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Voorwoord van de voorzitter 

 VV Heino……… ‘a way of life’ 
 
Is dat niet een beetje overdreven? Onze vereniging zien als een manier van leven? Natuurlijk zijn 
er altijd zaken of waarden te noemen die belangrijker zijn, maar niet voor niets is ons motto ‘we 
zijn meer dan voetbal alleen’. We bepraten veel in ons clubhuis en dan gaat het niet alleen over 
voetbal. De sociale binding is ons evenveel waard. Of je nu elke dag op ons mooie sportpark 
bent of zo af en toe, moet op een welkom gevoel niet uitmaken. Ik sprak onlangs een lid die 
vertelde over de belangrijke rol die vv Heino speelde in zijn leven. Van jeugdspeler tot nu 
vrijwilliger en vader van kinderen die weer evenveel plezier beleven aan de vereniging als 
hemzelf. In zijn enthousiasme over alles wat hij aan plezier beleefde typeerde hij onze vereniging 
als hechte dorpsclub. In zijn geval is het niet toevallig dat hij vrienden heeft gemaakt en 
tegenkomt bij vv Heino. De wedstrijd van het 1e op de zondagmiddag is de gelegenheid om 
elkaar te spreken, lol te beleven en waar gevraagd steun en betrokkenheid te tonen. Heerlijk 
toch, maar ik begrijp ook goed dat er leden en vrijwilligers zijn die de betrokkenheid niet ervaren 
of andere keuzen maken. Dan wordt ons motto ‘we zijn meer dan voetbal alleen’ wellicht eerder 
normerend dan uitnodigend. Het plezier wat je kunt beleven aan een vereniging geldt echt niet 
voor iedereen. Er zijn jeugdleden die geen klik hebben met teamgenoten of balen van het 
selectiebeleid. Toch hoop ik dat onvrede wel wordt geuit en we als bestuur te bereiken zijn. Niets 
vervelender dan een bestuur wat op afstand staat. Wij zijn ook maar vrijwilligers en de 
vereniging is niet ons eigendom, maar van alle leden. In een eerder voorwoord heb ik daarom 
het belang van de algemene ledenvergadering (ALV) benadrukt. Samen maken we het beleid en 
samen staan we voor de verenigingscultuur. In de laatste ALV hebben we besloten om te 
investeren op ons sportpark. Het resultaat mag er zijn. De nieuwe entree en het 4tegen4 veldje 
zien er fantastisch uit en dat zal ook zo zijn met kleedkamers 1 en 2 die binnenkort worden 
gerenoveerd. Op de familiedag, 14 juni, gaan we het 4tegen4 veldje officieel openen. Naast deze 
feestelijke afsluiting van het voetbaljaar, zijn er nog meer leuke evenementen in de komende 
maanden. De Pompcup, het D-kamp, op 13 juni in de feesttent met elkaar Spanje-Nederland 
kijken en natuurlijk per team een ‘slotfeestje’. Met voor sommige teams nog een prijs in het 
verschiet. Wetend dat er de komende twee maanden nog van alles gebeurt binnen de 
vereniging is het wat vreemd om een laatste voorwoord te schrijven. Het is immers het laatste 
clubblad in dit voetbaljaar. Nog te vroeg om een goede vakantie te wensen, maar wel op zijn 
plaats om alvast iedereen te bedanken voor de geweldige inzet voor onze vereniging. Dat 
bedanken doen we zeker nog op de familiedag met ook de verkiezing van de vrijwilliger van het 
jaar. Of het nu een ‘way of live’ is of niet, we zijn een fijne vereniging en het is prettig om daar 
een bijdrage aan te leveren. 
 
Sportieve groet, 
Peter Vervloet, voorzitter 
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Van de Sponsorcommissie  

De Sponsorcommissie is pad geweest met de sponsoren van vv Heino; gezellig, 
ondernemend en goed voor de onderlinge betrekkingen. Op vrijdag  4 april hadden zich 
zo'n 65 sponsoren verzameld bij Oortwijn in Heino voor een broodje en kop soep. In het 
‘welkom’ presenteerde de sponsorcommissie haar visie op samenwerking tussen 
ondernemers en vv Heino. 
 
