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Voorwoord van de voorzitter

Eindelijk weer
voetballen...
Ondanks alle mooie activiteiten in de 
afgelopen maanden is het fijn dat we weer 
kunnen voetballen. Het winterweer heeft 
ons parten gespeeld en we moeten behoor-
lijk wat wedstrijden verplaatsen. Dank aan 
onze wedstrijdsecretarissen en consul die 
de afgelopen tijd druk zijn geweest met 
afgelastingen en verplaatsingen. Ook wil ik 
bedanken al onze vrijwilligers en leden die 
hebben bijgedragen aan de winteractivitei-
ten voor onze jeugd, de oudejaarsborrel, het 
futsaltoernooi, het klaverjastoernooi en de 
veldloop. Stuk voor stuk prachtige presen-

taties van vv Heino; een club om trots op te 
zijn! Trots zal ook Marc Lobbert zijn, onze 
hoofdtrainer die vv Heino op het einde van 
het seizoen gaat verlaten met een mooie 
prestatie in de 1e klasse. Natuurlijk zal 
iedereen zeggen dat het niet alleen gaat 
om ons boegbeeld en dat alle teams ertoe 
doen. Ik ben de eerste die dit zal uitdragen, 
maar kan niet ontkennen dat de prestaties 
van ons boegbeeld belangrijk zijn voor de 
uitstraling van onze club. Het heeft er mede 
toe geleid dat Michel Steggink heeft geko-
zen voor vv Heino. Nu nog assistent-trainer 

bij HHC en volgend seizoen onze hoofdtrai-
ner. Welkom Michel! Welkom ook aan alle 
nieuwe (jeugd)leden. Ondanks een dalend 
geboortecijfer in de gemeente Raalte weten 
we het aantal leden op peil te houden 
en dat is best heel bijzonder. Tot slot ook 
welkom aan Jan Mulder, onze nieuwe pen-
ningmeester. Verderop in het clubblad zal 
Jan zich voorstellen. Ik wens jullie allen een 
goed vervolg van het verenigingsjaar.

Peter Vervloet, voorzitter
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In een bijzondere ledenvergadering d.d. 
11 februari is Jan Mulder met instem-
ming van de leden benoemd tot de 
nieuwe penningmeester van vv Heino. 
Achter de schermen was Jan de laatste 
maanden al aan het ‘warmdraaien’ en 
treedt dan nu definitief toe tot het be-
stuur. Hij volgt Joey Lute op die lid blijft 
van de financiële commissie. Leden en 
bestuur zijn blij met de benoeming van 
Jan en de blijvende inzet van Joey.

‘Ik ben geboren in Wijthmen en getrouwd 
met Ria. Wij hebben 3 kinderen en 2 
kleinkinderen en zijn in 1987 vanuit Zwolle 
verhuisd naar Heino. Na meer dan 48 jaar 
bij de Belastingdienst te hebben gewerkt, 
geniet ik vanaf 1 december 2014 van mijn 
pensioen. Bij de Belastingdienst ben ik 
als controller op het gebied van financiën 

werkzaam geweest (dus ook letten op de 
centjes). Ik heb zelf ook gevoetbald, niet 
bij vv Heino maar bij de vv Hoonhorst. 

‘lid van de Vrienden van Heino en 
nu ook lid van de vereniging’

Mijn binding met de vv Heino betrof tot 
dusverre het zo af en toe bezoeken van 
het eerste van Heino en het elftal van zoon 
René. Ik was al lid van de Vrienden van 
Heino en nu ook lid van de vereniging. 
Mijn hobby ’s zijn: genieten van onze 
kleinkinderen, er op uit gaan met ons cam-
pertje, sporten (tafeltennis en spinning), 
wandelen en fietsen. Nu komt hier dus nog 
het penningmeesterschap bij van de vv 
Heino.

Ik besef dat dit laatste geen geringe klus is 

maar de motivatie deze klus aan te pakken 
zit bij mij vooral in de uitermate 
positieve indruk die ik heb gekregen van 
het bestuur (dus de mensen) en de 
organisatie van de vv  Heino. Daarnaast 
vind ik het leuk op bestuurlijk niveau een 
taak binnen een organisatie te verrichten. 
Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen 
aan een goed functionerende vv Heino’.

Jan Mulder nieuwe 
penningmeester

www.adficount.nl

Raalte-Heino T. 0572 360 090  info@adficount.nl

het samenstellen van jaarrekeningen 
(van A tot Z)

salarisadministratie en 
personeelsdiensten
  
het opstellen van fiscale aangiften

Adficount voor mij een 
goede ondersteuning
Het gaat goed met ons bedrijf. Zo goed dat we steeds meer 
personeel er bij aan moeten nemen. Dan blijkt een goede 
personeels- en salarisadministratie toch een uitkomst. Ik 
heb daarvoor Adficount ingeschakeld. Nu verzorg ik zelf 
een deel van de personeelsadministratie. De moeilijke  
dingen laat ik aan hen over. Ieder zijn werk zeg ik maar.

