
  

44E JAARGANG (2014-2015) NO. 3 

Februari 2013 

December 2014 
 

Oudejaarsborrel 
 

Dolle Dames Drie 
dag 

 
Veldloop vv Heino 

 
Een rondje langs 

de velden in de 
eerste klasse E 

 
  



Heino Sport 2 



Heino Sport 

Voorwoord van 
de voorzitter 

 
I’m dreaming of … 
 
Nee, ik heb het niet over het lied van Bing Crosby dat weer 
regelmatig te horen zal zijn de komende tijd of dat ik droom van 
een prijs in de loterij of een kampioenschap. Ik droom sowieso 
niet vaak, ben wel af en toe dromerig, maar doorgaans het 
liefst in het hier en nu. Toch is dromen prettig en ongetwijfeld 
hebben de meiden van ME1 dat ook gedaan. Het zat er al 
weken in en dan op een zaterdag staan er veel supporters 
langs het hoofdveld, is het feest in het clubhuis en word je 
zomaar gehuldigd bij de binnenkomst van Sinterklaas. Wat een 
mooi kampioenschap, volop genieten, dat geeft veel plezier en 
je kunt er nog lang met trots op terugkijken. Ik heb er zeker met 
trots van genoten en ik was niet de enige. Maar, wat nu als je 
dat niet meemaakt en het blijft bij dromen? Ik moet daarbij 
denken aan de tweet die ons Hoofd Opleiding de wereld in 
stuurde naar aanleiding van een verloren kampioenschap. De 
strekking was: ‘niet treuren, een kampioenschap is zelden een 
goede leeromgeving’. Als het dus allemaal makkelijk loopt, kun 
je er ook niet van leren. Uiteraard moet er een uitdaging zijn, ik 
begrijp wat er wordt gezegd, maar denk direct ook: ‘hoe kunnen 
we iedereen toch promoten tot kampioen?’. Hoe krijgen we het 
voor elkaar om iedereen het ‘podium van plezier en succes’ te 
gunnen? Gaat het ons dan alleen om de prestatie of is er ook 
nog een andere winst te boeken? De vraag stellen, is al een 
antwoord geven. Natuurlijk gaat het niet alleen om de 
wedstrijdwinst en de ultieme prestatie, maar het is wel prettig 
en een kampioenschap geeft je een boost. Wat ik bedoel met 
een andere winst is de ‘sociale winst’. Het samen verliezen, 
leren incasseren, het plezier dat je kunt beleven aan een team, 
jezelf ontwikkelen als voetballer of als vrijwilliger, je thuis 
voelen bij een vereniging, lief en leed delen, kortom: 
waarmaken dat we meer zijn dan voetbal alleen! Dat gun ik 
iedereen. Zonder dat we het doorhebben, zijn we met z’n allen 
hier dagelijks en wekelijks mee bezig. Heel bijzonder en toch 
eigenlijk ook weer zo gewoon. Het past ons, we dromen er niet 
alleen over, maar maken het waar! Een echt kampioenschap! 
We hebben er niet veel woorden voor nodig en dan wordt het 
ook tijd dat ik stop met dit voorwoord, maar niet eerder dan 
jullie een fijne decembermaand te wensen en alvast veel goeds 
voor het nieuwe jaar. Ik nodig jullie van harte uit voor de 
‘oudejaarsborrel’ op 20 december 16.00 uur om nog even 
terug te blikken alvorens we het glas heffen op een goed en 
gezond 2015. 
 
Peter Vervloet, voorzitter 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 18 november 2014 
Aanwezig:   69 personen. 
  
1. Opening 
 Voorzitter Peter Vervloet opent de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 26 november 2013. 
 De notulen hebben in december 2013 in het clubblad en op onze website gestaan en worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 
3. Ingekomen stukken. 
 Afmeldingen zijn ontvangen van Jeroen Hoppen, Joop van Dijk, Marc Lobbert en Jan van Tongeren. 
 
4. Mededelingen. 
 a. De oudejaarsborrel vindt plaats in ons clubhuis op zaterdag 20 december om 16.00 uur. Leden, ereleden en vrijwilligers 

worden van harte uitgenodigd. 
 b. Tijdens de wintermaanden vinden er weer van allerlei activiteiten plaats voor jong en oud.  
  (klaverjasmiddag/-avonden en winterprogramma voor de jeugd). Hulde aan de groep die dit samen met Arjen Stegeman 

oppakt en organiseert. 
 c. De 28e Veldloop wordt gehouden op 3 januari 2015. We hopen dat zoveel mogelijk sportievelingen (jong en oud) zich 

hiervoor opgeven en gaan voor een recordaantal deelnemers. 
 d. Het seizoen gaan we goed afsluiten met op zaterdag 22 en zondag 23 mei het PompCuptoernooi en een week later op 

zaterdag 30 mei het familiefeest, G. Satinktoernooi en bedankfeest voor de vrijwilligers.  
 f. Het materialenhok is opgeruimd en opnieuw ingericht. Speciaal dank aan Jan Roeke, Herman Kortstee en Mark Bruggink 

hiervoor!! 
 g. Het contract met de hoofdtrainer van Heino 1, Marc Lobbert, wordt niet verlengd. Zijn TC1-diploma halen in combinatie 

met zijn privé, valt volgend jaar niet te combineren. 
Bij Vrouwen 1 blijft Bert Hovenkamp t/m de winterstop. Er is helaas nog geen trainer voor na de winterstop gevonden. 

  
5. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2013-2014. 
 Joey Swüste en de voorzitters van de diverse commissies lezen het jaarverslag voor en de leden verlenen instemming voor 

het beleid/ plannen zoals gemeld in het jaarverslag.  
  
6. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2013 / 30-06-2014. 
 a. Joey Lute geeft uitleg bij het opgestelde jaarverslag over het boekjaar 2013-2014. Het verenigingsjaar is afgesloten met 

een positief resultaat van ruim € 5304. Terwijl er een positief resultaat van € 55,= was begroot. Joey bedankt iedereen 
voor zijn of haar inbreng in dit resultaat. 

 b. Dick Stegeman heeft de volgende vragen: 
1. Kosten van de sportvelden zijn met bijna 20% gestegen. Kan dit zo doorgaan en kan het Sportbedrijf ook eenzijdig 
kosten op de sport afwentelen of is voor alles de toestemming nodig van de Raad? 
Antwoord: Er vindt een harmonisatie plaats op de huurprijs. De Gemeente ziet toe op kaders en financiering.  
2. We hebben minder borden rondom de velden en toch meer opbrengst. Worden er niet te veel overige keuzes aan de 
sponsoren aangeboden? 
Antwoord: Alternatieven zijn in deze tijd nodig en sponsorcommissie bewaakt ook dat de ring om het hoofdveld bezet blijft 
met borden.  

  3. Waarom is de opbrengst van het oud papier zoveel gedaald? 
Antwoord: In 2012/2013 is er een nabetaling geweest van het oud papier t.w.v. zo’n 6.000 euro waardoor het lijkt alsof 
deze opbrengsten zijn gedaald, maar deze zijn stabiel. 
4. Huur gebouwen. Hoe zit dit? 
Antwoord: Indien mogelijk verhuren we onze faciliteiten/ gebouwen. Doorverhuur op de velden kan helaas niet zonder 
instemming met de Gemeente. Dat blijft wel punt van onderhandeling (minder subsidies versus meer ruimte om te 
ondernemen). 
5. Wat brengt het PompCuptoernooi op?  
Antwoord: 2.800 euro opbrengst. De penningmeester geeft aan dat de PompCup ook niet altijd winst hoeft op te leveren, 
gaat ook om de uitstraling van de vereniging 
6. Hoe staat het met de eigendommen-kwestie en de huur van de velden? 
Antwoord: Nog steeds onder de aandacht gebracht bij de Gemeente. Onderdeel van de gesprekken over een nieuwe 
huurovereenkomst. Verhuur velden: zie antwoord op vraag B4. 

 c. Frits Lindeboom vraagt of de kosten van het 4x4-veld binnen het budget zijn gebleven. De penningmeester geeft aan dat 
de kosten binnen het beschikbare budget zijn gebleven. Ook de overige investeringen zijn binnen het budget gebleven. 

 d. Freddy Kemerink vraagt of het bestuur ook een ondergrens heeft vastgesteld. De penningmeester geeft aan dat deze 
ondergrens ligt op 25% van de totaalbalans. Dit is ook de grens waar we nu ongeveer op zitten.  
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Notulen Algemene Ledenvergadering (vervolg) 
 
 e. Piet Schippers vraagt of het bestuur ook gebruikmaakt van de mogelijkheden om per project subsidies aan te vragen.  