Voetbalvereniging Heino als podium voor sponsoren 
In een korte toelichting zijn de mogelijkheden gepresenteerd tot sponsoring. Er is meer mogelijk 
dan de traditionele sponsoring. Voetbalvereniging Heino biedt een groot bereik voor de 
ondernemers. Met ongeveer 1000 leden, dagelijks 350 website bezoekers en een kleine 1100 
twitter volgers is het super aantrekkelijk voor ondernemers om een actie of aanbieding via vv 
Heino te communiceren. De creativiteit van de ondernemer is hierin vrij en kan daardoor juist 
leiden tot een ‘win-win’ situatie voor zowel ondernemer als de vv Heino. Na deze opwarmer 
vertrok het gezelschap in goede stemming naar het stadion van PEC Zwolle. Het vervoer met de 
spelersbus was een aangename verrassing. Voorafgaande aan de wedstrijd PEC – FC Groningen 
kregen de sponsoren een uitleg van de heer Jansen over het Business Model van PEC. Vervolgens 
maakte assistent-trainer De Gunst een koppeling met de wedstrijd. Voorzichtig werd 
vooruitgeblikt naar de bekerfinale. PEC bleek er helemaal klaar voor en inmiddels weten we het 
fantastische resultaat. De wedstrijd PEC – FC Groningen was niet geweldig. Zowel in de eerste als 
in de tweede helft  hebben beide clubs zich niet van hun sterkste kant laten zien. De ‘derde helft’ 
maakte echter veel goed. Bovendien werd het initiatief tot dit sponsoruitje zeer gewaardeerd. 
Het was reuze gezellig! Sponsoring via vv Heino levert een goede bijdrage aan een 
ondernemend Heino. 
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Op weg naar het volgend seizoen 
  
Met nog enkele wedstrijden voor de boeg, zijn veel mensen al weer een geruime tijd bezig 
met het volgende seizoen. De technische commissie met de indelingen voor de 
selectieteams en de Seniorencommissie met de “lagere” teams. We luisteren naar de diverse 
leiders en spelers met hun eigen wensen , maar we houden ook het clubbelang in de gaten. 
Jeugdspelers die overgaan naar de senioren, spelers die graag naar een ander team willen, 
mensen die wat anders willen gaan doen, en daarom stoppen als voetballer bij de vv Heino. 
Maar ook zijn er nieuwe aanmeldingen voor het komende seizoen. We gaan proberen 
zoveel mogelijk mensen het plezier in het spel en in het team te vergroten en mensen te 
bewegen om te voetballen.  
Eén van deze mogelijkheden is het voetballen bij het 7x7 35+/45+ voetbal. 
Voetballiefhebbers die lid zijn van onze vereniging, die graag nog op hun eigen nivo 
voetballen en met leeftijdsgenoten nog regelmatig een balletje trappen met aangepaste 
spelregels. Ze hebben afgelopen seizoen regelmatig met een toernooitje meegedaan tegen 
buurtverenigingen en trainen regelmatig op de zaterdagmiddag. Ze spelen niet in een 
KNVB competitie, en zijn niet elke week actief aan het voetballen. Voor velen een mooie 
gelegenheid om te sporten of te ontspannen. Misschien ken je iemand die dit ook wel wat 
lijkt: laat hem maar even contact opnemen met seniorencommissie@vvheino.nl. Maar het 
voetballen hoeft niet te stoppen als de competitie afgelopen is. We gaan proberen om na 
de competitie , op de donderdagavonden iedereen de gelegenheid te geven even met 
anderen te kunnen voetballen. Zie het meer als het ons bekende Gerard Satink toernooi. 
Iedereen die nog een balletje wil trappen komt op donderavond om 19.30 tot 21.00 uur bij 
elkaar om dan teams te gaan vormen, en alle spelers door elkaar, van Heino 1 tot veteranen 
en dames. We zijn aan het inventariseren of hier genoeg animo voor is, en dan volgt er 
informatie via de website. Ook niet leden zijn dan van harte welkom. Kortom: we willen 
onze leden voetbalplezier bieden. Maar we kunnen ook nog nieuwe leden gebruiken in de 
diverse teams. Ken je iemand die misschien wel weer wil voetballen, maak hem/ haar warm 
voor onze club en de mogelijkheden.  
Maar niet alles gaat vanzelf, ook niet bij onze vereniging. Ook wij zijn steeds op zoek naar 
vrijwilligers die onze club willen helpen. Ons motto ie nog steeds: meer vrijwilligers, om met 
elkaar minder te hoeven doen. Ben jij wel of nog geen lid, wil je ons helpen, meld je dan aan 
als vrijwilliger. We gaan dan kijken wat jou interesse heeft, en op welk tijdstip je ons zou 
kunnen helpen. 
  