HEINO SPORT 20154



Wat is er mooier dan regelmatig met 
je vrienden of leeftijdsgenoten nog 
een potje te voetballen. De één wil dat 
nog wel elke week, maar de ander kan 
of wil dat niet meer elke week. Daar 
kan je leeftijd ook een reden voor zijn, 
maar bij de vv Heino maakt het niet uit 
op welke leeftijd je nog voetbalt. 
 
Enkele jaren geleden zijn we begonnen 
met het 7x7 35/45+ voetbal. Voetballers 
die ouder zijn dan 35 of 45 jaar kunnen 
met hun leeftijdsgenoten nog een balletje 
trappen, met een aangepast speelveld 
en aangepaste spelregels. Regelmatig 
wordt er op zaterdagmiddag een onder-
ling wedstrijdje gespeeld in Heino. Er zijn 
steeds meer buurtverenigingen die ook 
deze voetbalvorm aanbieden. Zodoende 
hebben wij ook regelmatig mooie, kleine 

toernooitjes met andere teams op de vrij-
dagavond. Gemiddeld is dat 1 maal per 6 
weken. Wij zijn bewust niet aangesloten 
bij de 
competitievorm van de KNVB, die er ook 
is voor de nog fanatiekere voetballers. 
Het is niet alleen leuk om met elkaar te 
voetballen, maar ook het sociale contact 
vinden we belangrijk: voetballen als ont-
spanning en even lekker in beweging met 
leeftijdsgenoten en/of vrienden. 
Elk jaar zijn er weer voetballers die stop-
pen omdat ze de wekelijkse wedstrijden 
als een belasting ervaren, maar eigenlijk 
het ‘sociale’ niet willen missen van de 
vereniging. We willen graag met deze 
mensen in contact komen en kijken of 
deze voetbalvorm iets voor hen is. Maar 
we zijn ook nadrukkelijk op zoek naar 
sportieve mensen in jullie vrienden en/

of kennissengroep. Daar zitten vast nog 
voetballers bij, die even zijn gestopt om 
verschillende 
redenen, maar eigenlijk wel weer een 
balletje willen trappen. Het kan in de 7x7 
voetbalvorm, maar in een wekelijkse 
competitievorm. Iedereen blijft welkom, 
en wij zoeken dan in overleg, waar jou 
interesse ligt. Maar misschien zijn er nog 
meer mogelijkheden om het voetballen 
aantrekkelijk te maken en te houden voor 
onze leden. Alle voorstellen en ideeën zijn 
welkom. Een mooie gelegenheid om dit 
eens bespreken bij een verjaardag met 
vrienden/buren, of een straatfeestje. 

Lijkt dit je leuk, of wil je meer informatie, 
mail gerust naar seniorencommissie@
vvheino.nl of bel gerust naar Jan Spijker-
man van de Seniorencommissie vv Heino 
06-27833827. 

Kortom: we zien je graag (terug) op de 
velden van de vv Heino. 

Wie zegt dat je te oud 
bent om te voetballen… 

HEINO SPORT 2015 5



Nieuws van de
jeugdcommissie

De voorjaarscompetitie is weer begonnen maar Koning Win-
ter heeft aardig roet in het eten gegooid. Na een periode van 
voetballen in de zaal willen we weer lekker ons balletje op de 
sportvelden laten rollen. Helaas was het sportveld de laatste 
zaterdagen helemaal wit.  

Tekst: Dirk-Jan Slotman

Tijdens de winterperiode zijn onze pupillen bijna iedere vrijdag ver-
maakt door de Activiteitencommissie. Het is een geweldige prestatie 
om voor zoveel kinderen iedere keer weer een leuk programma te 
bedenken. Soms ging het dak eraf en was het enthousiasme van 
de kinderen tot ver in de omtrek te horen. Dit toont maar weer aan 
dat de vv Heino meer is dan voetbal alleen! Activiteitencommissie 
bedankt!

F8G en F9G  gaan deelnemen aan de KNVB competitie
In de voorjaarscompetitie hebben we twee nieuwe zeventallen 
ingeschreven: F8G en F9G gaan nu als zeventallen deelnemen aan 
de KNVB-competitie. Dit is natuurlijk heel spannend en we wensen 
alle spelers en leiders dan ook ontzettend veel succes! In F8G spelen 
Jade, Nathan, Yaniek, Desley, Petter, Bram, Claudia, Devi en Thijmen 
en zij hebben Rick, Hugo en Egbert als leiders. Li-Ting, Finn, Marijn, 
Norah, Jasper, Jens, Twan, Stijn en Pepijn zijn de spelers van F9G en 
zij worden geleid door Saskia, Lennert en Joost. In december hebben 
we met de ouders overleg gehad. Iedereen was aanwezig en de lei-
ders en trainers voor de bloktraining waren snel gevonden. Goed om 
te zien dat dit zo snel geregeld kon worden!

