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Voorwoord van de voorzitter 

Nieuwe Lente, nieuwe energie? 
  
Naar aanleiding van mijn vorige voorwoord waarin ik mij kritisch uitte over de politiek binnen de 
Gemeente Raalte kreeg ik positieve reacties. Dat is fijn, maar het betrof vooral mijn teleurstelling 
in het Gemeentelijk beleid aangaande sport en niet zozeer mijn oproep om zelf aan te pakken en 
ons minder afhankelijk op te stellen van de Gemeente. Uiteraard kan iedereen zich wel vinden in 
een oproep om ‘zelf de handen uit de mouwen te steken’, maar hoe vertaalt zich dat naar de 
dagelijkse praktijk binnen onze vereniging? Het antwoord is lastig en altijd doorspekt met de 
wens dat het beter kan. Ik doe een poging en hoop op evenzo veel reacties en suggesties. Als 
volgt…….. We mogen ons gelukkig prijzen met veel betrokkenheid en inzet van onze leden. De 
organisatie krijgen we nog altijd rond, maar het begint zwaar te worden omdat we zien dat 
steeds minder vrijwilligers meer gaan doen. Voor het oog lijkt het dan allemaal prima, maar de 
werkelijkheid is anders. We willen naar een situatie dat meer vrijwilligers minder gaan doen. Met 
andere woorden: de lasten over meer leden en vrijwilligers gaan spreiden. Dat verlicht de taken 
en maakt ons bovenal minder kwetsbaar. We zien een tendens dat veel leden iets willen doen 
voor de vereniging, maar dan niet structureel elke week. Nu zijn er verenigingen die, om het 
voorgaande te voorkomen, elk lid verplichten tot een taak. Zover willen wij als 
vrijwilligerscoördinaat  en algemeen bestuur niet gaan. We blijven appelleren aan een 
welgemeende motivatie om iets te doen voor ons mooie vereniging zonder dwang. Toch 
geraken we aan onze grens en bedenken acties. Inmiddels hebben we afgezien van een grote 
telefoonactie omdat we dan ook leden bellen die al iets doen of op een andere manier actief zijn 
in het dorp. We zoeken juist naar de mensen die graag iets willen doen, maar niet de weg vinden 
binnen de vereniging om dit te melden. We gaan dus uit van het positieve scenario dat iedereen 
wel bereid is om wat te betekenen voor vv Heino. Is het niet voor het algemeen belang dan toch 
zeker wel voor het belang van onze jeugd. Binnenkort melden wij ons met een gerichte vraag. 
Was het met de nieuwjaarswens nog ‘doe je weer mee?’ zal het in het voorjaar zijn: ‘wat kun jij 
betekenen voor onze vereniging’? Het is lente en dat geeft altijd nieuwe energie. Plannen 
worden op vele fronten gemaakt. Laat nu deze lente ook het initiatief zijn om wat te doen voor 
vv Heino. Doe mee en laat onze vereniging blijvend bloeien. Over bloei en investeringen nog iets 
anders……. De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met investeringen op onze 
prachtige accommodatie. Zo worden er kleedkamers gerenoveerd en zal een vier tegen vier 
kunstgrasveld worden aangelegd achter de tribune. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door 
een erfenis, donatie van de Vrienden van vv Heino en een reservering in de begroting. We 
komen een heel eind met de financiering en hebben de laatste centen nodig van onze 
traditionele loterij. Dit jaar vindt de trekking plaats op 12 april om 21.00u. Noteer alvast: Verloting 
tijdens ‘Crazy Saturday’ op 12 april met voorafgaande de wedstrijd Heino 1 tegen SDC’12. 
Aanvang 18.00u. De oproep voor onze voetballende leden is niet voor niets: Verkoop de loten 
voor ons doel ‘vier tegen vier kunstgrasveld’! Laat onze jeugd genieten van dit veld en deze 
spelvorm. Trouwens ook voor onze senioren. Nieuwe lente, nieuwe energie……. voor onze 
mooie vereniging! 
  
