. Geen 
schade aan de rijwielen, maar wel een kleine deuk in de relatie. Hetzelfde overkwam Jan Meijerman. Hij werd in 
na een eenzijdige zoektocht door zijn vrouw (met ziek kind in de auto) opgepikt bij de hertjes alwaar hij ietwat gedesoriënteerd in het 
gras lag bij te komen van de barre terugtocht van Oortwijn naar de Paalweg. Umme knalde tenslotte met een ouderwetse Klabaf 
tegen de grote treurwilg in het Hof van Rakhorst. Hij was vast de weg kwijt, maar dit terzijde. De conclusie van het verhaal is dat de 
samenvoeging van het “oude” Heino 7 en VE2 een succes is. 

Werk voor het meisje, toch? 
Wie kent Hennie Meulman niet? Hondstrouwe kantine-
dienst, dé koffieschenker op de vroege zondagmorgen, 
vele hand- en spandiensten en natuurlijk het aanspreek-
punt op de zaterdag bij het oud papier. Van Hennie kun 
je op aan. Toch beginnen er lichte scheurtjes in dit imago 
te verschijnen. Bij de vorige inzameling kwam Heino 6 
erachter dat er niets klaarstond. Geen steigers, geen 
koffie en helemaal geen broodjes. Na wat gesteggel 
wisten zij zich toch te redden. Bij navraag bleek meneer 
Meulman bij zijn nieuwe verkering te zijn. Hij was het 
oud papier helemaal vergeten. Waar gaat dit heen?  

Heino’s weekend  
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Agenda vv Heino 2013/2014 
Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl  
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WK oefenwedstrijden Nederlands Elftal 
In voorbereiding op het WK 2014 in Brazilië oefent het Nederlands 
Elftal nog vier maal tegen een ander land. Een van deze vier 
wedstrijden zal plaats vinden begin maart. De overige drie 
oefenwedstrijden zullen plaatsvinden in mei en begin juni. Dus vlak 
voordat het WK 2014 in Brazilië zal losbarsten. Deze oefen-wedstrijden 
bieden de mogelijkheid aan Louis van Gaal om de selectie definitief te 
bepalen. Tevens kan bepaald worden hoe er gespeeld moet worden en 
wie in het basiselftal moet staan.  
 
Selectie WK 2014 
Louis van Gaal heeft in interviews al aangegeven dat die naar alle 
waarschijnlijkheid met een formatie gaat spelen met de punt naar achter. 
Dit in verband met de korte voorbereidingstijd van het elftal. Sommige 
spelers zullen pas een week van tevoren voor de start van het WK 2014 
aansluiten. Hieronder een overzicht van de laatste oefenwedstrijden van 
het Nederlands Elftal voor het WK 2014 in Brazilië. 
 
Oefenwedstrijden Nederlands Elftal WK 2014 
5 maart 2014: Frankrijk – Nederland 
17 mei 2014: Nederland – Ecuador 
31 mei 2014: Nederland – Ghana 
4 juni 2014: Nederland – Wales  

 
 

Bron: wereldkampioenschapbrazilie.nl 

FEBRUARI 2014 

vrijdag 14 februari  
Vossenjacht voor de voetbalschool en F-
jeugd 18.00 uur 20.00 uur Clubhuis en omgeving 

dinsdag 25 februari Talententoernooi < 13 13.00 uur 17.00 uur Sportpark 
MAART 2014 
zaterdag 1 maart Oud papier m.m.v. Heino 7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 19 maart  Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
APRIL 2014 
zaterdag 5 april  Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
MEI 2014 
zaterdag 3 mei  Oud papier m.m.v. Heino 9 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 7 mei  Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
Maandag 19 mei Jeugdleidersvergadering 19.30 uur 22.00 uur Clubhuis 
zaterdag 31 mei  Oud papier m.m.v. Heino 10 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
JUNI 2014 
vrijdag 6 juni - zondag 8 juni  Pompcup Sportpark 
Vrijdag 13 juni  Spanje-Nederland op megascherm 21.00 uur 0.30 uur Sportpark/ Feesttent 
vrijdag 13 juni -zondag 15 juni  D-kamp De Bosrand Hellendoorn 
zaterdag 14 juni  vv Heino Familiedag 12.00 uur 22.15 uur Sportpark/ Feesttent 
Zaterdag 28 juni  Regelzaterdag Sportpark 
VAKANTIEPERIODE EN NIEUW SEIZOEN 
zaterdag 5 juli 2014 Oud papier m.m.v. Heino 11 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 2 augustus 2014 Oud papier m.m.v. Heino 1 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 6 september 2014 Oud papier m.m.v. Heino 2 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 4 oktober 2014 Oud papier m.m.v. Heino 3 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 1 november 2014 Oud papier m.m.v. Heino 4 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 6 december 2014 Oud papier m.m.v. Heino  8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

http://www.vvheino.nl/
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
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Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Vacature voorzitter
Swuste, J. secretaris 0572-393775 Zomerdijk, T. secretaris 06-29622006
Lute, J. penningmeester 0529-497666 Kemerink, F. penningmeester 06-50278011