Antwoord: Het bestuur heeft zich hier het afgelopen jaar over laten adviseren. Er is onderzocht van welke subsidies de vv 
Heino gebruik kan maken. We hebben alle mogelijkheden al benut en helaas hebben we geen nieuwe subsidies kunnen 
aanvragen.   

 f. Verder zijn er geen vragen. Het jaarverslag van de penningmeester verkrijgt instemming. 
 
7. Verslag van de Kascommissie. 
 a. Het verslag van de Kascommissie wordt voorgelezen door de voorzitter. De Kascommissie in de personen van Elwin 

Slotman (2e jaar) en Henry Ekkelkamp (1e jaar) heeft de kascontrole gedaan en stellen voor het bestuur decharge te 
verlenen voor haar gevoerde financiële beleid. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.  

 b. Elwin Slotman wordt bedankt voor bewezen diensten.   
 c. Henry Ekkelkamp en Maikel Schotman zullen volgend jaar de Kascommissie vormen met Koen Velner als reserve. 
  
8. Beleidsplan 2014-2019 
 De voorzitter presenteert het beleidsplan voor de komende jaren.   
 Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen gesteld: 

1. Wat is voor de komende jaren het meest kritische punt voor de vereniging? 
Antwoord: Dit zijn meerdere punten zoals het ledenaantal, inkomsten clubhuis en sponsoring, de nodige investeringen, 
verhoging van de kosten en wegvallen van subsidies. De uitdaging zal zijn om met minder inkomsten meer te bereiken. Dit 
kunnen we realiseren meer vrijwilligers en meer inzet van leden en vrijwilligers. 
2. Hoe gaat de vv Heino aan de leden uitdragen wat ervoor nodig is om een vereniging te dragen? 

 Antwoord: De leden worden geïnformeerd over de huidige situatie, de plannen en de noodzaak om met meer vrijwilligers nog 
meer inzet te verrichten. Overweging is ook met teams in gesprek te gaan.  
3. Wordt dit beleidsplan ook geëvalueerd?  

 Antwoord: 1x per 2 jaar.  
 
Het ALV geeft instemming voor het beleidsplan voor de periode 2014-2019. 

 
9. Toevoeging Huishoudelijk reglement 

Het bestuur stelt voor om op 2 bepalingen een toevoeging te doen met betrekking tot de Verklaring omtrent Gedrag. Dit geeft 
het bestuur de handelingsvrijheid om naar de verklaring te mogen vragen indien hier aanleiding voor is. Volgend jaar zal het 
Huishoudelijk Reglement helemaal worden doorgenomen en worden aangepast.  
De ALV geeft instemming voor de aanpassing van het Huishoudelijk reglement.  

 
10. Bestuursverkiezing 
 Wilco Lindeboom is tussentijds aftredend. Wilco blijft nog wel actief in de Accommodatiecommissie. Peter bedankt Wilco voor 

zijn inzet in de periode dat hij zitting heeft gehad in het bestuur en overhandigt hem een mooie bos bloemen voor zijn vrouw.  
 Arjen Stegeman is periodiek aftredend als voorzitter Evenementencommissie. Gelukkig blijft Arjen nog wel actief in de 

evenementencommissie. Peter bedankt Arjen voor zijn tomeloze inzet, kritische opmerkingen en goede discussies en geeft 
aan dat hij een clubman is in hart en nieren. Arjen bedankt  de leden en de ALV verleent instemming. 

 Joey Lute is periodiek aftredend als penningmeester.  
 Peter bedankt Joey voor zijn inzet de afgelopen 6 jaar  
 als penningmeester. Joey bedankt alle leden voor het  
 vertrouwen de afgelopen jaren en de ALV verleent  
 instemming. 
 Dirk Jan Slotman is periodiek aftredend als voorzitter  
 Jeugdcommissie en stelt zich herkiesbaar. De ALV  
 verleent instemming. 
 Jan Spijkerman is periodiek aftredend als voorzitter  
 Seniorencommissie en stelt zich herkiesbaar. De ALV  
 verleent instemming. 
 Rob Hoppen is verkiesbaar als voorzitter van de  
 Accommodatiecommissie. De ALV verleent instemming.  
 Rob van harte welkom. 
 Rob Kruisdijk is verkiesbaar als voorzitter van de  
 Evenementencommissie en tijdelijk in combinatie  
 met voorzitterschap Kantinecommissie.  
 Rob van harte welkom. De ALV verleent instemming. 
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11. Benoeming lid van verdienste/erelid 
Als lid van verdienste is benoemd Hendrik Kolk.  
Bert v/d Horn is benoemd als erelid. De voorzitter  
bedankt beiden voor hun trouwe inzet de afgelopen  
jaren en ontvangen bloemen. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering (vervolg) 
 
12. Rondvraag 

Herman Kortstee: 
1. Wanneer wordt de bosschage uitgedund? De ballen zijn moeilijk terug te vinden op deze manier.  
Antwoord: Er is onlangs een schouw geweest door de Gemeente en de bevindingen moeten we nog even afwachten. Wellicht 
dat we groot onderhoud ook zelf moeten gaan oppakken. 
2. De ramen van de kantine worden door KOOS wel erg vol geplakt. Zijn hier afspraken over gemaakt?  
Antwoord: We zijn in gesprek geweest met KOOS en de afspraken zijn op papier gezet.  
3. Wanneer wordt de verlichting in de kantine veranderd? 
Antwoord: Dit wordt meegenomen in het plan om de kantine op te knappen, waarin we ondersteund worden door Wouter Bos 
van Seine. 
4. Tijdens de zomer is er veel “gedoe” geweest m.b.t. geluidsoverlast en klaagden de buren. Wat is hierover afgesproken? 
Antwoord: Gemeente heeft aangegeven dat bij geluidsoverlast de buren zelf moeten bellen met de politie. In de evaluatie met 
de Gemeente gaan we aangeven of dit volgend jaar niet anders kan. In principe blijft de Gemeente wel verantwoordelijk 
hiervoor. 
 
Bert v/d Horn: 
1. Sport Real viert volgend jaar 40-jarig jubileum. Wordt hier nog aandacht aan geschonken?  
Antwoord: Hier zal zeker aandacht aan worden geschonken. Onze vereniging is ook nog de enige in het land die nog een 
Sport Real-toernooi organiseert.  
2. Er worden vaak weinig foto’s geplaatst bij de artikelen in de media. 
Antwoord: Hier gaan we volgend jaar actief mee aan de slag.  
 

13. Sluiting 
 Onder dankzegging door de voorzitter wordt er door de penningmeester een rondje ingedaan onder de aanwezige leden. Deze 

vergadering wordt gesloten om circa 23.15 uur. 
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Nieuwe gezichten in het bestuur 
Rob Hoppen en Rob Kruisdijk 

Foto: Vincent Hartman 
 
We stellen ons even aan u voor   
  
Mijn naam is Rob Hoppen geboren en getogen Heinoër. Ik 
ben al meer dan 40 jaar spelend bij de vereniging. Op 18 
november jl. ben ik als voorzitter van de 
Accommodatiecommissie toegetreden tot het bestuur van 
deze mooie vereniging. Ik heb deze functie als bestuurslid 
op mij genomen omdat ik er een uitdaging in zie om 
samen met de leden de accommodatie in stand te houden 
en te verbeteren daar waar het nodig, want in deze tijd van 
bezuinigingen is het van belang om samen te werken. Dit 
geeft naast kostenbesparing ook een gevoel van 
saamhorigheid en dat is de fundatie voor een gezonde en 
gezellige vereniging. Ik hoop dat ik op u als lid een beroep 
kan doen om gezamenlijk wat kleine klussen aan te 
pakken. 
 
