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Voorwoord van de voorzitter 

Een bewogen zomer……………… 

Na een bewogen zomer zijn we inmiddels begonnen aan hopelijk een goed verenigingsjaar. De 

afgelopen maanden heeft ons weer duidelijk gemaakt dat vreugde en verdriet en winst en 

verlies heel dicht bij elkaar liggen.  

We hebben met elkaar de promotie van ons boegbeeld uitbundig gevierd, hadden een 

prachtige familiedag en vrijwilligersfeest en onvergetelijk was het samen kijken naar de 

wedstrijd Spanje – Nederland in de feesttent. Echter in de maand juli werden we hard getroffen 

door het overlijden van Mans Weertman en Marcel van Tongeren. Velen van ons voelden zich 

betrokken bij de families van Mans en Marcel en het is dan ook fijn om op zulke verdrietige 

momenten te zien dat we ‘meer zijn dan voetbal alleen’. Bij de eerste officiële wedstrijd van ons 

1e en A1 op 23 augustus hebben we een indrukwekkende minuut stilte gehouden. In dit 

clubblad staan we stil bij het overlijden van Mans en Marcel met een ‘in memoriam’. 

Hoe maak je dan een overgang naar de alledaagse zaken, het plezier van vv Heino en het 

nieuwe verenigingsjaar? Dat vind ik in dit voorwoord even lastig, want soms verhouden zich 

gebeurtenissen niet tot elkaar, maar wat wel blijft is dat we door moeten met ons 

verenigingsleven. Wat mij betreft niet alleen ‘moeten’, maar ook ‘willen’. We staan namelijk voor 

grote uitdagingen die het nodige gaan vragen van ons allen. We zijn als bestuur in ieder geval 

zeer gemotiveerd om met alle leden en vrijwilligers het nieuwe verenigingsjaar aan te vangen. 

Te tonen dat we zowel op sportief vlak maar vooral ook als vereniging in sociaal opzicht weten 

te ‘scoren’. Over de uitdagingen zal ik verderop in het clubblad e.e.a. toelichten, temeer omdat 

we voor een nieuwe beleidsperiode staan. Voor het beleidsplan 2014- 2019 vragen wij in de 

algemene ledenvergadering van  18 november 2014 instemming van de leden. Door alle 

bezuinigingen van de Gemeente en afnemende inkomsten zullen we een sobere periode 

ingaan, maar als bestuur verwachten wij dat we met vereende krachten er nog sterker uit 

kunnen komen. De voorlopige werktitel van ons nieuwe beleidsplan zal zijn ‘sober, maar 

blijvend sterk’. Sober wil overigens niet zeggen dat we minder te feesten hebben. Naast het 

voetbal zijn we bezig met de organisatie van allerlei leuke en prettige activiteiten in ons 

clubhuis. De plek waar het goed toeven is en waar we elkaar treffen in lief en leed en winst en 

verlies. Ik hoop jullie daar vaak te zien en spreek gerust een van de bestuursleden aan met 

ideeën, zaken die we kunnen verbeteren, maar vooral ook met een aanbod om bij te dragen aan 

onze mooie vereniging.  

 

Peter Vervloet 

Voorzitter 
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 In Memoriam 

Mans Weertman 
  
Op 11 juli bereikte ons het verdrietige bericht dat Mans is overleden op 74 jarige 
leeftijd. Zijn gezondheid nam af, dat wisten wij, maar in de laatste week ging het 
snel achteruit met Mans. 
Het is ook nog niet zo lang geleden dat Mans moest stoppen met de verzorging 
van de thee in de pauze voor ons 1e.  Meer dan 20 jaar heeft Mans dat gedaan. 
Wie kent hem niet als hij altijd met een glimlach langs de tribune liep richting de 
kleedkamers met een grote pot thee? Mans oogde tevreden en stelde zich 
bescheiden op, maar hij was groots in zijn bijdrage voor onze vereniging. Hij had 
hierbij niet veel woorden nodig en liet het zien in daden. Zo heeft Mans samen 
met Hendrik Kolk meer dan veertig jaar geholpen met het inzamelen van het oud 
papier en was hij altijd op de vrijdagmiddag paraat bij de VUT-ploeg. Mede door 
zijn bijdrage ligt ons sportpark er zo goed en verzorgd bij.  
Hij had ook zeer verrassende acties. Zo heeft Mans als particulier jaren geleden 
de shirts geleverd voor een team. Eigenlijk een van de eerste shirtsponsors,  
maar dan zonder naam. Zonder betekenis en naam heeft hij ons echter niet 
verlaten …….. integendeel. 
Mans, we hebben op 23 augustus bij de eerste officiële wedstrijd van het 1e  
een minuut stilte gehouden uit respect voor wie je was en voor je bijdrage aan 
vv Heino.  
 