Peter Vervloet 
voorzitter 
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Van het Algemeen Bestuur    

Fair Play? Wat doen we er aan? 
  
Nadat we in de algemene ledenvergadering (ALV) hebben ingestemd met de ‘basis elf ‘, onze 
regels voor fair play, is er niet stilgestaan. We hebben afgesproken een jaar te gaan werken met 
de ‘basis elf’ en in de ALV van november 2014 te bezien of we ze moeten aanpassen. Dat 
betekent dat we regelmatig de ‘basis elf’ op de agenda zetten van het overleg in de commissies, 
maar laat het vooral geen zaak zijn van alleen het bestuur of de commissies. Regel 11 
‘we…..………. vinden het normaal om elkaar hierop aan te spreken’ behoort aan iedereen. Dus 
bij deze de oproep om ook regelmatig in het eigen team ‘fair play’ te bespreken. Niet om te 
moraliseren en met het vingertje te wijzen op wat er allemaal verkeerd gaat, maar eerst maar 
eens de sfeer creëren dat het normaal is om te bespreken dat we gaan voor sportieve strijd. 
Begin maart hebben we meegedaan met de ‘week van de aanvoerder’ en er zal in april een 
ouderavond worden georganiseerd waarin ook het thema ‘fair play’ besproken wordt. Mochten 
er meer ideeën zijn om ‘fair play’ aandacht te schenken is het prettig om dit te vernemen. De 
groep die zich achter de schermen hiermee bezig houdt en regelmatig het overleg heeft met de 
KNVB bestaat uit: Annet Tromp, Arnoud Jansen, Dirk Jan Slotman, Jan Spijkerman, Erwin 
Vonderman en Peter Vervloet. Spreek ze gerust aan en voel je uitgenodigd om mee te doen met 
een zaak die ons allen aangaat.  
 
 
Tekening: Rene van Veen. 
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PompCup Heino It Giet Oan!  
 
 
Daar zijn we weer! PompCup Heino 2014  
vindt plaats op 7 en 8 juni op ons eigen sportpark. In deze clubkrant een kort overzicht van de stand 
van zaken. 
Al een aantal maanden zijn de 13 leden van de PompCup Crew ideeën aan het uitwerken voor alweer 
de 11e editie van ons internationale jeugdtoernooi. De eerste grote verandering heeft inmiddels in de 
media gestaan. We hebben een nieuw logo! In samenwerking met Reclamemakers Holten is er een 
logo gemaakt dat verschillende facetten van de PompCup uitbeeldt. Wij als crew hebben het idee dat 
dit logo staat voor wat het toernooi betekent, voor zowel deelnemers, vrijwilligers als bezoekers. 
Enthousiast vertellen Lieke en Nicole van de PR: “Het logo beeld een cup uit, want er valt wat te 
winnen tijdens het jeugdtoernooi. Daarnaast is er ook een juichend poppetje te herkennen, dit geeft 
het plezier en de sfeer van het toernooi weer. Als laatste komt er ook een element van de pomp terug, 
de grote lijnen zijn de hendels van de pomp. Het logo is een mooi geheel geworden. Hier kunnen we 
weer jaren mee vooruit!” Naast een nieuw logo is er ook een nieuwe foto van de crew. De 
huisfotograaf Vincent Hartman ontving de crew in zijn goed verwarmde studio. “Dit betekende een 
foto zonder te hoeven blauwbekken in de kou, daar kunnen wij wel aan wennen. Dank Vincent!” 
 
Verder een oproep van Edwin en Ruben die de vrijwilligers ook dit jaar weer in plannen. “Er is een 
nieuwe manier om je aan te melden als vrijwilliger. Alle oud-vrijwilligers, van wie het emailadres 
bekend is, hebben van ons een mail met inlogcode ontvangen. Via de webpagina 
www.vvheino.nl/pompcup/vrijwilligers kun je daarmee jezelf aanmelden als vrijwilligers. Voor 
(nieuwe) vrijwilligers zonder inlogcode is er een knopje nieuwe vrijwilliger. Verzend zo spoedig 
mogelijk je aanmelding, des te eerder kunnen wij de indeling maken!” 
 