“Rob Hoppen wordt verantwoordelijk voor 
Accommodatiecommissie” 
 
Mijn naam is Rob Kruisdijk en ik woon al bijna 50 jaar in 
Heino. Mijn beide zoons voetballen bij onze vereniging en 
dat heeft mijn loopbaan bij vv Heino behoorlijk bepaald. 
Als toeschouwende vader ben ik door aanmoediging van 
Egbert Bomhof ooit in de functie van jeugdleider in de 
organisatie gestapt. Dat is inmiddels 8 jaar geleden en 
behoudens een jaartje onderbreking in de Sportparkdienst 
heb ik ook als leider veel moois beleefd. Altijd in de F- en 

E-jeugd, want dat vind ik zelf het leukst. En dat kan ik 
tenminste een beetje overzien. 
 
In de loop van 2013 ben ik lid geworden van de sponsor-
commissie. Vanaf dat moment heb ik nog beter gemerkt 
dat er binnen onze vereniging heel veel mensen als 
vrijwilliger op allerlei manieren betrokken en professionele 
bijdragen leveren in commissies en bestuursonderdelen. 
Nu er door het vertrek van een aantal mensen wat gaten 
vielen in het bestuur, was voor mij de tijd rijp om aan te 
schuiven. Ik word verantwoordelijk voor de Evenementen-
commissie en met hulp van Peter Vervloet ga ik net zo veel 
tijd en aandacht besteden aan de Kantinecommissie. 
 
“Rob Kruisdijk wordt verantwoordelijk voor 
Evenementencommissie en de Kantinecommissie” 
 
Ik heb bestuurservaring opgedaan als (vice)voorzitter van 
de personeelsvereniging in mijn werkkring en ik ben 
momenteel ook voorzitter van een Apeldoornse schutterij. 
Dat zijn allebei kleinere organisaties in vergelijking met vv 
Heino. Daarom kan ik niet alleen wat inbrengen in het 
bestuur, maar ik kan er zeker ook veel dingen leren. Ik heb 
mij voorgenomen om het in ieder geval net zo goed te 
doen als mijn voorgangers. Wanneer dat lukt, heb ik voor 
mijzelf bereikt dat ik een completere bestuurder ben 
geworden. En dat vv Heino blijft beschikken over haar 
prima kantinefaciliteiten én vele aansprekende 
evenementen blijft organiseren naast al het mooie 
voetbal. Ik ga jullie graag ontmoeten op ons prachtige 
sportpark. 
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Nieuws van de 
Jeugdcommissie 

Tekst: Dirk-Jan Slotman 
Foto: NuHeino 
 
De najaarscompetitie 2014 loopt 
richting het einde of is intussen voor 
meerdere teams geëindigd. We zijn 
in de gelukkige omstandigheden  
geweest dat het weer ons goed 
gezind was. 
Enkele ploegen hebben lang 
meegestreden om het 
kampioenschap en een paar daarvan 
zijn ook kampioen geworden.   

 
ME1, E7 en F2  
Meiden en jongens  
VAN HARTE 
GEFELICITEERD! 
 
Wanneer er een kampioenschap in 
aantocht is, dit graag doorgeven aan 
de coördinator van de contact-
personen. De JC regelt dan een 
attentie voor het team. 
 
Wanneer we klaar zijn met de beker- 
en competitiewedstrijden op het veld 
gaan we verder met andere 
activiteiten. Vv Heino is meer dan 
veldvoetbal alleen. 
De activiteitengroep is al weer druk  
in de weer om een leuk winter-
programma in elkaar te zetten voor 
de verschillende leeftijdscategorieën. 
Wel wordt hierbij een beroep gedaan 
op enkele volwassen begeleiders. Dit 
hoeven niet de leiders of de trainers 
te zijn, dit mogen ook ouders zijn. 
Per evenement verzoeken wij jullie 
om met twee volwassenen aanwezig 
te zijn om te helpen. De leiders en 
trainers staan al wekelijks klaar voor 
jullie kinderen. Misschien is het een 
goed idee –en erg leuk- om als 
ouders de activiteiten te 
ondersteunen.   
De toernooigroep is bezig om het 
zaalvoetbaltoernooi rond de kerst-
dagen weer in goede banen te 
leiden. Ook hierbij is het fijn wanneer 
deze groep ondersteuning krijgt. 
Mocht u tijd over hebben schroom 

niet om u te melden bij de jeugd- of 
de evenementencommissie. 
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd, 
alvast bedankt! 
    
Jeugdleidersvergadering  
Op 8 december was alweer de 
tweede jeugdleidersvergadering van 
dit seizoen. Meer weten? Kijk op de  
website van vv Heino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe F-teams 
Na de winterstop zullen in de 
voorjaarscompetitie twee nieuwe F- 
teams meespelen in de KNVB-
competitie: we verwelkomen in de F-
jeugd een F8G en een F9G 
verwelkomen.   
We wensen de nieuwe spelers van 
F8G en F9G enorm veel succes. Zij 
zullen dus na hun krachten gemeten 
te hebben op de voetbalschool nu in 
een uit- en thuisduel met omliggende 
buurtverenigingen hun krachten 
moeten meten. We gaan er vanuit 
dat de basis op de voetbalschool is 
gelegd en dat er met plezier naar 
wordt uitgekeken om in een 7-tal te 
gaan voetballen. 
 
LAATSTE OPROEP AAN DE 
2E JAARS B-JUNIOREN!!! 
Haal je spelregelbewijs 
  
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. 
Ben je klaar om het spelregelbewijs 
te halen? Activeer dan je account 
met de gegevens die je hebt 
gekregen van de vereniging. Na het 
activeren kan je inloggen en aan de 
slag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De feestdagen 
Het is nog vrij vroeg maar toch willen 
we graag als Jeugdcommissie van de 
gelegenheid gebruikmaken … 
Mochten we jullie niet weer spreken 
of zien, dan wensen wij jullie nu 
alvast prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2015 toe. 
Het jaar 2014 duurt nog even maar 
voor we het weten is dit ook weer 
voorbij. 
 

10 

http://www.voetbalmasterz.nl/


Heino Sport 11 



Heino Sport 12 

Wij de dames van vv Heino Vrouwen 3 hebben 
een nieuwe sponsor: Buuffie’s Proeflokaal 
Heino. Hier zijn wij heel erg blij mee. Ook zijn wij 
de Sponsorcommissie en de Kledingcommissie 
een bedankje verschuldigd voor de goede 
zorgen. 
 
Tekst: Jessica Slotman 
Foto: Frans Stappenbelt 
  
We flaneren met het nieuwe tenuetje op het veld als 
echte Buuffie’s-dames (gezellig theeleuten met de 
tegenstander maar ook het publiek onze gedrevenheid 
en kwaliteiten laten zien). Daarnaast doen wij goede 
zaken en gaan wij voor het kampioenschap. Sinds dit jaar 
hebben wij weer een echte competitie van een heel 
seizoen en niet zoals voorgaande jaren een toto-
competitie van twee seizoenshelften. Al had dat ook 
weer zijn charme en zitten de twee kampioensfeestjes 
nog in ons geheugen gegrift. Of eh … eerlijk gezegd meer 
de gevolgen ervan op de dag erna. 
Op zaterdag 8 november hebben onze nieuwe tenues 
officieel in ontvangst genomen. Na eerst met het hele 
team een Buuffie’s Power Lunch te hebben genuttigd bij 
de sponsor, zijn wij met zijn allen en Marlinde Baarslag 
van Buuffie’s vakkundig door Frans Stappenbelt op de 
foto gezet. Een hele klus om al die dames lachend 
enigszins toonbaar op de foto te krijgen, maar het is 
Frans weer uitstekend gelukt. Na de fotoshoot hield 

Marlinde nog een motiverende speech. Die hadden wij 
nodig want er stond nog een zeer belangrijke wedstrijd 
op het programma die middag. De koploper kwam bij ons 
op visite en die scoort gemiddeld 10 doelpunten per 
wedstrijd. Een geduchte tegenstander. Willen wij nog 
meedoen voor de titel, dan moest er vandaag gewonnen 
worden. 
  