 
Bestuur voetbalvereniging Heino 
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In Memoriam  
 

Marcel van Tongeren 
 

Op woensdag 23 juli 2014 is onze voetbalvriend Marcel op 49 jarige leeftijd 
overleden………en dan staat het voetballeven even stil. Even geen woorden, maar 
verdriet en in gedachten bij Marka, Tim, Loes en Bas, familie en vrienden. Ook in 
gedachten bij zijn vader Jan, onze oud-voorzitter, van wie Marcel de passie voor het 
voetbal en het verenigingsleven ongetwijfeld heeft meegekregen.  
We wisten van de oneerlijke strijd die Marcel moest aangaan en het onvermijdelijke 
einde. Marcel en Marka waren hier open in en hebben velen van ons geholpen om in 
te zien dat winnen en verliezen heel dicht bij elkaar liggen.  
We missen met Marcel een fijne vent, voetbalvriend en loyaal lid van de vereniging. 
Door de jaren heen heeft hij veel voor ons gedaan en zoals het team A1 verwoordde 
in de rouwadvertentie: ‘je voetbalt voor altijd met ons mee’.  We zijn je veel dank 
verschuldigd Marcel.  Je was in de beginperiode van het vrouwenvoetbal leider van 
Dames 1, later van Heren 1 en het afgelopen seizoen leider van A1. Bovenal op vele 
fronten een betrokken vrijwilliger. Een positief kritisch lid die aan de bel trok als 
zaken niet in de orde waren. Jouw betrokkenheid bij vv Heino kreeg een bijzonder 
karakter toen ook Tim, Loes en Bas gingen voetballen. Nu en straks geen 
aanmoedigingen meer……… het is maar moeilijk te bevatten. In de afgelopen 
maanden hebben we in de vereniging veel mooie sportieve momenten en prettige 
feesten meegemaakt; de promotiewedstrijd van Heren 1, het Pompcup toernooi, de 
Familiedag en het samen in de tent kijken naar Nederland tegen Spanje. Jij was er 
steevast bij, ook al kostte het je fysiek steeds meer moeite. Deze bijzonder 
momenten hebben door jou een onvergetelijke betekenis gekregen. Samen ‘you ‘ll 
never walk alone’ zingen bij het promotiefeest van het 1e zal altijd aan jou verbonden 
zijn Marcel. ‘….at the end of the storm there’s a golden sky and the sweet silver song of 
the lark’. Marka, Tim, Loes en Bas, wij weten dat jullie je gesteund voelen door familie 
en vrienden. Waar we kunnen, willen wij hier aan bijdragen. Voetbalvereniging 
Heino staat om jullie heen. 
Marcel, we hebben op 23 augustus bij de eerste officiële wedstrijd van het 1e een 
minuut stilte gehouden uit respect voor wie je was en voor je bijdrage aan vv Heino.  
 
Bestuur van voetbalvereniging Heino 
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44e jaargang (2014-2015) September No. 1 

Beleidsplan 2014-2019 
‘Sober maar blijvend sterk’ 

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 november 2014 informeren wij de leden over 
het nieuwe beleidsplan voor de komende vijf jaar. Dat plan ligt er niet zomaar, maar is het 
resultaat van een evaluatie in het bestuur, doorlichting van de vereniging door twee HBO 
studenten en een gesprek met een twintigtal leden in het afgelopen najaar. Tevens leggen we 
het conceptplan in oktober nog voor aan wederom een groep leden alvorens we het definitief 
concept maken t.b.v. de ALV. De voorlopige werktitel van ons nieuwe beleid is ‘Sober, maar 
blijvend sterk’ en geeft al aan wat er moet gebeuren. Door minder steun vanuit de gemeente en 
afnemende inkomsten kunnen we ons de komende beleidsperiode niet al te veel permitteren. 
Toch willen we blijvend investeren in de jeugd, ons clubhuis en de accommodatie. Kortom, een 
grote uitdaging waarbij we meer dan voorheen een beroep doen op alle leden en vrijwilligers 
om met z’n allen de schouders er onder te zetten. 
  
Het gaat goed met onze vereniging, maar dat is niet vanzelfsprekend. De kunst is dan ook hoe 
we in de huidige situatie van afnemende inkomsten en het wegvallen van gemeentelijke steun 
het ‘goed’ blijven doen. Daarbij natuurlijk de vraag wat dan ’goed’ is? Want op elk beleidsterrein 
kan dat anders gedefinieerd worden en zoveel leden, evenzo vele meningen. In ieder geval 
zullen we voor wat betreft de drie grote financiële bronnen (leden, sponsoring en clubhuis) 
moeten bedenken hoe we inkomsten genereren. Zeker nu ook de gemeente subsidies afschaft 
en huurtarieven verhoogt. Nog even concreet ten aanzien van de inkomstenbronnen: alle drie 
zijn als volgt voor ongeveer 30% geboekt in de begroting: 
Leden: door een sterke daling van het geboortecijfer de afgelopen jaren zien we ook een daling 
in het aantal leden. Voor het eerst in tien jaar groeien we niet. 
Sponsoring: door de recessie zien we minder sponsors en moeten alle zeilen worden bijgezet om 
dezelfde inkomsten te realiseren. 
Clubhuis: na een periode van afnemende inkomsten zien we weer een klein beetje groei, maar 
dit wordt voornamelijk nog veroorzaakt door een scherpere inkoop. 
Naast bovengenoemde inkomstenbronnen staat voor ongeveer 10% in de begroting de 
gemeentelijke subsidies en donaties. De gemeente schaft de subsidies af en verhoogt 
tegelijkertijd de huur van de velden. Kortom: minder inkomsten en hogere kosten.  
  