Jan Spijkerman 
Seniorencommissie vv Heino 
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Iedereen heeft zijn eigen talent 

Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen talenten, en bij het voetballen denk je dan al snel aan de 

voetballers zelf. Maar er zijn natuurlijk ook talenten in het leiden van wedstrijden. 

Het gebeurde op zaterdag 22 maart: Heino C4 speelt thuis tegen Rohda. Dennis Snel wil als 

nieuwe seniorenscheidsrechter, oefenen bij de jeugd. Hij begint na enkele tips , met een beetje 

gezonde spanning, aan zijn wedstrijd. De wedstrijd verloopt heel sportief, en het duurt wel erg 

lang voor hij moet fluiten voor een eerste overtreding. Ook in de tweede helft loopt alles op 

rolletjes, en Rohda scoort enkele malen. Dennis fluit voor het einde van de wedstrijd. Wat blijkt: de 

nieuwe scheidsrechter heeft 2 maal moeten fluiten voor buitenspel, maar geen enkele keer in 70 

minuten voor een overtreding. 

Als je als nieuwe scheidsrechter het goed leiden van een wedstrijd  

nu al in de vingers hebt, ben je toch echt wel een TALENT. We hopen dat  

Dennis het in zijn eerste wedstrijd bij de senioren ook zo rustig heeft. 

Heren scheidsrechters: wil je weten hoe Dennis dit doet, vraag hem  

gerust om advies. 

 Heino op weg naar nacompetitie promotie? 
 
‘Wat er ook gebeurt, het is een mooi voetbaljaar geweest met een prestatie 
die we niet hadden verwacht. Wel gehoopt, maar de groep is jong en in de 
eerste wedstrijden hebben we teveel punten laten liggen’. 
Toch hoopt Marc wel degelijk op een plek in de nacompetitie voor promotie 
naar de eerste klasse. Het zou voor het eerst in de geschiedenis van vv Heino 
zijn als via de nacompetitie promotie naar de 1e klasse kan worden 
afgedwongen. Zover is het nog niet, want eerst moet er a.s. zondag 11 mei 
nog gespeeld worden tegen SV Voorwaarts en de periode moet nog 
definitief veilig gesteld worden. Een spannende uitwedstrijd in Twello, 
waarbij de mannen van het 1e hopen op veel steun. 

‘Zoals altijd’, geeft Marc aan en spreekt zijn waardering uit voor de supporters van vv Heino. ‘Een mooie 
club, met veel betrokkenheid en gelukkig ook kritische volgers. Terecht dat we ook kritiek krijgen, want 
we spelen de laatste wedstrijden niet goed zoals we graag willen spelen, maar scoren wel de 
doelpunten op de juiste momenten en halen zo de noodzakelijke punten. Het kan altijd beter en dat 
willen we a.s. zondag laten zien. Het is nogal puzzelen bovenin en er komen nog verschillende ploegen 
in aanmerking voor de 2e plaats of de 3e periodetitel. Het ‘als dit en als dat’ is begonnen, maar door zelf 
te winnen wordt de buit zeker definitief veilig gesteld. Het kampioenschap is terecht gegaan naar De 
Zweef en iedereen verdient de plek waar hij uiteindelijk staat op het einde van de competitie. Waar 
Heino komt te staan is niet alleen afhankelijk van de eigen inzet en kwaliteit, maar ook van Voorwaarts. 
Zij zullen de competitie voor eigen publiek goed willen afsluiten ook al is er voor Voorwaarts geen prijs 
meer te winnen. We zullen zien, besluit Marc, we gaan nog voor een goede laatste training en dan 
zondag met hopelijk veel groen-wit de IJssel over naar Twello’ 

Voorbeschouwing Heino 1 door Marc Lobbert 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Qk8-UC9ZUzkBfM&tbnid=vFTYXjNt6IG-5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sallandmagazine.nl/nieuwe-shirts-dragen-bij-aan-professionalisering-scheidsrechterskorps-amateurvoetbal/&ei=5J9rU9noG8bgOKeEgZgD&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNEuEZK9veYY8dRfECgTYdsJes6OFw&ust=1399648569216254
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Van de Jeugdcommissie -1-  