De dames explodeerden in de wei en boemden wel drie 
keer raak! De wedstrijd is glansrijk gewonnen met 3-0  
van de koploper. Sterker nog, de koppositie is op dat 
moment door vv Heino Dames 3 overgenomen. 
 

Buuffie’s Power Lunch heeft de vv Heino  
Vrouwen 3 bovenaan gekopt! 

 
Wederom een reden tot een feestje en wij zijn goed in de 

watten gelegd bij onze sponsor. Het Power Bier heeft 
goed gesmaakt. Uiteindelijk heeft Buuffie’s ons wel de 

tent uit moeten vegen! 
  
Namens het hele team vv Heino Vrouwen 3: 
Buuffie’s Bedankt! 

D(olle) D(ames) D(rie)-dag  
voor vv Heino Vrouwen 3 
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Op naar de 50 ... 
De 3e editie van deze rubriek 
waarin we in aanloop naar 
ons gouden jubileum 
verschillende seizoenen van 
Heino 1 onder de loep gaan 
nemen.  
 
Tekst: Arjen Stegeman 
Beeldmateriaal: Eric van de Brink, 
archief VV Heino  
 
De plakboeken van Stegeman senior 
vormden ook deze maand weer de 
stoffige bron voor een statistisch 
overzicht van seizoen 1971-1972 van de 
hand van Eric van den Brink.    
De start van dit seizoen was zeer indruk-
wekkend. In de vorige editie roemde ik 
het organisatietalent van meneer Pleiter 
al. Maar het hield niet op: PEC Zwolle 
speelde haar eerste oefenwedstrijd in 
Heino. De tegenstander was het 
Sallands streekelftal. Met niemand 
minder dan voetballegende Abe Lenstra 
in de gelederen. Desondanks wint PEC 
met 1-8. In september bezoekt FC 
Twente ook sportpark de Kampen met 
o.a. Epi Drost, de gebroeders van den 
Kerkhof en Jan Jeuring. Zij winnen met 
0-7. Het spreekt voor zich dat al deze 
wedstrijden vaak meer dan duizend 
bezoekers trokken en dat was goed voor 
de clubkas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De nieuwe oefenmeester werd de heer 
Setse, een voormalig beroepsmilitair uit 
Nunspeet. Hij had zijn sporen verdiend 
als trainer van Swifterbant en kreeg de 
opdracht mee om in ieder geval hoger te 
eindigen dan het vorige seizoen.  
 
Desondanks gingen de eerste vier wed-
strijden verloren. De eerste overwinning 
was uit tegen Kampen. Op 3 oktober 
werd het  0-2  door een strafschop van 
Frans Stappenbelt en een eigen goal van 
Kampen. De volgende thuiswedstrijd 
werd in een 2-1 overwinning omgezet 
tegen Voorwaarts. Vervolgens zorgden 
Theo Oortwijn en Dick Nijman er op 31 
oktober voor dat Heino Salandia ook op 
de knieën kreeg. We wonnen wederom 
met 2-1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar het hield niet over; na 11 wed-
strijden hadden we slechts 7 punten. De 
tweede competitiehelft ging maar nipt 
beter, 8 punten werden er met moeite  
binnengeharkt.  
Thuis haalden we de meeste punten, 10 
maar liefst. Vier keer werd er gewonnen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en tweemaal een puntendeling. De 
uitwedstrijden verliepen moeizamer, we 
behaalden slechts 5 punten. Slechts 
twee keer pakte vv Heino de volle 2 
punten en het liep eenmaal op een 
remise uit. 
Heino 1 eindigde ook dit jaar onderaan 
de ranglijst. Namelijk op de 9e plek met 
15 punten uit 22 wedstrijden. Een 
positief persoon zou in die dagen 
kunnen spreken van een voorzichtig 
stijgende lijn. Het bestuur dacht daar 
schijnbaar anders over, want het 
contract van meneer Setse werd niet 
verlengd. Zwolse  
Boys werd kampioen en Raalte degra-
deerde met 11 punten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een opvallend verschijnsel zijn de talrijke  
baarden in het elftal van 1971-1972.  
Dat de mode zich blijft herhalen wordt 
bewezen door het Heino 1 van nu, want 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hier is de gezichtsbeharing weer terug 
van weggeweest.  Ook zien we in 1971 
voor het eerst rugnummers. Het basis- 
elftal droeg 1 t/m 11, zie de statistieken 
verderop.  
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VV Heino – Wijhe, 19 maart 1972 
100e wedstrijd H. Kolk, vanaf 1966 speelde hij voor Sportclub Heino en VV Heino.  
Van links naar rechts: 
G. Roeke, D. Stegeman, W. Nijman, H Weideman, J. Roeke, H. Kolk, H. Broeks en H. Stappenbelt. 



Heino Sport 

Op naar de 50 ... 

Een historische sabotageactie in de 
derby uit tegen Wijhe. We schrijven 7 
november 1971 en keeper Henk Nijboer 
ziet al na een paar minuten dat de beide 
doelpalen zijn doorgezaagd. Hij schrikt 
zich kapot en meldt het voorval op luide 
toon aan de arbiter van dienst. Deze 
heeft wel vaker schreeuwende 
doelmannen meegemaakt en wuift het 
geklaag weg. Het spel moet doorgaan en 
dat gebeurt dus ook. Henk blijft de … 
aandacht van de scheidsrechter opeisen 
en die komt zowaar na een tijdje pols-
hoogte nemen. Na kort overleg wordt de 
wedstrijd hervat op het veld van de 
IJsselboys. Verschillende grijze toe-
schouwers beklagen zich bij elkaar over 
die jeugd van tegenwoordig. 
 
 
Veel plezier met het uitpluizen van de 
statistieken. Wellicht heeft u foto’s of 
extra gegevens van of mooie verhalen 
over het seizoen 1971-1972. 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  
1972-1973, dan horen we dit graag! 
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Elftalfoto VV Heino 1971-1972, 5 sept 1971  
 
Staand van links na rechts: 
Fr. Stappenbelt, G. Nijboer (leider), H. Kolk, F. Kroes, B. Fuhler, H. Hollewand, D. Nijman, 
en H. Hogeboom (bles.) en trainer H. Sentse. 
Zittend van links naar rechts: 
A. Mulder, J. Roeke, W. Nijman, H. Nijboer, H. Stappenbelt en D. Stegeman 

mailto:janderkstegeman@hotmail.com
mailto:evandenbrinkvanlaar@gmail.com
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Plaats: Naam: Elftal:  Aantal doelpunten. 
 
1 Desi Jansen Heino VR 3 12 
2 Twan Koenjer Heino 8  11 
 Rene Linthorst Heino VE 1 11  
 Roy Groteboer Heino VE 1 11 
 Sander Hagen Heino VE 1 11 
6 Rick Ramaker Heino  7   9 
7 Rene Mulder Heino  4   8 
 Thomas Dekkers         Heino  5   8 
 Bas te Winkel Heino 10   8 
10 Robin Gerritsen Heino  1   7 
 Tom te Winkel Heino 10         7 
12 Remco Beumer Heino  1   6 
 Dennis Lubbers Heino  3     6 
 Danny Pol Heino  6   6 
 Joey Lute Heino  7   6 
 Arjen Gerritsen Heino  7   6 
 
 
 

Tussenstand topscorerklassement  
seizoen 2014/ 2015 

 
 
 
 
Haal je spelregelbewijs 
 
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. 
 