Het is zeer zeker niet de bedoeling het beleid voor de komende vijf jaar alleen financieel te 
kleuren, maar de realiteit is wel dat we met afnemende inkomsten minder kunnen realiseren op 
onze accommodatie, op prestatieniveau, in onze jeugd en op allerlei verenigingsactiviteiten. 
Minder inkomsten kunnen we wellicht compenseren met meer inzet van vrijwilligers, maar ook 
op dat vlak zien we een afname van betrokkenheid. Nog wel veel vrijwilligers, maar minder 
structurele en continue inzet. Als we uitgaan van onze huidige ambitie op vele vlakken is het dus 
zaak om in de komende beleidsperiode creatief om te gaan met onze middelen en inzet. We 
gaan een sobere periode tegemoet, maar moeten toch in staat zijn om op basis van een goed 
verenigingsleven en blijvende inzet van velen, evenzo onze ambities waar te maken. Waar onze 
mogelijkheden liggen en met welke ambitie, wordt momenteel uitgewerkt naar de volgende 
beleidsterreinen: Accommodatie (en materiaal), jeugd, senioren, opleiden en voetbalniveau, 
clubhuis en evenementen, sponsoring en vrijwilligers. 
  
Naast dat we een groep leden (dwarsdoorsnede van de vereniging) raadplegen en ons concept 
beleidsplan voorleggen, zijn natuurlijk alle ideeën welkom. Schroom niet, als je wilt bijdragen, 
graag!  
  
Namens algemeen bestuur, 
Peter Vervloet, voorzitter 
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Nieuwe kaartverkoophok en nieuwe organisatie 

Ongetwijfeld heeft iedereen al ons nieuwe kaartverkoophok kunnen bewonderen met een 
prachtig spanplafond; gesponsord door Dreamplafonds (Bernard Blom) . 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het komende seizoen blijven de entreeprijzen bij de wedstrijden van ons 1e gelijk aan 
vorig jaar. Dat verandert niet, maar wat we wel willen veranderen, is de organisatie van de 
kaartverkoop. Dat zal nog blijvend gebeuren door de speelsters van onze vrouwenteams. 
Voorheen was er ook altijd iemand van of namens het bestuur om leden, sponsoren en 
donateurs door te laten en zodoende oponthoud te voorkomen bij de kassa.  
Dat gaan we nu veranderen. Ook deze mensen moeten langs de kassa en kunnen op 
vertoon van de ledenpas uiteraard gratis toegang verkrijgen. Het lukt ons namelijk niet om 
altijd iemand extra bij de kaartverkoop te laten staan voor de controle. Dus graag bij elke 
wedstrijd je ledenpas of donateurskaart meenemen!  
Denk dan ook aan de lotenverkoop! De meiden van MB1, MB2 en MC1 verkopen graag loten 
en jullie sponsoren hiermee mooie jeugdactiviteiten. 
 
Bedankt alvast voor de medewerking. 
Bestuur 
 

9 

http://www.dreamplafonds.nl/


Sponsors VV Heino 10 



Van de Jeugdcommissie -1-  

Het seizoen is van start 
Het seizoen 2014 – 2015 is inmiddels alweer een tijd begonnen. De regelzaterdag en de 
aftrapbijeenkomst zijn goed bezocht en tijdens deze dagen hebben er zich ook nog enkele 
trainers en leiders gemeld. Meerdere teams hebben alweer hun eerste beker- of 
oefenwedstrijd gespeeld en voor de teams is de competitie inmiddels begonnen.  
Op 8 september was de eerste Jeugdleidersvergadering gepland. Het was goed om te zien 
dat de opkomst goed was.  

Namens de jeugd hebben we de VUT-ploeg op 
vrijdagmiddag getrakteerd op taart. 
Dit was een enorme verassing maar we willen de groep 
dan ook een compliment geven voor het feit dat het 
sportpark er voor het spelen van de jeugdwedstrijden 
er altijd zo fantastisch bij ligt. VUT-ploeg en de andere 
personen die ik hierbij niet tekort wil doen …  
 
Enorm Bedankt!! 
 

Leiders en trainers 
Als jeugdcommissie zijn we er niet in geslaagd om elk team te voorzien van 2 leiders en 
trainers. We hebben hier continue, samen met de contactpersonen en de technische 
commissie, aandacht aan besteed maar er zijn teams die met 1 leider op pad moeten en die 
nog geen trainer hebben. Wij zijn hier ook niet gelukkig mee maar zien nu geen 
mogelijkheid dit probleem op korte termijn op te lossen. De maatschappelijke stage van de 
scholen wordt nog in kaart gebracht en van hieruit hopen we nog enkele zeven- of elftal te 
voorzien van een trainer. Wij willen dan ook een nadrukkelijk beroep op de ouders doen om 
bij te springen indien hier door de leider om gevraagd wordt. 
Namens de jeugdcommissie en contactpersonen wensen we jullie allen een prettig en mooi 
voetbalseizoen tegemoet. 
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Van de Jeugdcommissie -2-  

Haal je spelregelbewijs! Echte voetballers beheersen de regels 
  
Voor 1 januari 2015 is het voor tweedejaars B-Junioren verplicht om het officiële 
spelregelbewijs van de KNVB te halen. 
Ga naar www.voetbalmasterz.nl. Daar kun je oefenen en je spelregelbewijs halen. 