Jeugdleidersvergadering
Op 9 februari hebben we de jeugdleidersvergadering voor de leiders 
en trainers van de jeugdelftallen van vv Heino gehad. Jeugdleiders-
vergaderingen geven ons als Jeugdcommissie de mogelijkheid zaken 
te verduidelijken of informatie te verstrekken. De avond werd goed 
bezocht. Namens de Jeugdcommissie onze dank hiervoor!

Indeling seizoen 2015/2016
Intussen heeft de eerste vergadering over de indeling voor het 
seizoen 2015/16 alweer plaatsgevonden. Dit lijkt nog heel ver 
weg maar om tot een gedegen indeling te komen zal er nog menig 
vergadering volgen. De analyseformulieren zijn ingevuld en zullen in 
de overweging meegenomen worden. De leden van de Technische 
Commissie en de contactpersonen zullen nu het eerste concept 
gaan opstellen en dat bespreken met de leiders en trainers van de 
elftallen.
We streven ernaar om rond half mei de indeling van de zeven- en elf-
tallen voor het seizoen 2015/16 weer op de site te kunnen plaatsen. 

De berichtgeving aan de spelers en ouders willen we op dezelfde 
manier doen als het afgelopen jaar. Hieronder kunt u lezen welke 
indelingsprocedure wij zullen volgen:

Teamindeling jeugdteams

Inleiding
Zoals elk jaar vragen we de leiders en trainers een opgave te doen 
van de mogelijkheden van de spelers, zodat de jeugdcommissie (JC), 
technisch jeugdcoördinatoren (TC), selectietrainers (ST) en contact-
personen (CP) hiermee informatie verkrijgen voor de teamindeling 
van het nieuwe seizoen. 
Dit ‘nomineren’ is niet maatgevend maar zeker wél behulpzaam voor 
een goede indeling. Per leeftijdscategorie hebben we twee selec-
tieteams. Het kan zijn dat bij een brede groep talentvolle spelers 
een derde team evenzo de aandacht krijgt als een selectieteam. De 
overige teams trachten we in gelijkwaardige groepen in te delen en 
onderscheiden zich onderling zo min mogelijk in sterkte. Voor het 
nomineren is het echter juist wél van belang om aan te geven in 
sterkte waar een speler ingedeeld moet worden. Dit geeft goede 
informatie over de mogelijkheden. Voor het indelen is het ook van 
belang om te weten of er nog andere redenen zijn om een speler 
specifiek in te delen, zoals bijvoorbeeld sociale aspecten. Dit kan 
óók aangegeven worden op het digitale analyseformulier. Het is de 
bedoeling dat leiders en trainers van het desbetreffende team elk 
één analyseformulier invullen en opsturen naar de technisch jeugd-
coördinator.

De teamindeling is een omvangrijke en lastige klus. We kunnen niet 
iedereen tevreden stellen en soms leidt de teamindeling tot onduide-
lijkheden, onbegrip en teleurstelling. We willen graag de procedure 
toelichten. Dit voorkomt waarschijnlijk niet dat er spelers (én ouders) 
zijn die teleurgesteld blijven, maar leidt hopelijk wel tot enig begrip. 
De hieronder beschreven werkwijze is gebaseerd op het technisch 
beleidsplan van vv Heino en de werkafspraken tussen de jeugdcom-
missie, technisch jeugdcoördinatoren en contactpersonen. Voor alle 
duidelijkheid: technisch jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor 
o.a. het opleiden van onze jeugd, het indelen van de selectieteams, 
de coördinatie van de selectietrainers en het voorzien van trainings-
stof aan trainers. Contactpersonen dragen naast de meer technische 
aspecten ook zorg voor de sociale zaken. Zij zijn voor leiders, trainers, 
ouders en spelers het aanspreekpunt binnen een bepaalde leeftijds-
categorie als het gaat om de bezetting van niet-selectieteams, de 
organisatie en eventuele problemen zoals bijvoorbeeld pesten.
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De procedure
1.  In het najaar worden de leiders en trainers van alle jeugdteams 

gevraagd om een digitaal analyseformulier in te vullen en aan te 
geven wat de mogelijkheden zijn van hun spelers.

2.  In januari overleggen de contactpersonen, technisch jeugdcoördi-
natoren en de jeugdcommissie over de procedure en de tijdsplan-
ning voor de indeling van de jeugdteams voor het volgende sei-
zoen. Ook wordt gekeken hoeveel teams gevormd kunnen worden.

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

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

5.  Als alles in beeld is gebracht leert de ervaring dat er meer spelers 

zijn genomineerd voor de selectieteams dan in aantal nodig zijn. 
De selectietrainers en technisch jeugdcoördinatoren vergelijken 
hun eerste beeld (zie 4) met de opgave van leiders en trainers en 
gaan vervolgens bekijken welke spelers definitief in aanmerking 
komen voor een selectieteam. Deze teamindeling is nog altijd een 
‘concept’ want een besluit vindt pas plaats als alle overige teams 
zijn samengesteld.