Ben je klaar om het spelregelbewijs te halen? Activeer dan je 
account met de gegevens die je hebt gekregen vanuit de 
vereniging.  Na het activeren kan je inloggen en aan de slag.  
Deze account- en inloggegevens hebben jullie leiders 
ontvangen of liggen in de postbakjes van je elftal in de gang 
naar de keuken. Leiders, kijk dit even goed na! 
Het is de eigen verantwoording van iedere speler 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. 

http://www.voetbalmasterz.nl/
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Een rondje langs 

de velden in de  

Eerste Klasse E 

 deel 1 

Het eerste elftal van vv Heino komt dit seizoen 
voor het eerst in het bestaan van de club uit in de 
Eerste Klasse van de KNVB. Daarin ontmoet het 
enkele oude bekenden, maar vooral ook heel veel 
onbekende clubs uit alle delen van district Oost. 
Hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking in 
drie delen. In dit nummer van Heino Sport het 
eerste deel. 
 
Tekst: Timo Bomhof 
 
We beginnen onze ontdekkingsreis in Groesbeek, het walhalla 
van het vaderlandse zondagvoetbal. Heino treft dit jaar met vv 
Rood Wit de – qua niveau – vierde club (na Achilles ’29 in de 
Jupiler League, De Treffers in de Topklasse en Germania in de 
Hoofdklasse) van dit smokkelaarsdorp met amper 20.000 
inwoners. Als club heeft Rood Wit niet al te veel om het lijf: het 
telt slechts vier seniorenelftallen en een A-team. De afgelopen 
twee seizoenen wist het clubje knap kampioen te worden, maar 
verder pendelde het eigenlijk vooral tussen de 3e en de 4e 
klasse. Tijdens deze twee kampioensjaren kwamen oud-profs 
Djimmie en Peter van Putten (laatstgenoemde heeft nog een 
verleden bij Go Ahead Eagles) uit voor Rood Wit, maar zij 
verlieten de club afgelopen zomer. 
Als tweede komen we een oude bekende tegen: Rigtersbleek 
uit Enschede. In de periode van 2004 tot 2008 kwamen 
Rigtersbleek en Heino gezamenlijk uit in de Tweede Klasse. In 
dit eerste seizoen wist Rigtersbleek twee keer te winnen, in 
Heino werd het 0-2, in Enschede – het was de laatste wedstrijd 
van het seizoen – werd het zelfs 6-5! Merkwaardig genoeg 
mochten beide ploegen, 6e en 7e (!) in de eindstand, vervolgens 
nacompetitie gaan spelen. Heino verloor de eerste ronde 
helaas van WAVV, terwijl Rigtersbleek in de tweede ronde ten 
onder ging tegen Rheden. Het meest memorabel is echter de 
wedstrijd van 4 maart 2007: terwijl beide ploegen meestreden 
om de bovenste plekken – Rigtersbleek had zelfs minder 
verliespunten – wist Heino deze wedstrijd door doelpunten van 
Willem Mulder, Jesper Harmens, Melvin Velthuis en Bas Jansen 
met liefst 6-0 te winnen! Rigtersbleek kwam die klap niet meer 
te boven en eindigde in de grauwe middenmoot, terwijl Heino 
tot het laatst meedeed om te prijzen. Een jaar later waren de 
rollen echter omgedraaid: Heino speelde geen rol van 
betekenis, en Rigtersbleek behaalde de titel, doordat 
Voorwaarts Twello zijn laatste thuiswedstrijd met 3-0 verloor 
van Twenthe Goor. Twee jaar later werd zelfs het 
kampioenschap in de Eerste Klasse behaald, waardoor men 
het in de Hoofdklasse mocht proberen. Een doorslaand succes 
werd dit evenwel niet; in 2013 keerde Rigtersbleek terug in de 
Eerste Klasse. Roemrucht is het verleden van De Bleek, dat 
afgelopen zomer het 114-jarig bestaan mocht vieren, echter 
zeker te noemen: in de periode van 1954-1961 werd er op het 
gelijknamige sportpark zelfs betaald voetbal gespeeld! 
Ook de volgende in ons rondje langs de velden heeft vv Heino 
eerder ontmoet: het Achterhoekse sv Grol. De club uit Groenlo 
heeft jaren in de Tweede Klasse gebivakkeerd, meestal in het 
meer zuidelijk georiënteerde 2I. Twee jaar geleden werd het 
echter bij Heino in 2J ingedeeld; ondanks dat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heino tweemaal wist te zegevieren, lukte het Grol om, na een 
vierde plaats in de reguliere competitie, via nacompetitie 
promotie af te dwingen; in de finale werd over twee wedstrijden 
SDOUC verslagen. Ook in het eerder gememoreerde seizoen 
2006/2007 troffen beide clubs elkaar, in Groenlo ging Heino 
toen met 2-1 ten onder, maar thuis werd revanche genomen 
met een 4-2 overwinning, met onder andere drie goals van 
Melvin Velthuis. Grol is qua grootte en niveau op alle 
onderdelen vergelijkbaar met vv Heino. De selectie herbergt 
een groot aantal spelers die al jaren bij Grol actief zijn; 
opvallende nieuwe namen zijn Rob Temmink, die van 
Topklasser HSC’21 komt, en Sjors Storkhorst, jarenlang 
topscorer bij het Zieuwentse RKZVC.    
Voor de laatste club van deze aflevering blijven we in de 
Achterhoek. Uit Lichtenvoorde, bekend van het Zwarte 
Crossfestival, komt LONGA’30, dat afgelopen seizoen na drie 
jaar degradeerde uit de Hoofdklasse. Na drie (!) promoties op 
rij belandde de club in 2011 op dit niveau. Het debuutseizoen 
leverde een respectabele 7e plaats op, het tweede seizoen had 
men de nacompetitie nodig om het vege lijf te redden, maar in 
het derde seizoen viel dus echt het doek. De laatste wedstrijd 
redde LONGA overigens nog wel de eer door van onze buurman 
Rohda Raalte te winnen. Historisch gezien kenmerkt de club 
zich verder vooral door opeenvolgende promoties net zo snel 
weer ongedaan te maken met opeenvolgende degradaties. 
Grote man in het Lichtenvoordse team is Freek Heinsbroek, 
met al meer dan 100 competitietreffers voor het eerste elftal. 
Dave Bus, meerdere seizoenen cultheld bij Go Ahead Eagles, 
begon en eindigde – afgelopen zomer – zijn carrière bij LONGA. 
Grootste coryfee uit de clubhistorie is echter Sander Boschker, 
die meer dan 500 wedstrijden bij FC Twente in het doel stond.  
 
Tot zo ver deel I van dit rondje langs de velden. Volgende editie 
wordt deze serie vervolgd. 
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Overstappen is heel 
makkelijk, want Salland 
Zorgverzekeringen zegt 
jouw lopende zorg-
verzekering op. 
 
Om over te stappen  
ga naar  
www.salland.nl/vvheino 
en profiteer van alle 
voordelen! 
 
 
 
 
Op 11 december  
vanaf 20.00 uur is de 
Sponsorcommissie in  
het clubhuis aanwezig 
om eventueel te helpen 
bij de online-aanmelding. 
 
Neem de volgende 
gegevens mee: 
 
- naam 
- geboortedatum 
- BSN van alle gezins-
 leden 
- gegevens van je 
 huidige polis. 
 
 
 
 
 
De Sponsorcommissie 
 

De Sponsorcommissie is de afgelopen weken in gesprek geweest met Salland  
Zorgverzekeringen. De regionale zorgverzekeraar heeft een concept bedacht 
waarmee ze intensief samenwerken met sportverenigingen. De Salland Clubactie. 
Leden krijgen met deze actie een aantrekkelijke korting op de zorg-premie, en  
de clubs scoren grote bedragen voor in de clubkas. Vorig jaar deden al 47 
Sallandse sportclubs mee die in totaal meer dan € 61.000,00 scoorden. Een  
goede actie dus! Wij gaan er dit jaar met vvHeino ook aan meedoen. Bij Salland 
Zorgverzekeringen sluit je al een zorgverzekering af vanaf € 76,38. 