12 

Ben je klaar om het spelregelbewijs te halen? Ja, activeer dan je account 
met de gegevens die je hebt gekregen. Na het activeren kan je inloggen en aan de slag.  
Deze account en inloggegevens ontvang je binnenkort van je leider of trainer. De 
jeugdcommissie zal ,wanneer deze gegevens zijn ontvangen, deze doorgeven aan je 
leider of trainer. 
Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst vijf levels doorlopen. Elke level heeft tien 
vragen, en je moet er telkens eentje meer goed hebben. Bij level 1 moet je minstens vijf 
juiste antwoorden geven. Bij level 2 dus zes. Bij level 3 zeven, bij level 4 acht en bij level 
5 negen. 
Deze vijf levels kun je opnieuw doen, zo vaak als je wilt. Tot je klaar bent voor de 
eindtoets. Deze toets bestaat uit twintig vragen, waarvan je er zestien (of meer) goed 
moet hebben. Je hebt hiervoor drie pogingen. Als het je hierin niet is gelukt, vraag dan 
je club of ze je kunnen helpen. 
Het is de verantwoording van iedere speler zelf die tot deze leeftijdscategorie behoort 
dat hij slaagt voor deze test. 
Wanneer voor 1 januari 2015 het officiële spelregelbewijs niet is gehaald kan de speler 
niet meer deelnemen aan de competitie van de KNVB. 
 
Succes met het behalen van bewijs. 
  
Dirk-Jan Slotman 
Voorzitter Jeugdcommissie 

http://www.voetbalmasterz.nl/


VV Heino bestaat 45 jaar. Een mooi moment 
om eens terug te bladeren in de plakboeken, vond 
Eric van den Brink. Na wat rondbellen eerst maar 
op de koffie bij de familie Stegeman. Eenmaal op 
de Brinkweg aangekomen kwamen de relikwieën 
uit een oude bedstee. Deze werden zorgvuldig 
afgestoft en Eric liep later die avond zo maar met 
het kostbaarste familiebezit onder de arm de deur 
uit. 
Op de volgende pagina een overzicht van het 
eerste VV Heino seizoen. We gaan terug naar een 
tijd dat er slechts 3 spelers van Hevo in het eerste 
van de nieuwe fusieclub speelden. De rest van het 
elftal bestond voornamelijk uit voetballers van 
Sportclub. In die dagen speelde dit nog wel een rol 
van betekenis. Het trio Offenberg, Fuhler en 
Oortwijn moesten de katholieke eer maar hoog 
zien te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
VV Heino boekte de eerste zege op 23 november 
1969 thuis tegen V en K uit Twello. De 
Groenwitten wonnen met 1-0. De volgende 
overwinning was weer op het sportpark De 
Kampen. Tegen Wijhe werd het op 1 maart 1970 
wederom 1-0. Een week later stond dezelfde stand 
weer op het bord in de thuiswedstrijd tegen 
Zwolse Boys.  
Het seizoen 1969-1970 kenmerkte zich vooral 
door remises, maar liefst 12 keer eindigde de 
match in een gelijkspel. Bij de resterende 7 
wedstrijden gingen de punten helaas naar de 
tegenstander.  VV Heino eindigde in de 4e klasse H 
Oost op 10e plaats met 18 punten uit 22 
wedstrijden. Het doelsaldo was helaas -11.    
 
 

Opvallend was dat de spelers in die tijd geen 
rugnummers hadden.  Een gewonnen wedstrijd 
leverde toen slechts 2 punten op. 
  
Verder werd topscorer Dekker na dat seizoen 
verkocht aan PEC Zwolle voor slechts fl. 3.000. 
Jammer genoeg heeft hij het daar niet gered. 
 
Dat eerste seizoen werden VV Heino 2, 3, 4 en 5 
allemaal kampioen. De fusie was, ondanks de wat 
tegenvallende resultaten van het eerste, een groot 
sportief succes. Dat beïnvloedde de sfeer binnen 
de club natuurlijk ten goede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veel plezier met het uitpluizen van de statistieken. 
Wellicht heeft u foto’s of extra gegevens van of 
mooie verhalen over het seizoen 1969-1970. Daar 
zijn we natuurlijk erg in geïnteresseerd.  Mail dan 
naar janderkstegeman@hotmail.com of 
evandenbrinkvanlaar@gmail.com . 
 
Voor volgende rubrieken maken we natuurlijk ook 
graag gebruik van de informatie en foto’s van onze 
leden. Dus heeft u wat van het seizoen 1970-1971, 
dan horen we dit graag! 
 

Arjen Stegeman 
 

Op naar de 50…. 
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Een gloednieuwe rubriek waarin we in aanloop naar 
ons gouden jubileum verschillende seizoenen van 
Heino 1 onder de loep gaan nemen.  

mailto:janderkstegeman@hotmail.com
mailto:evandenbrinkvanlaar@gmail.com
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Een fusie tussen HeVo en Sportclub Heino 

Ter gelegenheid van de fusie speelden de beide voetbalverenigingen nog een keer tegen elkaar. De stand was 0 – 2.  

Van links naar rechts: 
Schotman, Dekker, Beldsnijder, Offenberg, Lozeman, Satink, Stegeman, Jacobs, Oortwijn, Wicherink, 
Dekker, G. Oortwijn, Onbekend, Roeke, Veldkamp, Hogeboom, Fühler, Mulder, Willemsen, G. Roeke, 
Westerbeek, Kolk, Nijman, Holterman. 
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35° C  Zonnig nieuws bij dames 2 

Jawel, het is weer zo ver! Nieuws bij Dames 2, de pasjes 
zijn weer terug ….. nee beter nieuws! 