6.  Nadat de selectieteams gevuld zijn, gaan de contactpersonen en 
de technisch jeugdcoördinatoren de overige teams samenstellen. 
We doen dat niet op ‘sterkte’ maar in gelijkwaardige groepen. 
Bijvoorbeeld: een E7 kan qua sterkte gelijk zijn aan E5. Dit hebben 
we een aantal jaren geleden ingevoerd om te voorkomen dat 
een E7 altijd verliest. De ervaring leert dat de spelers echter een 
plaatsing in E7 mogelijk als vervelend ervaren en als een diskwa-
lificatie van hun mogelijkheden. Wij (kader vv Heino én ouders) 
hebben met elkaar de taak om dat goed uit te leggen. F-spelers en 
eerstejaars E-spelers kunnen in een gemengd team (dus jongens 
én meisjes) geplaatst worden. In principe kunnen in een E-team of 
F-team 10 spelers geplaatst worden.

7.  Nadat alle teams zijn ingedeeld wordt het totale overzicht (nog 
steeds concept) begin april voorgelegd aan de jeugdcommissie. 

8.   Het totale overzicht (nog steeds concept) wordt eind april voor-ge-
legd aan de leiders en trainers met daarbij de vraag of het over-
eenkomt met de door hen opgegeven mogelijkheden van spelers, 

HEINO SPORT 2015 7



speciale verzoeken en de nominaties voor de selectieteams. In 
deze vergaderingen per leeftijdscategorie zijn naast de leiders en 
trainers ook de contactpersonen, technisch jeugdcoördinatoren 
en een afvaardiging van de jeugdcommissie aanwezig. De laatste 
voorstellen tot wijzigingen worden besproken, uitgevoerd of indien 
nodig nog eens bekeken. Het is niet altijd mogelijk om suggesties 
tot wijzigingen toe te passen. Nadrukkelijk wordt aan de leiders en 
trainers gevraagd om de bevindingen van dat overleg niet tecom-
municeren met anderen (spelers en ouders). We willen hiermee 
voorkomen dat spelers en ouders verwachtingen krijgen die we 
later moeten terugdraaien omdat alsnog wijzigingen in de teamin-
deling volgen, door bijvoorbeeld aan- of afmeldingen en wijzigingen 
van het KNVB-beleid.

9.  Begin mei geeft de jeugdcommissie de uiteindelijke goedkeuring 
aan de teamindeling waarna de spelers, ouders, leiders en trai-
ners eind mei geïnformeerd worden.

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

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

Tekst: Rob Hoppen

Onze plannen voor dit jaar zijn: het club-
gebouw aan de buitenzijde schilderen (vv 
Heino-kleuren), het enkelglas vervangen 
voor isolatieglas en ook de binnenzijde van 
het clubgebouw verfraaien. Daarnaast zijn 
we bezig om een duurzaamheidsplan op te 
stellen met als doel te bezuinigen op energie. 
Aan het einde van het seizoen is er weer een 
klusdag gepland. Met een hoop gezelligheid 
pakken we dan kleine werkzaamheden op, 

zoals snoeiwerk, schoonmaken clubgebouw, 
deuren nakijken, glas demonteren, glas 
plaatsen, klein schilderwerk en opruimen. 
Om dit alles te realiseren hebben we uw hulp 
nodig!

‘Meld je aan voor 
de klusdag’

Wilt u helpen, neem dan contact met Rob 
Hoppen, voorzitter Accommodatiecommissie. 
Telefoon: 0622026404. E-mail: r.hoppen@
planet.nl. 

Bedankt vast!

Onderhoud van ons 
prachtige sportpark 
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Op naar de 50 

De 4e editie van deze rubriek waarin we 
in aanloop naar ons gouden jubileum 
verschillende seizoenen van Heino 1 
onder de loep nemen. 

Tekst: Arjen Stegeman
Beeldmateriaal: Eric van dne Brink, archief 
vv Heino

De plakboeken van opa Stegeman vormden 
ook deze winter weer de onvervangbare bron 
voor een statistisch overzicht van seizoen 
1972-1973 van de hand van Eric van den 
Brink.   
Een mijlpaal voor de club was het feit dat de 
spil binnen elke voetbalvereniging, de kan-
tine, op 16 juli 1972 in gebruik kon worden 
genomen. Ons eerste clubhuis werd op 26 
augustus geopend door de bondsvoorzitter 
afdeling Zwolle, J.W. van Marle. Later heeft 
TTV Heino het gebouw overgenomen en is 
het omgedoopt tot ‘Het Roekenest’. Nu staat 
op die plek een ander tafeltennisgebouw met 
dezelfde naam.