Vaste goede service van Salland  
·  Zelf je eigen pakket samenstellen 
· Tegen een scherp geprijsde zorgpremie 
· Zeer ruim aanbod van gecontracteerde zorgverleners bij jou in de buurt 
· Tandartsverzekeringen met vergoeding voor alle behandelingen, inclusief techniek- 
 kosten. Dus geen gepuzzel met kleine lettertjes en ingewikkelde voorwaarden. 
· Ruime vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg (90%). 
En voor je gemak: 
· Digitale declaraties binnen 5 werkdagen uitbetaald 
· Gespreid betalen van het verplicht eigen risico. 

Scoren met de Salland Clubactie! 
én zelf die extra korting op je zorgpremie 
Korting op je zorgpremie via  
vv Heino 
Jij krijgt 7% korting op jouw zorgpremie via 
onze speciale clubcollectiviteit. Zo profiteer 
jij van een zorgverzekering op maat tegen 
een aantrekkelijke prijs. En voor elke 
overstapper krijgen wij als club geld voor in 
de clubkas. Wij zetten het ingezamelde 
bedrag straks in voor leuke dingen voor  
de club. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even de voordelen op een rij.  
Via vv Heino: 
·  sluit je een goede zorgverzekering op 

maat af 
· krijg je een aantrekkelijke korting op de 

basisverzekering, aanvullende 
verzekeringen én tandartsverzekeringen 

·  scoort de club een mooi bedrag voor de 
clubkas. 

 
Dit geldt voor jou en alle gezinsleden 
woonachtig op hetzelfde adres. De korting 
geldt dus voor het hele gezin! En kinderen 
tot 18 jaar kunnen gratis gebruikmaken 
van de meest uitgebreide aanvullende en 
tandartsverzekering van de ouders. Ben je 
al bij Salland verzekerd? Dan kun je ook 
overstappen naar onze clubcollectiviteit. Je 
profiteert van diezelfde 7% korting en 
scoort mee voor onze club! Oh ja, in beide 
gevallen maak je ook nog eens kans op 
een jaar lang gratis lidmaatschap. Kijk snel 
op www.salland.nl/vvheino. 

De Sponsorcommissie heeft van één van 
haar leden de persoonlijke situatie  
vergeleken. Dit gezin bestaat uit 2 volwas-
senen en 2 kinderen onder de 18 jaar.  
 
Zij betalen straks € 206,14 per maand bij 
het Zilveren Kruis voor de basispolis en de 
aanvullende 'Beter af Polis 1 ster', wat o.a. 
6x fysio inhoudt.  
Bij Salland Verzekering gaan zij € 186,65 
betalen, een besparing van € 233,88 per 
jaar voor dit vv Heino-lid. Het levert de club  
€ 100,00 op plus nog eens € 20,00 per jaar 
zolang het lid verzekerd blijft. Je begrijpt dat 
dit lid om is! 
 
Ook heeft de Sponsorcommissie navraag 
gedaan naar de ervaringen bij andere 
regionale sportverenigingen en die zijn erg 
positief. 

http://www.salland.nl/vvheino
http://www.salland.nl/vvheino
http://www.salland.nl/vvheino
http://www.salland.nl/vvheino
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Samenwerking  

vv Heino en  
EHBO Heino 

 
 
Eerste hulp 
De EHBO-vereniging bestaat sinds 1975 en in de 
afgelopen 40 jaar is er veel veranderd. Waar in het 
verleden veel mensen een EHBO-diploma hadden, is 
het een toenemende trend om opleidingen te geven 
toegespitst op de omstandigheden. Voorbeelden 
hiervan zijn bijvoorbeeld de Bedrijfshulpverlening 
(BHV) en reanimatietrainingen, maar ook trainingen 
gericht op een specifieke doelgroep zoals sportletsels, 
eerste hulp bij wandelletsel of alcohol en drugs.  
De voetbalvereniging is geen onbekende voor de 
EHBO-vereniging. Al vele jaren zijn bij diverse 
evenementen, van de Veldloop tot aan de Familiedag, 
enthousiaste leden op (of eigenlijk náást) de 
grasmatten te vinden om indien nodig Eerste Hulp te 
verlenen. De PompCup wordt als een bijzonder 
evenement beschouwd doordat de Eerstehulp-
verleners soms buiten hun comfortzone moeten 
stappen. Het internationale karakter van dit 
evenement werpt taalbarrières op waardoor het 
betere handen- en voetenwerk nodig is om juiste 
Eerste Hulp te kunnen verlenen. 
 
Coördineren en beheren 
Het onderhoud van de Automatische Externe 
Defibrillator (AED) is al enige jaren terug 
ondergebracht bij de EHBO-vereniging. Wij zijn 
verantwoordelijk voor o.a. het periodieke onderhoud 
waarbij de elektroden en de batterij worden vervangen 
zodat de AED altijd klaar voor gebruik is.  
Binnen vv Heino bestond de behoefte aan een  
coördinator die alle zaken rondom  
 
 

Eerstehulpverlening op orde brengt. Voorzitter Peter 
Vervloet heeft de evenementencoördinator van de 
EHBO-vereniging, Theo Brok, benaderd. De afgelopen 
maanden heeft een aantal maal overleg 
plaatsgevonden om te bepalen wat beide 
verenigingen voor elkaar kunnen betekenen en 
recentelijk is het tot een overeenkomst gekomen! 
 
 
Vragen of aanmelden? 
 
Theo is te bereiken via ehboheino@gmail.com of 
0572-372995 (na 18h).  
Meer informatie ook op www.ehboheino.nl Volg ons 
op Twitter: @ehboheino. 

 

EHBO- en 

reanimatietrainingen 
 
De EHBO-vereniging verzorgt in 6 avonden 
per jaar de benodigde bijscholing voor het 
behouden van het EHBO-diploma. Uiteraard 
worden nieuwe cursisten opgeleid; afgelopen 
voorjaar zijn nog 12 cursisten met vlag en 
wimpel geslaagd. En, niet te vergeten, bij 
velen worden jaarlijks de reanimatievaardig-
heden opgefrist. Tot deze laatste groep 
behoren ook de sportparkdiensten van vv 
Heino, al vormen zij een specifieke groep 
omdat zij hoofdzakelijk gezamenlijk worden 
bijgeschoold. Eén van de afspraken die is 
gemaakt is dat de trainingen van deze groep 
in de vertrouwde omgeving van het clubhuis 
zullen plaatsvinden.  
Naast het voortzetten van de huidige 
activiteiten zullen ook nieuwe vrijwilligers 
worden opgeleid en zullen er workshops 
worden gegeven. De voetbalvereniging wil 
graag de kennis en vaardigheden op het 
gebied van Eerste Hulp bevorderen. Daarom 
zijn vrijwilligers welkom die willen leren 
reanimeren of een EHBO-diploma willen 
halen. Ook worden leden die in het bezit zijn 
van een EHBO-diploma uitgenodigd om zich 
te melden zodat ze kunnen worden ingezet, 
uiteraard in overleg! Heb je bijvoorbeeld bij 
Landstede de opleiding Sport en Beweging 
(bijna) afgerond en heb je daarbij je EHBO-
diploma gehaald? Voor 27 euro per jaar 
houden wij je diploma geldig!  

mailto:ehboheino@gmail.com
http://www.ehboheino.nl/
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De laptoppiet had een berichtje naar 
alle F-teams van vv Heino gestuurd 
om te vertellen dat ook dit jaar de Sint 
met zijn pieten in de kantine langs 
zouden komen. De pieten waren op 
trainingskamp geweest en het paard 
had in Spanje zijn dak-oefeningen 
gedaan. Ze waren er dan ook 
helemaal klaar voor en vinden het 
altijd supergezellig in Heino.   
   