In samenwerking met Weekblad voor Salland zal er een heuse PompCup krant verschijnen die geheel 
in het teken staat van het prachtige toernooi. “Om redactioneel het blad te vullen hebben we al heel 
wat ideeën, maar tips en ook schrijvers zijn altijd welkom! Daarnaast willen wij ook sponsoren de 
mogelijkheid geven bij 28.000 huishoudens op de mat te vallen in heel Salland, ook zij kunnen 
contact met ons opnemen!” zo stelt Carlinda van de sponsoring. 
Daarnaast verzorgen Britt, Chris, Matthijs en Wietse ook dit jaar de hapjes en drankjes op een, ook dit 
jaar weer, vernieuwde PompCup Plaza. To be continued.. 
 
Echter, het verlossende woord komt van Marcel en Jasper: “We hebben teams die deelnemen aan het 
toernooi uit vijf verschillende landen en ook de gemeente heeft de vergunning afgegeven.  
 
PompCup Heino 2014: It Giet Oan!!” 
 

http://www.vvheino.nl/pompcup/vrijwilligers
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Van de Jeugdcommissie  

Wat een fantastisch weer om te voetballen. Vorig jaar had koning winter ons nog stevig in de 
houdgreep. Vandaag de dag horen we de vogels fluiten en is het gras groener dan ooit. 
Het zijn heerlijke temperaturen om te voetballen of om als supporter een team aan te moedigen. 
  
De voorjaarscompetitie ligt dan ook mooi op schema wat inhoud dat we netjes op tijd klaar zijn 
met voetballen om te gaan genieten van de WK. 
  
Heino D2 is nog actief in de beker. Zij spelen op 19 april een uitwedstrijd tegen Vroomhoopse 
Boys D2. Jongens succes en hopelijk spelen jullie net als vorig jaar de finale. 
  
Ook doen verschillende elf- of zeventallen nog leuk mee in de competitie. Voor sommigen zit er 
een kampioenschap of nacompetitieronde aan te komen.  
Andere jaren kregen de kampioenen van de jeugdcommissie een bon aangeboden van Plaza.  
We horen dan ook graag van jullie wanneer jullie kampioen kunnen worden zodat we hierbij 
aanwezig kunnen zijn. We delen nog wel een bon aan jullie uit maar we hebben een alternatief 
bij Oortwijn kunnen regelen. 
Dus mocht je met je team kampioen “kunnen” worden laat het ons weten zodat we iets met en 
voor jullie kunnen regelen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jeugdcommissie 
Dirk-Jan Slotman 
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Meidenpromotiedag 
 

Op 16 april 2014 wordt op het hoofdveld van vv Heino de meidenvoetbal-

promotiedag georganiseerd. Onder begeleiding worden er tal van activiteiten 

georganiseerd. 

De meiden van de basisscholen uit Laag Zuthem, Lierderholthuis (nu ook in Heino), 

De Elshof en Heino worden door sport en spel bekend gemaakt met het voetbalspel. 

Deze dag wordt georganiseerd voor meiden die al lid zijn maar ook voor meiden die 

nog geen lid zijn van de vv Heino. 

In de komende periode zal de meidenpromotiegroep met aanvullende informatie 

naar buiten komen en zullen de inschrijfformulieren weer op de scholen 

rondgestuurd worden. 
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lees verder op de site 

lees verder op de site 

VV Heino B2-SDOL B1 

Rijdend door Heino, schreeuwende supporters langs de weg. Een enorm groot feest, en hoofdpijn de 
volgende ochtend. Misselijk ook. We zijn kampioen. Eindelijk, na hard werken en vele overwinningen mogen 
wij, Heino B2, ons eindelijk kampioen noemen. Dan gaat de wekker. Mochten we deze droom willen 
verwezenlijken moet er eerst gewonnen worden van SDOL. 1 van de 4 finales voor de strijd om het 
kampioenschap. 
  