De Groenwitten hadden een goed onder-
komen en er was weer een nieuwe trainer 
aangetrokken. De verwachtingen waren 
hooggespannen rond oefenmeester Wes-
sels. Hij paste direct jeugdspelers zoals Jan 
Busser, Frans Willemsen, Gerard Broeks en 
Gerard Nijboer in. 
De eerste wedstrijd was een kraker. Leme-
lerveld thuis; die moest gewonnen worden. 
Kroes scoorde in de 70e minuut en het Hei-
nose publiek kreeg wat men graag wilde: een 
thuisoverwinning na een mooie derby. De 

volgende pot scoorde Heino maar liefst twee 
maal. Maar ondanks een treffer van Roeke 
werd in Broekland een remise behaald. Dat 
kwam jammerlijk genoeg door een eigen 
doelpunt van Fuhler. Bij het volgende eindsig-
naal was Sallandia verslagen en zo kon het 
na drie wedstrijden niet op. Vv Heino stond 
bovenaan met maar liefst vijf punten. 
Waarschijnlijk was het Wessels-effect vervol-
gens uitgewerkt. Ons vlaggenschip verloor 
vijf keer op rij. Al op 12 november 1972 won-
nen we onze laatste match van het seizoen 
uit tegen UD uit Deventer 4-1. De drie goals 
van Stappenbeld en die ene goal van de 

jonge Nijboer waren onze laatste noemens-
waardige prestaties van dat seizoen. Een 
nachtkaars.

Hierna speelden we nog drie keer gelijk en 
verloren we de rest. Zelfs de laatste zes-pun-
ten- wedstrijd thuis tegen mededegrada-
tiekandidaat UD ging verloren met 0-2. We 
degradeerden met onze schamele 10 punten 
uit de 4e klasse. 

De historische promotie van afgelopen 
seizoen is dus niet uniek. Vv Heino speelde 
al eerder in de 1e klasse. Maar dan wel in de 
1e klasse A, afdeling Zwolle …

Frans Stappenbeld maakte de meeste doel-
punten, namelijk zes. De totale balans thuis 
was nog bijna voldoende, negen punten. Uit 
werd slechts eenmaal gelijkgespeeld. Na de 
winterstop waren slechts twee punten uit 10 
wedstrijden behaald. Wat zo prachtig begon, 
eindigde in mineur. 

Vv Heino 1972-1973
Staand van links naar rechts: 
Trainer Wessels , leider T. Broeke . H. Hollak, H. Stappenbeld, H. Weidemans, T. van 
Beek, D. Stegeman, J. Roeke, R. Bos, H. Jansen, en H. Broeks.
Zittend van links naar rechts: 
H. Slotman, J. Lozeman, H. Kolk, A. Mulder, B. Bol. H. Nijboer.
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Toch nog een lichtpuntje dat seizoen: Heino 
2. Dat team presteerde heel knap en werd 
tweede met een punt achter Heerde. Een 
markant familiefeitje: Stegeman verruilde in 
de winter Heino 1 voor de beloften. 

Wellicht heeft u foto’s of extra gegevens van 
of mooie verhalen over het seizoen 1972-
1973. Daar zijn we natuurlijk erg in geïnte-
resseerd. 
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 sei-
zoen 1973-1974, dan horen we dit graag!
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Het was voor ons als organisatie op 3 januari 
2015 even wennen. Na jaren van steeds meer 
deelnemers, met 2014 als topjaar met 765 
starters, moesten we ons tevreden stellen 
met 625 deelnemers. De slechte weersver-
wachting die was afgegeven zal zeker een rol 
hebben gespeeld bij het lagere deelnemers-
aantal. Uiteindelijk viel het gelukkig mee en 
was het geweldig loopweer. Helaas was er 
matige belangstelling voor deelname vanuit 
de eigen vereniging en dan met name op de 
5 km. Dit jaar hebben 70 leden deelgenomen 
aan de 5 km, terwijl in de eerste jaren van de 
teamwedstrijd 130 leden meeliepen. Dat 
vinden we wel jammer, omdat deze veldloop 
ooit is gestart als een activiteit voor de leden 
om de winterstop te overbruggen. De komen-
de maanden gaan we ons beraden hoe we de 
veldloop als verenigingsactiviteit een nieuwe 
impuls kunnen geven.

Tekst: Jan van 
Hittersum
Foto’s (incl. 
voorkant): 
Vincent Hart-
man

Maar laten 
we hier niet al 
te lang bij stil 
blijven staan. 
Uiteindelijk zijn 

we zeer tevreden. We hebben als vv Heino met 70 
vrijwilligers weer laten zien wat we kunnen en we 
hebben 625 mensen een sportieve middag kunnen 
bezorgen. En wat zeker zo belangrijk is: de gehele 
dag is zonder 
wanklank verlopen en gelukkig hoefde ook de 
aanwezige EHBO niet in actie te komen. 