Kampioen ja of nee! 
Op dit moment is het ons nog niet bekend welke zeven- of elftallen aan het einde van de 
competitie kampioen zullen worden: 
Heino C5 draait op volle toeren en staan met nog een paar wedstrijden te spelen bovenaan.  
Ook A1 deed de afgelopen weken goede zaken en de uitwedstrijd bij Enter Vooruit is van 
enorm belang. Het kampioenschap is vergeven maar directe promotie is nog mogelijk. 
Heino B2 heeft na twee fantastische wedstrijden gespeeld te hebben tegen de koplopers, 
beide keren winst, het tegen de lager geplaatste teams toch laten liggen. De wedstrijd 
tegen Rohda thuis moet nog gespeeld worden, hopen op een goed resultaat om het 
seizoen nog enig glans te geven. 
Heino MB1 staat ook bovenaan maar de concurrentie ligt op de loer, ook zij zullen de 
komende weken nog spannende wedstrijden spelen. 
Bij het team van Heino D2 is het ongemeen spannend. Tijdens dit schrijven staan er 4 teams 
bovenaan met een gelijk aantal punten. Zet hem op jongens.  
Helaas heeft dit team niet de finale van de KNVB beker gehaald. Tegen Vroomshoop werd in 
de halve finale jammerlijk verloren. Heino D2 op naar het kampioensschap maar. 
E4 staat ook bovenaan maar ook hier moeten nog enkele wedstrijden gespeeld worden. 
Spannend dus voor de komende weken. 
Heino E5 staat samen met Rohda bovenaan. Woensdag 7 mei wordt de kraker tegen Rohda 
gespeeld op het veld in Heino. Succes jongens. 
  
Voor alle jeugdteams die nog spannende weken tegemoet gaan succes. Mocht er wat te 
vieren zijn laat het ons weten zodat we aanwezig kunnen zijn. 
 
 
Crazy Saturday 
  
Tijdens crazy Saturday heeft het team van Heino E9 een voorwedstrijd gespeeld tegen 
SDC’12 E10. In een redelijk gelijk opgaande wedstrijd wist het team van Heino toch vaker te 
scoren en hiermee de wedstrijd te winnen. 
Na een beker drinken en een zakje chips mochten de jongens samen met de spelers van het 
1e van beide verenigingen het veld betreden voor aanvang van de wedstrijd. 
Dit was toch heel speciaal.  
Jongens bedankt voor jullie inzet en we hopen dat jullie hebben genoten. 
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Van de Jeugdcommissie -2-  

Meidenpromotiedag 
  
Op 16 april 2014 heeft op het hoofdveld van vv Heino de meidenvoetbalpromotiedag 
plaatsgevonden.  
Een stralende zon aan de hemel en op een prachtige accommodatie hebben ongeveer 45 
meiden van de lagere scholen genoten van een middag spel en plezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder begeleiding van enkele enthousiaste speelsters van de vv Heino hebben de meiden 
genoten van meerdere spelactiviteiten met bal. 
Na afloop werd er nog een consumptie met een versnapering aangeboden.  
Moe maar voldaan zijn de meiden weer huiswaarts gegaan. 
 
Jeugdcommissie 
Dirk-Jan Slotman 
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‘E3 nog net een punt tegen Deventer’ 
Met een prachtige zonnetje, een klein beetje frisse wind moesten de toppers van E3 vandaag 19 april 
aantreden tegen Sportclub Deventer E2. 
Helaas was Joris Koning(alias Jackie) geblesseerd, maar de trainers hadden een goede vervanger voor 
hem gevonden, genaamd Thom Ruiter. 
De jongens begonnen goed aan de wedstrijd. De jongens speelde de bal goed over en met Marco als 
keeper in het doel, gingen ze de strijd aan. Thom Ruiter kreeg de bal goed in de voet en ging er op 
snelheid van door en gaf een prachtige pass op Joris Antonissen. Die wist hier wel raad mee en tikte de 
bal binnen 1-0. Helaas was de voorsprong maar van korte duur, want de tegenstander wist ook het net te 
vinden 1-1. Niet veel later gaf Thom weer een prachtige voorzet aan Joris 2-1. 
 