Tekst: Wilma Slotman  
Foto’s: Saskia Maatman 
Organisatie: activiteitencommissie 
 
Op vrijdagavond 28 november 2014 
waren heel veel spelers en speelsters van 
de F-jeugd aanwezig. Sint had dit jaar een 
filmpje gemaakt over wat hij allemaal 
afgelopen week bij vv Heino gezien of  
gedaan had. Hij was van tevoren naar de 
kapper geweest. Hij had zelfs onder een 
opblaasbare droogkap gezeten om zijn 
krullen mooi te laten maken. Daarna had 
hij de nieuwe parkeerplaats bekeken, en 
zelfs nog een balletje getrapt op het 4-
tegen-4-veld. Hij vertelde nog dat hij, als 
de tijd het toelaat, graag een potje voetbalt 
met zijn pieten.  
De laptoppiet was wat grieperig en was 
niet meegekomen met de Sint. De Sint 
gebruikte daarom zijn oude vertrouwde 
boek. Daarin stond natuurlijk weer van 
alles over de spelers, zoals dat ze graag 
een mannetje passeren om een doelpunt 
te maken. Dat sommigen van hen heel 
goed een corner kunnen maken. Ook zijn 
er zeker talenten bij, misschien een 
nieuwe Robin van Persie of Kenneth 
Vermeer. Maar ook de speelsters kunnen 
er wat van. Ze zijn goed in de bal 
afpakken, ookal is de tegenstander een 
kop groter, dat maakt niet uit, ze gaan 
gewoon door. Sint kon heel wat over de 
jongens en meiden vertellen.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Sint had ook een aantal pieten bij zich en 
dat was maar goed ook. Er was een spel-
circuit uitgezet en daarbij konden de 
pieten goed helpen. De keeperpiet stond 
in het doel en dit keer was op doel 
schieten niet zo gemakkelijk. Ze moesten 
namelijk schieten met een DOBBELSTEEN. 
Dat was niet zo gemakkelijk, en er werd 
dan ook vaak naast geschoten. De 
gympiet zette buiten op de tribune ook zijn 
beste beentje voor en iedereen deed 
precies wat hij zei. In een polonaise lopen, 
hoog springen, het maakte niet uit. 
Iedereen was superfit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de sjoelpiet deed niet onder voor de 
rest. Je kon een potje sjoelen met 
chocolademunten. Alles wat in de vakjes 
zat, was voor degene die ze erin gesjoeld 
had.  
Dit jaar was er ook een nieuwe piet, 
namelijk bingopiet. Als je het getal dat 
genoemd werd op je kaart had, mocht je 
daar een pepernoot op leggen. Bij een 
volle kaart kreeg je een prijsje. 

 
Pakjespiet mogen we zeker niet vergeten. 
Hij had het er maar druk mee om elke 
keer de pakjes weer netjes op een rij te 
zetten. Er werden door de teams ook zeer 
hoge torens gemaakt. Zo hoog dat ze zelfs 
op de tafel gingen staan, anders konden 
ze er niet meer bij. Ook werd het dobbel-
spel weer gespeeld. Je moest eerst 6 
gooien. Had je dat gedaan, dan hand-
schoenen aan en met mes en vork 
pepernoten eten. Dit viel nog niet mee; als 
je pech had dan had degene die naast je 
zat alweer 6 gegooid. De voelzakjes waren 
ook niet gemakkelijk, je moest raden wat 
er in zat. Er zat van alles bij, zoals 
bladeren, rijst en een pakje kauwgum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was dan ook zo weer kwart over 8 en 
de spelers werden weer opgehaald door  
hun ouders. Maar voor ze naar huis  
gingen, kregen ze allemaal nog een 
cadeau. Dit jaar kregen ze een voetbal, 
een voetbalfluitje en een voetbalpen.  
 
Maar dit is nog niet alles … Hoofdpiet 
kwam samen met nog een piet de 
volgende dag langs bij de voetbalschool. 
Hij deed mee met de 4-tegen-4-wedstrijd-
jes en ook daar kregen alle spelers een 
cadeau. Kortom, het was weer een 
geslaagd weekend en zeker voor herhaling 
vatbaar. 
Bij deze willen we Sint en zijn pieten 
bedanken dat ze ook dit jaar weer tijd in 
hun drukke agenda vrijmaakten om bij ons 
langs te komen. 
 
 
 

Sinterklaas op bezoek  
bij de F-jeugd … 

… en komt hoofdpiet komt langs bij de 
voetbalschool                                



Heino Sport 24 

 
 
 
 
 
 
Tekst: Jan Spijkerman 
Foto: Corine Rutte 
 
Afgelopen weken zijn er weer 28 
jeugdleden bij vv Heino geslaagd 
voor het KNVB-diploma 
Pupillenscheidsrechter. De cursus 
bestond uit een theoriegedeelte en 
een praktijkgedeelte op een 
zaterdagmorgen. Zij slaagden 
allemaal, al bleken sommigen nog 
wel een beetje nerveus te zijn voor 
de wedstrijd. Zij ontvingen allemaal 
een scheidsrechtersbadge en alle 
benodigdheden die je nodig hebt 
om een wedstrijd te leiden. 
Binnenkort starten er ook weer  
vervolgopleidingen voor 
scheidsrechters, de zgn. BOS – 
opleiding. Deze opleiding is   
meer gericht op het fluiten van 
junioren- en seniorenwedstrijden.  

 
 
 
 
 
 
 

Dit past goed in het beleid van de 
vereniging: wedstrijden worden 

zoveel mogelijk geleid door 
KNVB-opgeleide scheidsrechters.  

De vereniging is erg blij dat zoveel 
jeugdleden zich inzetten voor de 

vereniging. De ‘Vrienden van vv 
Heino’ zien ook dat de jeugd  

hun best doen en hebben dit  
beloond d.m.v. de aanschaf van 

scheidsrechterskleding voor deze 
jonge scheidsrechters. Ook zijn  
de ‘Vrienden” bereid gevonden 

de opleidingskosten voor hun 
rekening te nemen. Een prachtig 

gebaar van de ‘Vrienden’, die  
niet alleen de voetbalvereniging 

steunen, maar ook anderen die 
enige financiële ondersteuning  

steun nodig hebben voor hun 
passie. 

 

Vv Heino  krijgt de jeugd aan 
het fluiten 
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https://www.youtube.com/watch?v=sAyLPbGIESU
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Afstanden, starttijden, inschrijfgeld  
 
Inschrijven kunt u bij voorkeur tot en met 2 januari 2014 
tot 22.00 uur via de website www.mijninschrijving.nl en 
op 3 januari 2014 vanaf 12.00 uur tot 15 minuten voor 
de start in de kantine van vv Heino. 
De starttijden en inschrijfgelden zijn als volgt: 
  
1      Km 14.35 uur € 1,00       
2,5   Km 14.10 uur € 2,00  
5 Km 14.30 uur € 5,00   
(voor jeugdleden vv Heino € 2,50)    
10    Km 13.00 uur € 5,00    
  
Let op: 
De starttijden zijn anders dan voorgaande jaren.  
  
De prijsuitreiking van de 10 km vindt plaats om ongeveer 
14.00 uur rondom Start/finish. De prijsuitreiking voor de 
overige afstanden vindt plaats om 15.30 uur in het 
clubhuis.  
Voor de deelnemers aan de 1 km is er een 
herinneringsmedaille. Voor de 1 km komen alleen 
kinderen t/m 6 jaar in aanmerking voor de prijzen.  
Voor de 2,5 km komen jongens t/m 10 jaar en meisjes  
t/m 12 jaar in aanmerking voor de prijzen. Voor de 5 en 
de 10 km zijn er prijzen in natura. 
  
Extra prijzen voor het verbeteren van het parcoursrecord: 
5 km  15.24 min 25 euro 
10 km  32.48 min 50  euro 
  
 

Routes 
De routes zijn gelijk aan de voorgaande twee jaren. Dat 
betekent dat we starten via de ingang van het sportpark 
en weer terugkeren via de achteringang.   
  