We hebben alweer nagedacht over het volgende 
jaar. Zoals gezegd gaan we bekijken hoe we de 
veldloop toch weer meer een verenigingsactiviteit 
kunnen maken. Ook gaan we nog eens kritisch 
naar de routes kijken met als mogelijk resultaat 

minder verharde wegen en meer crossen. In ieder 
geval gaan we in 2016 naar de 2e zaterdag in
januari (9 januari), omdat de 1e zaterdag (2 
januari) voor de organisatie te kort op de jaarwis-
seling ligt.

Uitslagen
Voor de totale uitslagen verwijs ik jullie naar www.
mijninschrijving.nl. Daar staat de uitslag van de 
teamwedstrijd echter niet vermeld: 
•  1e prijs € 50,00 D1 met een deelnamepercen-

tage van 92,9%
•  2e prijs € 40,00 VR1 met een deelnameper-

centage van 73,3%
•  3e prijs € 30,00 C1 met een deelnamepercen-

tage van 69,2%
•  4e prijs € 20,00 MB1 met een deelnameper-

centage van 66,7% *

* Van MB1 hebben vier meiden meegelopen 
en zeven hebben ons geweldig geholpen bij de 

uitreiking van water, het geven van de medail-
les aan de deelnemers van de 1 km en bij de 
na-inschrijving. Als organisatie hebben we die 
behulpzaamheid zeer gewaardeerd en beloond 
met de 4e prijs.

Door alle overige teams werd het minimale aantal 
inschrijvers van zes spelers niet gehaald om mee 
te dingen naar een prijs. De 5e prijs is dan ook niet 
uitgekeerd. Op de jeugdleidersvergadering van 9 
februari zijn de prijzen overhandigd aan de leiders.

Tot slot nog een aantal zaken die vermeldens-
waardig zijn:
-  De 10 km bij de dames werd gewonnen door  

ons voormalige Dames 2-speelster Gerja 
Zielman.

-  Eerste vrouwelijk lid van de vv Heino op de 
10 km was Sharon Bluemink.

-  Eerste mannelijk lid op de 10 km was Ray-
mond Pot.

-  Eerste vrouwelijk lid op de 5 km was Marian 
Fuselier.

-  Eerste mannelijk lid op de 5 km was Frank 
Wierink.

Veldloop 2015 
mist eigen leden



Op vrijdag 20 februari wordt er een vossenjacht voor de F-jeugd en leden van de Voetbalschool georganiseerd. Het is de bedoeling dat 
de kinderen, met hun eigen team, onder begeleiding van 2 begeleiders (dit mogen ook ouders zijn) de “vossen” gaan zoeken. 
 
Voetbalschool   aanwezig om 17.50 uur, starten om 18.00 uur
F8 en F9            aanwezig om 18.05 uur, starten om 18.15 uur
F6 en F7            aanwezig om 18.20 uur, starten om 18.25 uur
F3, F4 en F5      aanwezig om 18.25 uur, starten om 18.35 uur
F1 en F2            aanwezig om 18.40 uur, starten om 18.50 uur
 
De vossenjacht duurt  ± 1 uur en 15 minuten (gerekend vanaf de 
starttijd). 
 
 
WIL JE HIER AAN MEEDOEN, GEEF JE DAN VOOR 16 FEBRUARI OP BIJ JE LEIDER !!
 
Wat moet je aandoen en meenemen?
Zorg dat je warme kleding aanhebt, en eventueel kun je een zaklamp meenemen. Het is belangrijk dat je in het donker goed gezien 
wordt, dus als je een veiligheidshesje hebt doe die dan maar aan!!! Dit laatste geldt ook voor de begeleiders.
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 ‘De klaverjassers 
zijn gearriveerd’

Het is een grijze zaterdagmiddag in 
januari. Het hoofdveld is bedekt onder 
een flink pak verse sneeuw; voetballen 
is dus onmogelijk en het is erg rustig 
op het sportpark. Vanaf een uur of één 
druppelen er echter langzaam maar 
zeker mensen van zeer divers pluimage 
– vooral mannen, enkele dames, jong 
en oud – binnen  in de kantine. Om half 
twee is het gezelschap gegroeid naar 
ongeveer twintig personen en kan het 
wekelijkse winterstopritueel beginnen: 
‘de klaverjassers zijn gearriveerd’.
 
Tekst: Timo Bomhof
Foto’s: Corine Rutte

Al sinds mensenheugenis worden op de 
meer of minder voetballoze zaterdagmid-
dagen in de winterstop klaverjasmiddagen 
georganiseerd in de kantine. Tijdens deze 
middagen, ongeveer zes middagen in 
december, januari en februari, strijden zo’n 
20 deelnemers om de felbegeerde prijzen, 
maar natuurlijk staat gezelligheid voorop! Bij 
het klaverjassen speel je met zijn vieren; een 
middag bestaat uit vijf rondes en de 
‘tafelschikking’ wordt door loting bepaald. 
Het gevolg is dat je steeds bij andere 
mensen aan tafel komt te zitten, wat natuur-
lijk de gezelligheid zeer ten goede komt! Zo 
kan het gebeuren dat je de ene ronde de 
hoofdtrainer, de keeper van het zesde en 
een niet nader te noemen erelid als tafel-