‘E3 te sterk voor koploper Schalkhaar’  
Zaterdag 3 mei 2014 moest het gebeuren, de wedstrijd tegen de koploper Schalkhaar E4. Terwijl Joris 
Koning nog heerlijk aan het genieten was van zijn welverdiende vakantie maakte de andere jongens zich 
op voor een lekker potje voetbal. Ook was onze razende reporter en welbekende leider Rob aan het 
genieten van rond racende auto’s in Spa. 
Gelukkig kreeg Roy ondersteuning van trainer Marcel. De jongens werden van te voren gewaarschuwd, 
dat ze de jongens van Schalkhaar niet moesten onderschatten en dat er hard gewerkt zou moeten 
worden. Doen waar we goed in zijn en dat is het balletje lekker rond laten gaan. 
De eerste paar minuten ging het gelijk op en waren er aan beide kanten kansen. De jongens van Heino 
lieten de bal goed rondgaan en na een prachtig combinatiespel wist Niels de bal in het doel te schieten 
1-0. Helaas was de voorsprong niet van lange duur. Schalkhaar had al diverse kansen gemist, maar ze 
wisten toch het doel te vinden 1-1. Schalkhaar ging door en kwamen op een voorsprong van 2-1. 
Gelukkig bleven de jongens van ons voetballen. Boris kreeg de bal in de voeten en passeerde enkele 
spelers van Schalkhaar. Hij kon de bal zo afleggen naar Laurens, maar hij dacht, ik heb nu zoveel mensen 
gepasseerd ik haal maar eens flink uit en de bal belande keuring in de kruising. Een prachtig mooi 
afstandsschot wat de stand op 2-2 bracht. 
Marco had prachtige reddingen tijdens de wedstrijd en vlak voor het einde van de wedstrijd trapte hij de 
bal enorm ver uit. Ryan zette de sprint in en de bal stuiterde mooi over de speler van Schalkhaar heen. De 
keeper kwam al naar voren en Ryan wipte de bal zo het doel in 3-2. De jongens waren mega blij. Nog 5 
minuten volhouden en de overwinning was binnen en dat is gelukt. Super gespeeld jongens. 
Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen. Nog 1 keer knallen met elkaar. Zet hem op … 
 

‘E3 levert puike prestatie tegen E1 van Overwetering’ 
We stonden 12 april op elkaar te wachten op de nieuwe parkeerplek van  vv Heino. En hadden 7 fitte 
spelers geteld.  De leiding vond dit wel erg krap en plukte al spelende Duncan Vos van E2 van het veld . 
Hiermee reisden we met 8 spelers naar Overwetering in Olst. Bij de heren werd de moet goed ingepraat 
want we moesten tenslotte tegen de nummer 2  van de competitie. 

lees verder op de site 
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Afscheid nemen bestaat niet 
  
We zullen met z’n allen een donkere tijd tegemoet gaan. Vergeet de economische crisis, de 
hongersnood in Afrika en de werkeloosheid. We zullen in een diep gat vallen. Speciale praatgroepen met 
psychiaters zullen beschikbaar zijn voor de gene die het allemaal niet meer zullen zien zitten. Een portie 
rattengif door uw dagelijkse yoghurthapje is niet de oplossing. Praat er over met vrienden en familie. 
  
Vedette, inspiratiebron en held. Brent Hoppen kondigt vandaag officieel het einde van zijn 
voetbalcarrière aan. Brent Hoppen, wie kent hem niet. De man die nooit scoort behalve op z’n verjaardag 
na een shot heroïne. Een vast kracht in het team van Heino Beetwo. Een routinier die de jonge jongens 
niet hun handje vasthoud in het veld, maar de harde wetten van het voetbal bijbrengt. Met z’n vaste 
motto: ‘Een keer een enkel meepakken is niet erg’ veroverde hij al snel de harten van menig 
voetballiefhebber. Een aderlating voor de VV Heino. Een publiektrekker minder. 
  
We zullen je nooit vergeten. 
 
  
 VV Heino B2 – De Zweef B2 
  
Weer een zaterdag. Een belangrijke zaterdag. Een godgruwelijk bijzondere zaterdag. De Zweef B2 staat 
op het programma. Een clubje dat staat op de 8e plek. Onthoud u even? 8e.  
  