Zaterdag, foebeledag. Vandaag SDOL op het programma. 1 plaats boven Heino B2. Titelkandidaat. Dan weet 
je het, we zijn gespannen. Oefenpotje eindigde in 3-3 waar we uiteindelijk nog goed mee weg zijn gekomen. 
Alle reden om ons te focussen lijkt het. Zoals eerder genoemd, 1 van de 4 finales.  
Denken we aan het kampioenschap? Nee, we zijn zo lekker gewoon gebleven. Spelen we ervoor? Maar 
natuurlijk, kijk naar de stand. 3e met 24 goals voor en 5 tegen. 12 puntjes, we vermaken ons wel.  
  
Scheidsrechter blaast om 14:30 op het fluitje. We zijn begonnen. We zijn begonnen..Goal. Heino laat zien een 
sterke ploeg te zijn en scoort na zo’n 4 minuten. De toon is gezet. Wedstrijdje duurt voort en na zo’n 40 
minuten mogen we aan de thee. 3-0 voor. Ja, wij stonden er ook van te kijken. Zwak, ‘laten we de bal maar de 
voren schietende’ ploeg uit Luttenberg. Dat hadden we niet verwacht. En daar, daar dames en heren,  schuilt 
het gevaar. Onderschatting.    
 
‘Ik voel me niet eens zo bijzonder’ 
Dat VV Heino B2 een kweekvijver is van jonge talenten is al jaren bekend, maar dit seizoen staat er een 
heel bijzonder talent op. Krijn Antonissen. Sterk in de lucht, een geboren leider en de rust zelve. Deze 
week een exclusief interview met de man die Heino B2, 1 van de best verdedigende clubs maakt. 
Hoe schat je de kansen in dit seizoen? Is er al gesproken over het kampioenschap? 
Daar is niet over gesproken, integendeel. We moeten ons hoofd niet verliezen. We moeten nog veel leren als 
we kijken naar de wedstrijd tegen Diepenveen. Dat het de laatste weken beter gaat kan ik niet ontkennen, 
maar van het kampioenschap mogen we alleen maar dromen. 
Je wordt gezien als een van de grootste talenten van Heino B2, bezwijk je snel onder druk? 
Ik ben redelijk rustig met dit soort onderwerpen, eigenlijk altijd al geweest. Ik voel me gevleid door dit soort 
complimenten, maar ik houd m’n hoofd koel. Ik voel me zeker niet bijzonder. We behalen de  resultaten met 
z’n allen en niet alleen. Ik sta niet alleen op het veld en daar ben ik me maar al te goed bewust van. 
Scouts zitten geregeld op de tribune, is je zaakwaarnemer als contracten aan het selecteren? 
Mijn zaakwaarnemer weet wat ik wil, hij zal de clubs eruit halen die mij aanspreken. Of er al contacten zijn 
gelegd met clubs weet ik niet, en daar hou ik me op dit moment ook niet mee bezig. Laatst heb ik wel een 
overeenkomst gesloten met Nike en daar ben ik al blij mee.  
De rest komt vanzelf wel op mijn pad. 
  
Blauw Wit ’66 – VV Heino B2 
Dames en heren, 
Beschuit met muisjes. Voor wie? Dat hoort u straks. 
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Vossenjacht voor 
echte bikkels .. 
 