Wij zijn wederom Kampioen geworden van de tweede 
helft toto competitie …..  nee er is nog veel beter 
nieuws! 

Nancy is bevallen van een geweldige mooie dochter 
Zoë! En wel op 23 juli exact om 10.44 uur bij een 
temperatuur van 35 graden Celsius! 

En nog geen paar uurtjes later ziet ze eruit als of ze al 
weer klaar is voor de eerste voetbaltraining. 

Top gedaan Nancy en onder toeziend oog van grote 
broer Jaivy, hebben wij onze mascotte bij haar in de 
tuin geplant!  

Daar de bevalling in een Speedy Gonzales tempo is 
gegaan, hebben wij ook al ervaring gekweekt met het 
planten van de mascotte en in een rap tempo was het 
spektakel opgebouwd (okay manlief Roland moest 
nog wel ff met de accuboormachine aan de bak). 

En buurman, bedankt nog voor het lenen van de steen. 

  

Nancy, Roland, Jaivy en Zoë 

 heel veel geluk met zijn viertjes! 
  

By the way, vanaf het volgende nieuwe seizoen 
worden wij dames 3, klein aanpassing in cijfer, verder 
verandert er niets........ hopelijk dat de mascotte voor 
een jaartje de schuur in kan voor behoud van 
aanwezigheid van voetballende dames . 

Groetjes VV Heino Dames (oud) 2 
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Vrijwilliger van het jaar 

Tijdens de mooie familiedag/ het vrijwilligersfeest op 14 juni hebben we de vrijwilliger van 

het jaar gehuldigd. Die eer kwam dit jaar Herman Kortstee toe.  

Op hem was het meeste gestemd. Herman deed al veel voor onze club, maar sinds zijn 

pensionering is hij bijna dagelijks te vinden op ons sportpark. Fantastisch Herman, maar in 

jou persoon huldigen we eigenlijk alle 400 vrijwilligers. Wat zijn we zonder jullie?  

Prachtig toch hoe we de vereniging met elkaar draaiende houden.  

 

Nummer twee en drie in de verkiezing dit jaar waren Sharon Bleumink en Theo Oud 

Ammerveld. Bedankt voor jullie inzet! 

 

Bestuur vv Heino 

 

19 



Sponsors VV Heino 20 



Nieuws van de Accommodatiecommissie 

Het voetbalseizoen is weer begonnen, maar tijdens de zomerstop hebben wij niet stilgezeten. 
Aan het eind van het vorige seizoen zagen jullie al het nieuwe kaartverkoophok verrijzen. Onder 
de luifel is onlangs door Dreamplafonds een prachtig spanplafond met het VV Heino logo 
geplaatst. Wellicht ook een idee voor in de slaapkamer bij onze echte supporters. 
De gemeente heeft bij de entree een extra hek geplaatst. Deze kunnen we bij wedstrijden van 
Heino 1 sluiten. Wij verzoeken bezoekers dan ook om fietsen buiten dit hek langs de 
toegangsweg te plaatsen. Binnenkort wordt door Barrie Dijkman de laatste beplanting 
aangebracht en daarmee is de inrichting van de parkeerplaats en de entree helemaal afgerond. 
Op 5 juli was onze eerste klussendag. Met een groep vrijwilligers hebben we een groot aantal 
klussen kunnen klaren, zoals het schoonmaken van de opbouw op de kantine, snoeien van 
heggen en herstellen van het pad naar veld 4. Volgend jaar zullen we hier zeker een vervolg aan 
geven. 
Het ballenhok is gerenoveerd waardoor er meer ruimte is om de ballen op te ruimen. Wij 
zouden het bijzonder waarderen als alle trainers en leiders alle gebruikte materialen na iedere 
training weer opruimen. Elders in dit clubblad vindt u een instructie van Mark Bruggink. Als een 
ieder deze instructie volgt dan houden we het ballenhok netjes.  
Vanaf 13 september zijn de kleedkamers 1 en 2 weer beschikbaar. Deze zijn grondig 
gerenoveerd met nieuwe wandtegels en een epoxy-vloer. Ook het plafond en het sanitair zijn 
vernieuwd.  
In de komende periode gaan we onderzoeken wat wij als vereniging kunnen doen om te 
besparen op onze energiekosten. Vorig jaar is al een energiescan uitgevoerd die ons inzicht gaf 
in de besparingsmogelijkheden. Met Duurzaam Heino, Willemsen en Estufa gaan we deze 
mogelijkheden onderzoeken op haalbaarheid. 
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Accommodatie en materiaal….. het moet ons allen een zorg zijn! 
 
De afgelopen jaren merken wij in toenemende mate dat niet iedereen zich meer bekommert 
om het materiaal en de accommodatie. Alleen al vorig jaar zijn 54 ballen gevonden in de 
struiken die zijn achtergelaten door teams. Dat vertegenwoordigd een waarde van bijna 
€ 1900. Daarnaast is het ballenhok regelmatig een zooitje; netten met ballen worden niet 
opgehangen en materiaal ligt op de vloer. Dit jaar hebben we voorzien in nieuwe rekken 
(met dank aan Mark Bruggink) en elk team kan nu de eigen trainingsballen kwijt in een rek 
met eigen slot.  
 