Het geloof in de titel is er, nu de punten nog. Dat gelul over het ‘het hoofdje verliezen’ is onzin. Wij doen dat 
niet. We zijn zo lekker gewoon gebleven. 
Nadat rond een uurtje of half 1 de spelers van De Zweef aankomen op het sportpark, gebeurd er iets. Grote 
beren waarvan sommige aanhangers zijn van een soort Nederlands-Turkse club waarbij het verplicht is 
oorbellen te dragen en naar muziek van een uitkeringsrapper te luisteren waarna je broek tot je enkels laat 
zakken en dan zo breed mogelijk probeert te lopen. Waarbij onze voorbereiding bestaat uit een gezonde 
maaltijd, bestaat het voor de jongens uit Nijverdal om nog even je longen zwart te maken door het roken van 
een brandende rakker. Waarschijnlijk kan je bij 1 van die jongens de longen prima gebruiken bij het verbreden 
van de A28, want daar is ook teer bij nodig. Maar goed. 
  
Zodra de wedstrijd start blijkt het dat die jongens verrekte goed kunnen foebele. Ze maken goals, heel veel 
goals. Maken mooie combinaties en geven de lange ballen op de stropdas alsof het niets is. En dan sta je 8e. Ik 
vind dat frappant. Hierbij gelijk een vraag naar de KNVB: Verplichte pasjescontrole? Ik ben geen slechte 
verliezer waarbij ik hier de schuld op afschuif maar het zou het zoveel makkelijker maken.   
  
Ik wil de jochies van De Zweef gewoon complimenteren. Ze speelde goed, en hadden ook goede spelertjes in 
het veld lopen waarvan ik toch denk dat ze het IQ hebben van een stukje ………  
  
Dure punten. Dat waren het. Een afstraffing die nooit mocht plaatsvinden. 2-6. Ik slaap een paar nachten niet.  
 
 

lees verder op de site 
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Heerlijk, een avondje VV Heino, een mooie wedstrijd en met 3 punten in de zak hup de kantine in!  
En daar staan ze weer het bazarteam altijd feest. Met rode hoofden slijten zij de plankjes. Schalen met 
haring en hapjes vliegen om je oren en iedereen is blij met de gewonnen prijzen die het rad van 
avontuur hen brengt. Daarna de grote verloting, fijn de prijzen blijven voor een groot deel in Heino. 
Daarna kwam er nog een extra prijs, Twee VIP arrangementen voor de bekerfinale PEC-AJAX in de Kuip. 
Beschikbaar gesteld door Martijn Luchjenbroers van Volker Wessels. Dat was toch wel een topper om 
een lotje voor te kopen en dat deden we dus. De spanning steeg, wie oh wie zou het winnen? En na een 
aantal spannende minuten werd duidelijk dat Bas van Tongeren met nummer        het arrangement had 
gewonnen! Jihoe in polonaise door de kantine, het mannetje straalde van oor tot oor! Blijer kon je hem 
niet maken, want uiteindelijk mocht HIJ naar het MOOISTE STADION VAN NEDERLAND! (dat had hij ooit 
“ns opgevangen van zijn vader) Zijn week kon niet meer stuk! Elke morgen wakker worden met: nog 
maar …nachtjes slapen!  
 
 
 
 
 
 
Na een aantal dagen kwam ineens Martijn spontaan bij  
ons langs om NOG twee kaartjes te brengen, zodat Tim  
ook meekon, fantastisch voor die jongen want hij gunde het zijn broertje natuurlijk maar hij had 
stiekum zelf ook wel gewild en nu was dat mogelijk. Geweldig. Na een belletje met Dirkjan Slotman 
hadden we opnieuw iemand blij gemaakt en een chauffeur.  
Zondag was het dan zover, 4 opgewonden mannen op weg naar Rotterdam voor wat achteraf blijkt de 
wedstrijd van het jaar. Ze kwamen bij het stadion en zagen net de spelersbus van PEC aankomen met 
een heftig zwaaiende Erwin Vloedgraven. 
 Nadat ze ontvangen werden door de gastheer en voorzien 

waren van een hapje en drankje en een warme maaltijd kon 
de wedstrijd beginnen. Na een knallende start van de 
wedstrijd werd het echt vuurwerk. Prachtige eerste helft en de 
rust in met zeer verrassende ruststand 4-1. Wat een cijfers, dat 
had niemand verwacht, en na de rust werd het karwei door 
PEC afgemaakt door de 5-1 te scoren. Megastunt natuurlijk! 
Ze hadden een prachtig uitzicht op de prijsuitreiking en de 
juichende PEC fans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Na deze prachtige wedstrijd gingen ze weer terug naar Heino. Het is een geweldige dag geworden  
met een historisch afloop!  
 