Voetbalschool en F-teams 

14 Februari 2014 
 
Vrijdag 14 februari 2014 stond de vossenjacht voor de Voetbalschool en  F-teams gepland. Het weer leek 
goed, en als je buienradar kon geloven dan hielden we het waarschijnlijk net droog.  
Helaas was om 18.00 uur het wel anders, maar na overleg werd toch besloten om het door te laten gaan. Met 
een training of wedstrijd regent het ook weleens, en dan gaat het ook gewoon door.  
De voetbalschool mocht als eerste starten, daar was ook een goede opkomst. Sommigen kwamen zelfs net 
van zwemles, en hadden zich gehaast om toch maar met de vossenjacht mee te kunnen doen. Voor heel veel 
was het de eerste keer dat ze in het donker op pad gingen, en sommigen vonden het best wel spannend. 
Daarna waren de andere teams aan de beurt, iedereen ging met zijn of haar eigen team. De teams waren 
allemaal goed vertegenwoordigd, sommige teams zelfs compleet. Ze hadden er allemaal zin in om de vossen 
te zoeken. Ook bleek het maar weer dat de SPELERS VAN VV HEINO ECHTE BIKKELS ZIJN , en waren niet 
bang voor een beetje regen. Ze waren niet van suiker!! 

 
De vossen hadden zich dit keer goed verstopt. Ze zaten allemaal in 4  
verschillende gebieden, en mochten hun gebied niet uit. Je kon de vossen 
vinden in de Gemeentetuin, de Kloostermanshof, de Plataan en de Linde. Dit 
keer was het ook een hele variatie aan vossen die je kon tegenkomen, zoals  
Ali Baba ( hij had de rovers thuisgelaten), een Oranjefan compleet met toeter  
(als je pech had liet hij je schrikken door al toeterend achter je te gaan staan).  
Ook liep er nog een bergbeklimmer, een konijn, en zelfs nog een banaan rond.  

 

Dit jaar waren er ook 2 Mysterie Guests, je wist van tevoren dus niet wie of wat het zou zijn. De ene was 
een boef, maar de ander op te zoeken viel nog niet mee. Het bleek Hendrik Jan de Tuinman te zijn, die 
ergens in een tuin aan het schoffelen was. En iedereen was het daar ook wel over eens, wie gaat er nu in 
het donker je tuin schoffelen en ook nog in de winter? Het bleek dus een vos te zijn!  

In totaal waren er 11 vossen, en je moest 6 letters en 5 kruisjes 
hebben. Als je alle vossen had gehad, kon je als je alles had een 
woord maken. In de kantine werd dan ook druk gepuzzeld, en het 
woord was SLAPEN. Alleen viel het nog niet mee om dit op het 
formulier in te vullen, door de regen waren de papieren een 
"beetje"  verregend. Alle teams hadden dit goed. SUPER GEDAAN 
!!! 
Nadat het formulier was ingeleverd kreeg iedereen nog een 
beker drinken en ook nog een broodje met knakworst.  En als je 
ouders er waren mocht je naar huis. 

 
 

http://thumbs.dreamstime.com/z/bergbeklimmer-24292783.jpg
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Winterseizoen voorbij..  
 
De vossenjacht was al weer de allerlaatste 
activiteit van dit winterseizoen. Bij deze willen we  
alle vrijwilligers bedanken die ons ook dit jaar weer geholpen hebben. Maar natuurlijk ook 
de spelers en begeleiders van de teams, dat jullie met zovelen bij alle activiteiten aanwezig 
waren.                        
En daar doen wij het als activiteitencommissie natuurlijk ook voor. 
  
Ook was het  SUPER  dat jullie met de buitenactiviteiten bijna allemaal een veiligheidshesje 
droegen. Jullie vielen allemaal goed op !!!   
Allemaal bedankt, en voor de rest wensen we jullie nog heel veel voetbalplezier. 
  