Rob Kruisdijk relatiebeheer 06-25341184
Vrijwilligerscoördinaat Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320
Schippers, P. voorzitter 0572-393530 Mulder, W. relatiebeheer 06-34554211
Veld in 't, Y. lid 06-38050853 Blom, A. relatiebeheer 06-24755314

Hartman, V. relatiebeheer 06-46258312
Financiële administratie
Lute, J. voorzitter 0529-497666 Technische commissie
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Pot, R. voorzitter 06-10125848
Heide v.d., B. ledenadministratie 0572-392402 Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
Horn, v.d. B. contributies 0572-392131 Bomhof, M. senioren selectie 06-41013447

Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771
PR/Communicatie Bomhof, T. C en D jeugd 06-30020703
Stegeman, K. voorzitter 06-41044808 Vincent Ruiter E jeugd 06-52562157

Slotman, R. F jeugd 06-51419777
Accommodatiecommissie Grafhorst, M.C. dames/meisjes 06-19032359

Lindeboom, W. voorzitter 0572-394364 Vonderman, E. hoofd jeugd-
opleidingen 06-10041435

Hoppen, R. secretaris 0572-391410 Kortekaas P. keepersoördin. 06-33174583
Lindeboom, W. penningmeester 0572-394364
Bol, B. uitvoering 06-10759694 Trainers:

Lobbert, M. Heino 1 06-28642633
Jeugdcommissie Nijlant, J. Heino 2 06-20199922
Slotman, D.J. voorzitter 06-30293016 Dwars, P. Heino 3 06-42120850
Roessink, W secretaris 0572-391019 Rave, E. keepers sen. 06-20407167
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 vacature keepers jeugd
de Haan, F. coörd. contactpers. 06-21102187
Bluemink, S. meidenpromotie 0572-393243 Hylkema, P. dames 1 06-30065432

Bonhof, K. A1 06-33606978
Contactpersonen jeugd Alferink, S. B1 06-43067481
Ton Zomerdijk contact A/B 06-29622006 Strijtveen, E. C1 06-12894865
Elshof, H. contact C/D 0572-393948 Hovenkamp, B. D1 0572-393868
Groteboer, R. contact E 06-34012336 Dijk, R. E1 06-51253310
Luchjenbroers, M. contact F 0572-850494 vacature F1
Lindeboom, R. contact meiden 0572-393811 Grafhorst, M.C. Meisjes 06-19032359
Bomhof, E. contact VBS 0572-392839

Verzorging:
Evenementencommissie Roeke, J. verzorger 06-50951133

Stegeman, A. voorzitter 06-21532974 Wijkstra, M. verzorgster 06-51093765

Pol, A. secretaris 06-40139447

Bos, W. administrateur 06-53211450 Materialen:
Swuste, F. loterij / crazy sunday 0572-393775 J. Meijerman belijning velden
Bos, E. activiteiten 06-20533312
Metz, M. D-kamp 0572-394979 Ontvangst zondag
Vacature jeugdtoernooien 06-21532974 Korstee, H. 0572-393812
Bruggink, M. Voetbal2Daagse 06-54355524 Lozeman, B. 0572-391816
Meulman, H. oud papier 06-46658938 Hogeman, W. 0572-391364
Geertsma, H. Pompcup 06-44066595 Roeke, W. 0572-392113
Klink, M. Futsal senioren 06-12354453
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Consul
Hittersum, v. J. Veldloop 0572-394489 Steg, H. 0572-392382
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974

Kledingbeheer
Kantinecommissie Neimeijer, B. 0572-392670
Velner, K. voorzitter 06-46410237 Riessen,v,M 0572-390244
Bruggink, L. secretaris 06-42837731 Nijensteen J 0572-392011
Vastenavond, E. planning 06-54627033
Krosman, B. inkoop intern 06-20551139 Scheidsrechters
Beek, T. van der inkoop extern 06-53378481 Hittersum, v. J. 0572-394489
Slotman, E. reservering/site 06-19622620

Seniorencommissie
Wedstrijdsecretarissen Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827
Bos, K. senioren 06-10804450 Bos, C. secretaris 06-10804450
Schotman, M. junioren 06-12327672
Strijtveen, A. vrouwen/meisjes 06-52416919

Wie moet u hebben?
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