De routes zijn als volgt: 
  
Route 1 km 
Start sportpark vv Heino-Stationsweg-Rozendaelseweg-
Brinkweg-finish sportpark vv Heino 
  
Route 2,5 km 
Start sportpark vv Heino-Stationsweg-Centsweg-
Bendijksweg-Rozendaelseweg-Brinkweg-finish sportpark 
vv Heino 
  
Route 5 km 
Start sportpark vv Heino-Stationsweg-Pastorielaan-
Woolthuisweg-Bendijksweg-Raalterstraat-Japiksweg-
Parallelweg-Stationsweg-Centsweg-Bendijksweg-
Rozendaelseweg-Brinkweg-finish sportpark vv Heino 
  
Route 10 km: 
Twee keer de route van 5 km. 
 
  
De vrijwilligers die het mogelijk maken dat u ongehinderd 
kunt deelnemen aan deze veldloop zien u graag op 3 
januari 2014 aan de start verschijnen! 
  
  
 

 Op zaterdag 3 januari 2015 vindt de 28e Veldloop vv Heino plaats.  
 De start en finish is wederom op het sportpark DE KAMPEN aan de Stationsweg te Heino.  
  
De veldloop is in 1986 voor het eerst gehouden als een trainingsloop van 10 km voor de selectiespelers van vv 
Heino. Er waren toen 21 deelnemers. Inmiddels is de loop uitgegroeid tot een Sallandse loop met vier afstanden 
en de laatste jaren rond  de 600 deelnemers.  
Eigenlijk zou dit al de 30e  loop moeten zijn, maar in 1997 is vanwege de Elfstedentocht de loop niet doorgegaan 
en in 2010 was het niet mogelijk vanwege de winterse omstandigheden.  
  
De 2,5, 5 km en 10 km maken deel uit van de inmiddels bekende Sallandse Cross Competitie. De Sallandse 
veldlopen vinden plaats in: Haarle, Raalte (2 keer), Lierderholthuis, Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten, Heino, 
Broekland, Mariënheem en Lemelerveld.  
  
Iedere deelnemer of deelneemster kan gebruikmaken van de kleed- en douchegelegenheden op het sportpark. 

http://www.mijninschrijving.nl
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Sponsors VV Heino 

Hoofdsponsor 

Topsponsors 

Meer info:  
sponsorcommissie@vvheino.nl  

AA drink 
Aarnink Accountants 
Aberson 
AB Oost 
Adficout Salland BV 
Ajax supporters 
AH Van de Worp 
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 
Buuffies 
Café de Baron 
Café Restaurant d’Olde Wettering 
Catering en Partyservice van Dam 
Chinees Restaurant Hon g Bin 
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 
Elders Totaalinstallateur 
Elektrocentrum 
Erwin Otten Advies (Regiobank) 
Estufa 
Fakkert Diervoeders 
Feyenoord Supporters 
Flynth 
Frits v.d. Linden 
Gasterij de Kruidentuin 
Haarco Tapijt 
Haarmode Spiegelbeeld 
Hanos 
Hartholt Bewindvoering 
Hartholt – Olie 
Heeger Makelaardij 
Heineken Brouwerijen (Amstelbord)  
H. En R. Soccer Events 
Herbrink Parketvloeren 
Herenkapsalon De Barbier 

Hilgenkamp Bouwservice  
Holtkuile Tuincentrum Raalte 
Hoppen B.V. 
Hoveniersbedrijf Horstman 
Hoveniersbedrijf  D. Lubbers 
Hunneman Milieu-Advies 
Jansma versgoedhandel 
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 
Konstructiebedrijf Kruiper 
Lenferink Schilderwerken 
LenS Accountants 
Lindeboom & Zn Ford 

Lindehorst Makelaars & taxateurs  
Lobbert Bouwkundig Teken- en   
Adviesbureau 
Marktzicht Café-Restaurant 
Marott Graphic Design 
Marsman trailerbouw 
Mekers Slagerij 
Melenhorst kalverhandel 
Multimate 
N35 Media 
Nivelco 
Offenberg  Sierbestrating 
Ogink Asperges Raalte 
Oosterlaar Rijschool 
Ottenschot Letselschade 
Overmars Installatie 
PassworD Text Fusion BV 
R&S All round Timmerwerken 
Rabobank Salland 
Reko B.V. 
Restaurant De Mol 
Restaurant Jan Steen 
Robair Groep 
Rob Hartholt 
Roggendorf - security 

Salland Tours  
Salland Units 
Salland Zorgverzekeringen 
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 
Tyrepoint 
Unive “De Onderlinge” 
V.d. Vechte Hoveniersbedrijf 
Overijssels vakantiepark Heino 
Van Diermen vishandel 
Van Gelder B.V. 
Van Riel B.V. 
Vekoma 
Vepeha 
Vincent Hartman Fotografie 
VitalCentre Heino 

Voetencentrum Nijenhuis  
Voetpluim nl 
Volkerink Heino 
Vosman Bouwbedrijf 
Vrienden van de VV Heino 
Welkoop 
Wijnhout Bouwbedrijf 
Willemsen Installatie  
Zaal Oortwijn 

http://lenferink-heino.nl/
http://www.teamsportraalte.nl/
http://www.ah.nl/albertheijn
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Agenda vv Heino 2013/2014 
Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl  

29 

Vanaf tot Locatie 

maandag 8 december 2014 Jeugdleidersvergadering 20.30 uur 22.00 uur clubhuis 
vrijdag 12 december 2014 Casino voor de D-jeugd 19.30 uur 21.00 uur clubhuis 
zaterdag 20 december 2014 Klaverjassen 12.30 uur clubhuis 
zaterdag 20 december 2014 Oudejaarsborrel  16.00 uur 19.00 uur clubhuis 
zaterdag 27 december 2014 Klaverjassen 13.30 uur clubhuis 
zaterdag 27 december 2014 Futsal Heino 1 18.15 uur 23.00 uur  Sporthal 
zondag 28 december 2014 Futsal Heino 2 18.15 uur 23.00 uur  Sporthal 
maandag 29 december 2014 Futsal Heino 3 18.15 uur 23.00 uur  Sporthal 
dinsdag 30 december 2014 Futsal Heino 4 & 5 18.15 uur 23.00 uur  Sporthal 

zaterdag 3 januari 2015 Oud papier m.m.v. Heino 6 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 3 januari 2015 Veldloop  12.00 uur 16.00 uur Sportpark 
vrijdag 9 januari 2015 Voetbalgolf voor de E-jeugd 19.00 uur 21.00 uur Info volgt via leiders 
zaterdag 10 januari 2015 Klaverjassen 13.30 uur clubhuis 
vrijdag 16 januari 2015 Smokkeltocht voor de D-jeugd Info volgt via leiders 
Zaterdag 17 januari 2015 Klaverjassen 13.30 uur clubhuis 
vrijdag 24 januari 2014 Klaverjassen 13.30 uur clubhuis 
vrijdag 31 januari 2014 Klaverjassen 13.30 uur clubhuis 

vrijdag 6 februari 2015 Knock-outshow voor de E-jeugd 19.00 uur 21.00 uur Info volgt via leiders 
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 
vrijdag 20 februari 2015 Vossenjacht VBS en F-jeugd Info volgt via leiders 
dinsdag 24 februari 2015 Talententoernooi < 13 13.00 uur 17.00 uur Sportpark 

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 
zondag 19 april 2015 Crazy Sunday 15.45 uur 19.00 uur clubhuis 

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 
vrijdag 12-14 juni 2015 D-kamp Hellendoorn 

http://www.vvheino.nl/
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com


Heino Sport 30 

http://www.boerdijk-heino.nl/
http://www.herenkapsalondebarbier.nl/
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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 06-81828843 
Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Vacature dames/meisjes 

Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Vonderman, E. hoofd jeugd- 
opleidingen 06-10041435 

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: 

Rob Kruisdijk voorzitter 06-25341184 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 
Rob Kruisdijk 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 

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

Bos, K. secretaris 06-10804450 

Wie moet u hebben? 

06-25341184 
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