Wat enorm fijn dat wij erbij mochten zijn!  
Groetje familie van Tongeren.  

Van de Crazy Saturday naar een Super Crazy Sunday! 
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Klik op:   
District Oost 
Type Evenementen 
Categorie Jeugd 
Subcategorie Meisjes 

promotie avond 

Datum Locatie Tijd 
  

Maandag 26 mei 2014 
Regio Arnhem/Nijmegen 
Woezik,, Sportpark Woezik, 
Suikerbergseweg 6, 6604 AE 
Wijchen 
024-6415071 

  
17.45 – 20-30 uur 

  
Donderdag 5 Juni 2014 

Regio Apeldoorn/Deventer 
Voorwaarts Twello, Sportpark De Laene 
Kerklaan 2A, 7391 AN Twello 
0571-271332 

  
17.45 – 20-30 uur 

  
Vrijdag 6 Juni 2014 

Regio Zwolle 
Hattem, Sportpark ’t Achterveen 
Konijnenbergerweg 2C, 8051 CC Hattem 
038-4442493 

  
17.45 – 20-30 uur 

  
Dinsdag 10 Juni 2014 

Regio Polder 
Zeewolde, Sportpark De Horst 
Horsterweg 202, 3893AA Zeewolde 
036-5221457 

  
17.45 – 20-30 uur 

De avonden zijn bestemd voor alle meisjes 
die geboren zijn in 2001, 2002 en 2003. Als je 
een vriendin hebt die geen lid is van een 
voetbalvereniging en geboren is in een van 
deze jaren, kan die zich ook aanmelden. 
 

Inschrijven kan digitaal op: 
inschrijven.knvb.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na inschrijving zul je van ons  geen  
bevestiging meer ontvangen. 
De deelname is gratis, het enige wat er van je 
verwacht wordt is een grote inzet en een 
goed humeur. 
Er is een overzicht bijgevoegd met locatie en 
data van de meisjes promotie avonden. Het is 
mogelijk om voor meerdere locaties/data in 
te schrijven. 
Om tijdig een goede organisatie te kunnen 
realiseren willen we graag zo snel mogelijk 
van je weten of je meedoet. Inschrijven is 
mogelijk tot een week voor aanvang van de 
activiteit. 
 
Je dient op de dag van de activiteit na 13.30 
uur te bellen met het antwoordapparaat van 
de KNVB district Oost telnr. 0900-9019011 
i.v.m. eventuele afgelastingen. 

 

Gedeeltelijk overzicht meisjesvoetbal activiteiten KNVB district Oost,  
voor meer info kijk op de website vv heino 
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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 

Vrienden van de VV Heino 

Wagenmans Wonen 

Welkoop 

Wijnhout Bouwbedrijf 

Willemsen Installatie  

Zaal Oortwijn 

25 
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Wie wordt vrijwilliger van seizoen 2013-2014? 

27 

Vorig seizoen is, in navolging op Wollie Roessink, Harm Steg en Egbert Bomhof, Renate Grote Gansey 
verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Ook dit jaar willen we graag een van onze mensen tot vrijwilliger 
benoemen. Naast de eer (op de foto in het trappenhuis) zijn er voor de eerste drie plaatsen leuke prijzen te 
winnen. 
 
Procedure 
Besloten is om net als in voorgaande jaren de volgende procedure te volgen: 
Ieder lid en/of vrijwilliger van de vv Heino mag een lijst met maximaal drie namen samenstellen. Daarbij 
moet wel gemotiveerd worden waarom deze personen de eretitel verdienen. Let wel, je mag iedereen 
nomineren zolang de persoon maar vrijwilliger is en de motivatie steekhoudend. Stemmen kan via het 
digitale formulier (zie link hieronder). Maak je gebruik van het fysieke formulier deponeer deze dan in de 
copybus in de kantine. Je hoeft je naam er niet op te zetten; als je het liever anoniem doet is het prima. 
Het bestuur van de vv Heino zal op basis van de volgende twee argumenten dan de uiteindelijke winnaar 
bekend maken: aantal stemmen en natuurlijk de motivatie. Wat voor ons belangrijk is, zijn zaken zoals 
enthousiasme, inzet, motiverend vermogen, flexibiliteit, teamspeler etc. Bij minder dan 30 inzendingen zal 
geen verkiezing plaatsvinden. 
 