genoten treft, terwijl je de volgende beurt 
de vrouw van organisator Jan Eikelboom, 
de wedstrijdsecretaris voor de jeugd en 
een jongeman met zijn pet achterstevoren 
tegenkomt. Een zeer gemêleerd gezelschap 
dus, en dat maakt het klaverjassen bij 
vv Heino juist zo leuk! Als dan de eerste 
kaarten gedeeld zijn, is de concentratie in 
de zaal voelbaar; af en toe wordt de rust 
onderbroken door bovengenoemd erelid die 
met zijn zegelring op tafel tikt om de indruk 
te wekken dat hij goede kaarten heeft, of 
iemand anders die het verlies van het eerste 
potje goedpraat met de woorden “De eerste 
pannenkoeken bint veur de wichter!” of 
“De meeste paling zit achter in de fuik”. Er 
wordt gestreden om ieder punt, maar als er 

Klaverjassen bij vv Heino
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iemand verzaakt – de regels van het spel 
niet goed volgt – dan wordt dat vaak met de 
mantel der liefde bedekt: “Overdelen!”. Na 
twaalf potjes zit dan de eerste ronde erop, 
tijd voor nog een bakje koffie, of alvast een 
eerste borrel, waarna Jan weer langskomt 
met zijn lootjes, zodat iedereen zijn plek voor 
de volgende ronde weer weet, benieuwd naar 

zijn medespeler en tegenstanders. Dit ritueel 
wordt drie keer herhaald en als tegen half 5 
de laatste kaarten gelegd, de rookwolken zijn 
opgetrokken en Jan de scores heeft opge-
teld, kunnen de prijzen worden uitgereikt. 
Het kan dan zo gebeuren dat de nummer 
laatst van vorige week deze week ineens met 
de eerste prijs naar huis gaat …

Na zes middagen kaarten wordt dan de 
balans van een heel kaartseizoen opge-
maakt en kunnen de seizoensprijzen worden 
uitgereikt. De grote winnaar van dit jaar is 
titelverdedigster Jacqueline Poelhekke! 

De totale top vijf van deze winter ziet er als 
volgt uit:
1.  Jacqueline Poelhekke  27.095
2. Roland Mulder  26.447
3. Andries Schokker 26.246
4. Jan Roeke  26.146
5. Marc Bomhof  25.408
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Op vrijdagavond 16 januari konden de 
D-teams van vv Heino zich verheugen 
op de sms-smokkeltocht. Bijna alle 
D-spelers deden mee. Daarom werd 
ieder team in twee groepen opgesplitst. 
Elke groep had een begeleider en moest 
ook een mobiel bij zich hebben; het 
heet niet voor niets een ‘sms’-smok-
keltocht! Het spel werd gespeeld in het 
gebied tussen de Kruzebrink , Grote 
Beukelaer en Sportpark de Kampen.

Tekst: Wilma Slotman 
Organisatie: activiteitencommissie

Ieder team dat vertrok moest eerst een 
sms’je of appje naar Mister X sturen. Hij 

stuurde dan een berichtje terug waarin stond naar welke plek ze 
moesten voor de eerste opdracht. De spelers gingen op weg, 
maar niet voordat ze smokkelwaar mee hadden gekregen; goud, 

geld en zelfs een staaf dynamiet. Onder-
weg kon je de douane tegenkomen. Als 
je aangehouden werd moest je afgeven 
waar deze om vroeg: vroeg hij om goud, 
dan moest je dat geven (valsspelen niet 
toegestaan!). Het was dus zaak om bij 
de douane uit de buurt te blijven. Geluk-
kig waren ze goed herkenbaar door hun 
groene hesjes.
Mister X stuurde je naar allerlei plekken in 
het gebied en bij elke plek moest je een 
vraag beantwoorden, zoals: ‘Wat is een 
ander woord voor een drugskoerier die per 
vliegtuig in zijn lichaam drugs vervoert?’ 
Het antwoord moest je dan naar Mister X 
appen of sms’en. Als je het antwoord goed 
had, dan kreeg je een aanwijzing voor de 

volgende plek waar je naartoe moest. In totaal waren er zeven 
locaties, maar er was wel een tijdslimiet. Was de tijd voorbij of had 
je met je team alle locaties gehad, dan werd je naar de kantine 
teruggestuurd.

Toen alle teams terug waren in de kantine, kon Mister X uit-
rekenen welke groep de meeste punten had behaald. Er waren 
punten voor elke locatie die was bezocht, de tijd die de groep 
erover had gedaan en ook nog voor de smokkelwaar die het team 
had overgehouden. Bij de laatste was er ook nog in verschil in 
waarde: goud leverde meer punten op dan een wapen. 
Als beloning voor hun harde werk kregen de smokkelaars wat 
drinken en een broodje smokkelbal. Tijdens het eten werden 
ervaringen uitgewisseld en kwamen de sterke verhalen. Zo 
dacht een van de teams dat ze klaar waren omdat ze een sms’je 
hadden gekregen dat ze naar de kantine mochten gaan. Werden 
ze op het allerlaatste moment toch nog door de douane aange-
houden! Dat kostte punten. Sommige slimmeriken vertelden dat 
ze een foto van de vraag maakten en die gingen bekijken op een 
andere plek zodat de volgende 
groep die eraan kwam niet wist waar de opdracht hing. 