Tot slot in deze opsomming van ergernissen zien we dat bijna elke avond de kleedkamers 
door de laatste gebruikers niet op slot worden gedaan, laat staan opgeruimd achtergelaten 
worden. Wij willen als bestuur en materiaalgroep niet continue optreden als controleur of 
opruimer en verwachten van de leiders en trainers meer aandacht hiervoor. Het is namelijk 
de verantwoordelijkheid van de leiders en trainers om het materiaal op te ruimen. Ook als 
spelers dat doen, zie dan toe op het resultaat. Nadere informatie van gebruik en opruimen 
volgt, maar laat het nu al ons aller zorg zijn!   
 
Bedankt voor de medewerking. 
 
Algemeen bestuur vv Heino 
 



Van de seniorencommissie 

7 tegen 7 45+ voetbal 
 
Bij de vv Heino kun je ook terecht voor het voetballen buiten competitieverband. Velen 
spelen op zaterdag en zondag met veel plezier KNVB competities in Salland en daar buiten.  
 
Maar wil je graag een wedstrijdje voetballen  en ben je 40+, wil je graag met 
leeftijdsgenoten nog regelmatig een potje voetballen, met aangepaste spelregels, kom dan 
eens kijken bij het 7×7 voetbal voor senioren. We zijn nu enkele jaren bezig met veel 
enthousiasme en hebben  afgelopen jaar meegedaan met toernooien in de regio op de 
vrijdagavond  (1x per maand).  
 
De groep traint regelmatig op de zaterdagmiddag om 16.00 uur op ons sportpark. 
Lijkt het je leuk, kom dan gerust eens kijken of neem al voetbalkleding mee om mee te 
kunnen doen. De groep traint  zaterdag 13 september weer om 16.00 uur. 
 
Heb je belangstelling, mail dan je naam, leeftijd en telefoonnummer naar: 
seniorencommissie@vvheino.nl. 
 
Seniorencommissie vv Heino 
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Elke team van vv Heino is met ingang van  
het nieuwe seizoen voorzien van een 
aanvoerdersband in de kleuren van de club, 
met ons clublogo en met de aanduiding 
‘Fair Play’. We willen hiermee laten zien waar 
we voor staan.  
 
Zie daarvoor ook onze ‘Basis elf’ op de site. 
 
Bestuur vv Heino 

mailto:seniorencommissie@vvheino.nl
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De onbekende jonge voetballer op weg naar succes... 
een eerste training  
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Archief: Een eerste training bij Frans Zwakenberg …. vrijdag 21 april 2006 

Bron: KNVB 
 
Tien tips die helpen bij het zo goed mogelijk trainen van deze jonge groep voetballertjes.  
F-pupillen (7-9 jarigen)... 
 
1 ... willen spelen. Het is niet hun doel zichzelf te ontwikkelen tot voetballer, hun doel is te spelen. Maak 
dus overal een spelletje van, ook van het opruimen van de spullen; 
2 ... hebben weinig geduld. Ze willen bewegen, niet luisteren. Geef korte, precieze instructies. 
Bombardeer ze niet met informatie; 
3 ... zijn snel afgeleid. Ze kunnen zich maar korte tijd richten op eenzelfde activiteit. Een spanningsboog 
van tien minuten is al lang. Drijft er plots een luchtballon over, dan is de bal even niet interessant meer. 
Ga erbij liggen en geniet mee met de kinderen; 
4 ... zijn gericht op zichzelf. Een jonge F-pupil is zijn kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en kan alles 
op zichzelf betrekken. Ik en de wereld. Verwar dit egocentrisme niet met egoïsme dat later de kop kan 
opsteken. Het is een natuurlijk ontwikkelingsproces en gaat vanzelf over; 
5 ... willen de bal hebben. Het motto is: ik en de bal. Wedstrijdjes draaien twee keer twintig minuten om 
dat ene ding. Eenmaal in balbezit, blijkt het voor sommigen toch nog heel lastig om de bal bij zich te 
houden. Voor anderen is de bal al meer een middel om doelpunten te maken of om kansen te creëren; 
6 ... werken niet samen. Soms lijken ze dat even te doen, maar schijn bedriegt. Als je goed kijkt, zie je dat 
ze tegelijkertijd dezelfde dingen doen – onafhankelijk van elkaar. Bij sommige tweedejaars F-pupillen 
zie je de eerste tekenen van bewust samenspel; 
7 ... zetten veel aanwijzingen niet om in daden. Met name aanwijzingen gericht op hun lijf hebben geen 
zin. ‘Standbeen naast de bal, opendraaien na de balaanname.’ Doe alles voor. Ze zijn visueel ingesteld en 
leren een nieuwe beweging het snelst door nabootsing van idolen of hun trainer. Laat zien hoe je de bal 
kunt passen met de binnenkant van de voet, vertel waar je het standbeen kunt plaatsen en hoe je de bal 
kunt raken; 
8 ... leren door te herhalen. Ze willen niet steeds iets nieuws proberen. Ze hebben succes én uitdaging 
nodig, het moet kunnen lukken én soms mislukken; 
9 ... krijgen graag aandacht. Laat ze hun vaardigheden voordoen en gebruik ze als (positief) voorbeeld bij 
een uitleg. Help elke speler in zijn eigen tempo; 
10 ... varen wel bij routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. Bouw een 
structuur waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor verandering. F-pupillen wennen pas na 
enkele weken aan een nieuwe vorm. 
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Sponsors VV Heino 

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 
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FOTOGRAFEN VOOR ONZE 

BEELDREDACTIE GEZOCHT! 
 