De activiteitencommissie. 
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De toekomst van onze kinderen gaat ons allen aan. We willen dat elk kind in Heino kan 
genieten van sport samen met leeftijdsgenoten in een veilige omgeving. Stichting Heino 
Kids Sporten (HKS) wil daar actief in bijdragen en belemmeringen tot deelname, van welke 
aard dan ook, wegnemen.  
De meest concrete hulp is de financiële vergoeding van het lidmaatschapsgeld en de 
sportkleding voor een kind. Hiervoor wordt ook nauw samengewerkt met Stichting Leergeld 
Salland. Beide stichtingen hebben hetzelfde hoofddoel en zijn daarom geen concurrenten 
van elkaar, maar partners. 
Daarnaast wil HKS zich verder ontwikkelen om ook andere belemmeringen weg te nemen. 
Denk daarbij aan ondersteuning (financieel, kennis en netwerk) van verenigingen wanneer 
zij een kind met een beperking als lid hebben of krijgen. En daaruit voortvloeiend, de 
begeleiding van kinderen met een beperking die graag zouden willen sporten. Om ieder 
kind in de gelegenheid te stellen om te sporten, kunt u altijd met verzoeken, vragen en 
opmerkingen bij ons terecht. Dat kan per e-mail (info@heinokidssporten.nl).  
  
Meer informatie is te vinden op www.heinokidssporten.nl  
  

mailto:info@heinokidssporten.nl
http://www.heinokidssporten.nl/


Heino Sport  februari 2014 18 

Advertenties – Sponsors VV Heino 



 43e jaargang (2013-2014) No. 4 19 



Advertentiepagina – Sponsors VV Heino 20 



 43e jaargang (2013-2014) No. 4 21 



Advertentiepagina – Sponsors VV Heino 22 



 43e jaargang (2013-2014) No. 4 

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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Programma 2014 



Heino Sport  maart 2014 

Tussenstand topscorerklassement  

seizoen 2013/ 2014 
 

 
Plaats: Naam :  Elftal : Aantal doelp. 
  
1 Desi Jansen  Heino VR 2 26 
2 Arjan Blom  Heino  2 21 
3 René Linthorst  Heino VE 1 16 
4 Thomas Dekkers  Heino 5 15 
5 Rob Lugtenberg  Heino 5 12 
6 Koen Roessink  Heino 6 11 
7 Marleen Holsappel Heino VR 1 10 
8 Robin Gerritsen  Heino 1 9 
 Thomas Fakkert  Heino 3 9 
 Ferdi Blom  Heino 5 9 
 Luc Broeks  Heino 5 9 
 Laura Middelkamp Heino VR 2 9 
13 Pieter Bol  Heino 3 8 
 Mark Hoppen  Heino 7 8 
 Bram Vervloet  Heino 9 8 
 Bas te Winkel        Heino 10 8 
 Tom te Winkel  Heino 10 8 
18 Hidde Smeek  Heino 1 7 
 René Mulder  Heino 6 7 
 Hendry Ekkelkamp Heino 7 7 
 Martijn Luchtjenbroers  Heino VE 1 7 
 Jitske Mulder  Heino VR 1 7 
  
Bovenvermelde stand is bijgewerkt t/m het weekend van 15 en 16 maart 2014. 
  
  
 

26 

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.tvc28.nl/nieuws/wedstrijdverslagen/1442-tvc-b1-wint-met-monsterscore.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=TCjMUVTjCvffbM&tbnh=191&tbnw=264&zoom=1&docid=MEPrn7AQk9L5HM&ei=8a-hUqO2Aojs0gWa14DYCw&ved=0CAQQsCUoAQ
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Woensdag  
7 mei 2014 
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Agenda vv Heino 2013/2014 
Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl  

29 

 
 
 
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 (2-0) 
17 mei 2014: Nederland – Ecuador 
31 mei 2014: Nederland – Ghana 
4 juni 2014: Nederland – Wales  

 
 

Bron: wereldkampioenschapbrazilie.nl 

APRIL 2014 
zaterdag 5 april  Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 12 april Heino 1 - SDC 1 18.00 uur 19.45 Sportpark 
zaterdag 12 april Crazy Sunday 19.45 uur 23.30 uur Clubhuis 
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
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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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