Wie is je grote steun dit jaar geweest?  
        Wie is je leukste vrijwilliger?  
                Bij wie kun je met al je vragen terecht.  
                        Wie staat er altijd voor je klaar?  
                                        ???  
  
Geef diegene op als Vrijwilliger van het seizoen 2013-2014 
Digitaal formulier (via onze website) of middels formulier (zie clubblad). 
Stemmen is mogelijk tot 6 juni. 
Op zaterdag 14 juni 2012 wordt, tijdens de VV Heino familiedag, de prijs  uitgereikt.  
 
Algemeen bestuur vv Heino 

Plaats Naam motivatie 

1 

2 

3 

Ingevuld door: …………………………………………. 
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Kantinemedewerkers gezocht voor het nieuwe seizoen! 
 
Elke week kunnen we gelukkig beroep doen op heel veel vrijwilligers die ons helpen om de bar 
open te houden. Dit gaat zowel om de doordeweekse evenementen, donderdagavond, 
zaterdags en zondags de hele dag. 
Voor het nieuwe seizoen hebben we enkele vacatures. Lijkt het je leuk om achter de bar te staan 
of om in de keuken te helpen of heb je een vraag, laat het ons dan weten! Stuur een mail aan 
kantinedienst@vvheino.nl. 
 
De volgende roosters draaien we: 
donderdagavond van 19.30 uur tot 24.00 uur 
zaterdagmorgen van 8.15 uur tot 11.45 uur 
zaterdagmiddag van 11.45 uur tot 15.00 uur 
zaterdag na middag van 15.00 uur tot 18.00 uur 
zondagmorgen van 8.15 uur tot 10.30 uur 
zondagmorgen van 10.30 uur tot 14.00 uur 
zondagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur 
zondag keukendienst van 11.30 uur tot 15.00 uur 
zondag koffie schenken in rust wedstrijden Heino 1 van 13.30 uur tot 15.30 uur 
zondag gastvrouw boven in bestuurskamer van 13.30 uur tot 17.00 uur 
 
Lijkt het je leuk om aan het roer te zitten van de kantinecommissie? Leuk! Van harte welkom! 
mail dan ook naar kantinedienst@vvheino.nl. 

29 
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Agenda vv Heino 2013/2014 
Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl  

31 

MEI 2014 
maandag 19 mei Jeugdleidersvergadering 19.30 uur 22.00 uur Clubhuis 
maandag 19 mei  Sport Real 4e ronde 19.30 uur 21.30 uur Sportpark 
vrijdag 23 mei  Sport Real 5e ronde 19.30 uur 21.30 uur Sportpark 
maandag 26 mei  Sport Real halve finales 19.30 uur 20.30 uur Sportpark 
vrijdag 30 mei  Sport Real finales 19.30 uur 20.30 uur Sportpark 
zaterdag 31 mei  Oud papier m.m.v. Heino 10 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
JUNI 2014 
zaterdag 7 juni - zondag 8 juni  Pompcup Sportpark 
vrijdag 13 juni  Spanje-Nederland op megascherm 20.00 uur 0.30 uur Sportpark/ Feesttent 
vrijdag 13 juni -zondag 15 juni  D-kamp De Bosrand Hellendoorn 
zaterdag 14 juni  vv Heino Familiedag 12.30 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 30 augustus 2014 Voetbaltalententoernooi MD 9.00 uur 17.00 uur Sportpark 
zaterdag 6 september 2014 Oud papier m.m.v. Heino 2 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 10 september 2014 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
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 5 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

VAST NOTEREN VOOR 2015 
zaterdag 3 januari 2015 Oud papier m.m.v. Heino 6 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 7 februari 2015 Oud papier m.m.v. Heino 7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 7 maart 2015 Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 4 april 2015 Oud papier m.m.v. Heino 9 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 2 mei 2015 Oud papier m.m.v. Heino 10 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 23 mei -zondag 24 mei Pompcup Sportpark 
zaterdag 30 mei 2015 VV Heino familiedag Sportpark 

 
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 

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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