De afgelopen maanden zijn er achter de 
schermen enkele  veranderingen aangebracht in 
het redactie team van Heino Sport. We zijn van 
plan om een beeldredactie te gaan vormen.  
Wie zoeken we? 
Heb jij de skills, het talent, ben je fanatiek met het 
fotografie en maak je plaatjes die mensen 
aantrekken, ben jij achttien  jaar of ouder en net 
zo ‘sportief’ als bijvoorbeeld onze eigen Vincent? 
Kun jij misschien beter en scherper fotograferen 
dan Hartman? Dan ben jij misschien wel het 
talent dat wij zoeken.  
Wat moet je doen? 
Je functie zal voornamelijk de productie VV 
Heino-gerelateerd foto’s zijn. Dus affiniteit met 
onze club is een must, eventueel ervaring is mooi 
meegenomen omdat je natuurlijk volop plaatjes 
mag gaan schieten. Tussendoor mag je ook 
kiekjes maken voor onder andere de site of het 
jubileumboek, maar fotograferen voor het 
clubblad wordt je hoofdtaak. Ook bieden we je 
een kleine, gratis stoomcursus aan om je op weg 
te helpen. 
De vereisten 
- Drie of vier bewerkte foto’s bij rubrieken in 

Heino Sport per anderhalve maand. 
- Een fototoestel met telelens met bewerkings-

programma. 
Het enige minpunt is dat er 6 keer per jaar een 
clubblad uitkomt en daar de deadline strak 
gehanteerd wordt. Ja we weten het, het is een 
zware straf.  
Ook moet je zo nu en dan namens VV Heino naar 
de kantine of andere clubhuizen in verband met 
de cocktailparty’s en belangrijke 
persuitnodigingen.  
Hebben we jouw interesse gewekt, stuur dan je 
‘sollicitatie’ naar janderkstegeman@hotmail.com 
of info@vvheino.nl en laat weten waarom jij 
degene bent die wij zoeken. 
 
De Redactie 
 
 
Ps. We verwachten niet van je dat je beter kunt 
fotograferen dan John Stanmeyer, maar als dat wel het 
geval is, krijg jij een koekje bij de koffie. 
 
 
 

 
SCHRIJVERS VOOR ONZE 

CLUBBLADREDACTIE GEZOCHT! 
 

De afgelopen maanden zijn er achter de 
schermen enkele veranderingen aangebracht in 
het redactie team van Heino Sport. Enkele 
redactieleden hebben aangegeven dat ze in 
verband met school, werk of privé 
omstandigheden niet meer voor de volle 100%  
beschikbaar kunnen zijn voor ons clubblad. 
Wie zoeken we? 
Heb jij de skills, het talent, ben je zeer fanatiek 
met het schrijven van nieuws dat mensen 
aantrekt, ben jij achttien jaar of ouder en net zo 
‘volwassen’ als bijvoorbeeld onze eigen Thijs 
Poelhekke? Kun jij misschien beter en sterker 
schrijven dan Henkie  
Helder? Dan ben jij misschien wel het talent dat 
wij zoeken. 
Wat moet je doen? 
Je functie zal voornamelijk productie VV Heino-
gerelateerd nieuws zijn. We willen graag een 
aantal schrijvers die een vaste rubriek verzorgen. 
Dus affiniteit met onze club is een must, 
eventueel ervaring is mooi meegenomen omdat 
je natuurlijk volop rubrieken mag gaan schrijven. 
Tussendoor mag je ook nieuws schrijven voor 
onder andere de site of het jubileumboek, maar 
schrijven voor het clubblad wordt je hoofdtaak.  
De vereisten 
-  Eén à twee nieuwsberichten per anderhalve 
 maand. 
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal (in 
 schrijven). 
Het enige minpunt is dat er 6 keer per jaar een 
clubblad uitkomt en daar de deadline strak 
gehanteerd wordt. Ja we weten het, het is een 
zware  
straf. Ook moet je zo nu en dan namens VV Heino 
naar de kantine of andere clubhuizen in verband 
met de cocktailparty’s en belangrijke 
persuitnodigingen.  
Hebben we jouw interesse gewekt, stuur dan je 
‘sollicitatie’ naar janderkstegeman@hotmail.com 
of info@vvheino.nl en laat weten waarom jij 
degene bent die wij zoeken. 
 
De Redactie 
 
 
 
 
 
Ps. We verwachten niet van je dat je beter kunt schrijven 
dan Anne Vegter, maar als dat wel het geval is, krijg jij een 
stoel met armleuningen. 
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Agenda vv Heino 2013/2014 
Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl  
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OKTOBER 2014 Vanaf Tot locatie 
zaterdag 4 oktober 2014 Oud papier m.m.v. Heino 3 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
maandag 13 oktober 2014 Voetbal2daagse Sportpark 
dinsdag 14 oktober 2014 Voetbal2daagse Sportpark 
woensdag 15 oktober 2014 Keepersdag Sportpark 
vrijdag 17 oktober 2014 Informatieavond kantinevrijwilligers  19.30 22.30 Clubhuis 
woensdag 22 oktober 2014 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
NOVEMBER 2014 
zaterdag 1 november 2014 Oud papier m.m.v. Heino 4 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
maandag 3 november 2014 Ledenvergadering Vrienden VV Heino 19.30 uur 23.00 uur Clubhuis 
dinsdag 18 november 2014 Algemene ledenvergadering 21.00 uur 23.00 uur Clubhuis 
DECEMBER 2014 
woensdag 3 december 2014 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
zaterdag 6 december 2014 Oud papier m.m.v. Heino 5 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
maandag 8 december 2014 Jeugdleidersvergadering 20.30 uur 22.00 uur Clubhuis 
zaterdag 20 december 2014 Oudejaarsborrel  16.00 uur 19.00 uur Clubhuis 
 
JANUARI 2015 en verder… 
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 
woensdag 11 februari 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

zaterdag 7 maart 2015 Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 25 maart 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

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 
woensdag 6 mei 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
zaterdag 23 mei 2015 Pompcup Sportpark 
zondag 24 mei 2015 Pompcup Sportpark 
zaterdag 30 mei 2015 VV Heino familiedag Sportpark 

zaterdag 6 juni 2015 Oud papier m.m.v. Heino 1 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 6 juni 2015 ME1 Toernooi Sportpark 
maandag 8 juni 2015 Velden gesloten vanwege onderhoud Sportpark 

zaterdag 4 juli 2015 Oud papier m.m.v. Heino 2 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

http://www.vvheino.nl/
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
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Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Nijenhuis, J. voorzitter 06-42023631
Swuste, J. secretaris 0572-393775 Vacature secretaris
Lute, J. penningmeester 0529-497666 Kemerink, F. penningmeester 06-50278011

Rob Kruisdijk relatiebeheer 06-25341184
Vrijwilligerscoördinaat Mulder, W. relatiebeheer 06-34554211
Vacature waarneming bestuur Blom, A. relatiebeheer 06-24755314

Hartman, V. relatiebeheer 06-46258312
Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320

Financiële administratie Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Lute, J. voorzitter 0529-497666 Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697
Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313 Technische commissie
Lute, J. contributies 0529-497666 Pot, R. voorzitter 06-10125848

Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
PR/Communicatie Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771
Stegeman, K. 06-41044808 Bomhof, T. C en D jeugd 06-30020703

Ruiter, V. E jeugd 06-52562157
Accommodatiecommissie Slotman, R. F jeugd 06-51419777
Lindeboom, W. voorzitter 06-10883407 Vacature dames/meisjes

Hoppen, R. secretaris 06-22026404 Vonderman, E. hoofd jeugd-
opleidingen 06-10041435

Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Kortekaas P. keepersoördin. 06-33174583

Jeugdcommissie Trainers:
Slotman, D.J. voorzitter 06-30293016 Lobbert, M. Heino 1 06-28642633
Roessink, W secretaris 0572-391019 Dijk van, J. Heino 2 06-22749109
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Nijhoff, J. Heino 3 06-20008679
de Haan, F. coörd. contactpers. 06-21102187 Reinders, P. keepers sen. 06-15898710
Bluemink, S. meidenpromotie 0572-393243 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907

Ipenburg, C. dames 1 06-55846486
Contactpersonen jeugd Bonhof, K. A1 06-33606978
Ton Zomerdijk contact A/B 06-29622006 Alferink, S. B1 06-43067481
Zwijnenberg, E. contact C/D 06-13809257 Strijtveen, E. C1 06-12894865
Groteboer, R. contact E 06-34012336 Jordi Boerdijk D1 06-45383656
Luchjenbroers, M. contact F 0572-850494 Meijer, R. E1 06-15830196
Vacature contact meiden 0572-393811 Schokker, J. F1 06-12361243
Vacature contact Voetbalschool Grafhorst, M.C. Meisjes B 06-19032359

Evenementencommissie Verzorging:

Stegeman, A. voorzitter 06-21532974 Roeke, J. verzorger 06-50951133

Pol, A. secretaris 06-40139447 Wijkstra, M. verzorgster 06-51093765

Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 Gerritsen, H. verzorger 06-54703771
Bos, E. activiteiten 06-20533312
Metz, M. D-kamp 0572-394979 Materialen:
Bos, W. jeugdtoernooien 06-53211450 J. Meijerman belijning velden
Bruggink, M. Voetbal2Daagse 06-54355524
Meulman, H. oud papier 06-46658938 Ontvangst zondag
Geertsma, H. Pompcup 06-44066595 Korstee, H. 0572-393812
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614 Lozeman, B. 0572-391816
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Roeke, W. 0572-392113
Hittersum, v. J. Veldloop 0572-394489
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Consul

Steg, H. 06-12436353
Kantinecommissie
Vacature voorzitter Kledingbeheer
Bruggink, L. secretaris 06-42837731 Neimeijer, B. 0572-392670
Vastenavond, E. planning 06-54627033 Riessen,v,M 0572-390244
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Nijensteen J 0572-392011
Beek, T. van der inkoop 06-53378481
Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Scheidsrechters

Lipman, G. coördinator 06-40602059
Wedstrijdsecretarissen Rossum, v. J. senioren 06-34279981
Bos, K. senioren 06-10804450 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Schotman, M. jongens 06-12327672 Vloedgraven, D. planning jeugd 06-31561004
Strijtveen, A. vrouwen/meisjes 06-52416919 Slotman, S planning jeugd 06-14198566

Accomodatieplanner Seniorencommissie
Lindeboom, R. plannervvheino@hotmail.com Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827

Bos, K. secretaris 06-10804450

Wie moet u hebben?
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