Uiteindelijk bleek D4 team 1 de hoogste score te hebben: 
97 punten. Tweede werd D1 team 2 met 89 punten, en derde 
werd D3 team 2 met 83 punten. Maar gewonnen of niet, ieder-
een was zeer enthousiast, dus de sms-smokkeltocht zal zeker 
herhaald worden!

En alle ouders die als begeleiders meeliepen: ontzettend bedankt! 
SUPER dat jullie erbij waren!

Sms-smokkeltocht voor 
D-teams geslaagd!

HEINO SPORT 201516



HEINO SPORT 2015 17



Vrijdag 9 januari 2015

De greenkeepers waren er
 ’s avonds maar wat druk 
mee om de baan in topcon-
ditie te brengen. Ze hadden 
daarbij een handicap, want 
er kwam nog een regen-
buitje. Maar dat mocht de 
pret niet drukken: gewapend 
met kruiwagen, schop en 
pionnen werden de holes 
geprepareerd (oftewel: 
werden de ‘afwasbakken’ in 
de grond gegraven).

Tekst: Wilma Slotman 
Organisatie: activiteitencom-
missie

Het was de hele dag spannend: 
ging de Voetbalgolf door of 
niet? De hele dag stond er een 
behoorlijke wind, maar gelukkig 
werd die tegen de avond minder. 
Op het laatste moment gaf Bui-
enradar aan dat het droog zou 
zijn en dus ging de Voetbalgolf 
door. Tijdens het golfen begon 
het toch iets te miezeren, maar 
dat vonden de spelers niet erg. 
Als het tijdens de training of 
wedstrijd begint te regenen, ga 
je toch ook gewoon door?!
Voetbalgolf is een combinatie 
van voetbal en golf. Je speelt 
met een voetbal en loopt een 
10-holesbaan. Elk team begint 
bij startpunt 1 en schiet vanaf de 
aftrap de bal in de richting van 
de pion waar de hole is (eind-

punt 1). Het is de bedoeling om 
de bal in zo min mogelijk 
schoten in de hole te krijgen en 
het aantal schoten (max. 15) 
op je scorekaart te schrijven. 
Daarna begin je bij startpunt 
2, enz. Net zolang tot je het 
gehele parcours hebt afgelegd. 
Onderweg kom je allerlei hinder-
nissen tegen zoals een sloot en 
een voetbaldoel. Dit jaar was er 
nog een extra hindernis: langs 
het 4x4-veld. Of eroverheen 
natuurlijk! Kortom: Voetbalgolf 
is een behendigheidsspel waar 
iedereen mee uit de voeten kan.
De meeste voetbalteams werden 
opgesplitst in teams van 4 of 5 
spelers met daarbij een leider 
om de score bij te houden. 
De teams vonden het erg leuk. 
Het is leuk om naast trainen en 
wedstrijden voetballen eens op 
een andere manier gezellig met 
je teamleden bezig te zijn. De 
spelers waren erg fanatiek, maar 
het viel niet altijd mee om de bal 

in de hole te krijgen. Lag de bal 
erin nadat je een mooie pass 
had gegeven … sprong hij er toch 
weer uit! 
Nadat ze alle holes hadden 
gespeeld, konden de spelers de 
scorekaart van hun team in-
leveren in de kantine. Sommige 
teams hadden zelfs het tijds-
record gebroken en waren met 
40 minuten alweer terug! Na 
afloop konden de spelers in de 
kantine droog worden en na-
praten onder het genot van een 
glas fris en een broodje knak-
worst.
De scores lagen zo dicht bij 
elkaar dat iedereen winnaar 
was. Jongens en meisjes, jullie 
hebben het allemaal SUPER 
gedaan! 
Als Activiteitencommissie vonden 
we het geweldig dat de teams zo 
goed vertegenwoordigd waren en 
dat we zulke leuke reacties van 
jullie kregen. DAAR DOEN WE 
HET TENSLOTTE VOOR!

Voetbalgolf 
voor E-teams
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Vrijdagavond 6 februari stond er een 
nieuwe activiteit voor de E-teams op 
het programma: de Knock-out-show. 
De meesten hadden geen idee wat hen 
te wachten stond: zou het net zoiets 
zijn als de Recordshow, of zullen we 
vreemde dingen moeten eten zoals bij 
Fear Factor? Het bleek iets heel anders 
te zijn.

Tekst: Wilma Slotman
Foto’s: activiteitencommissie

De Knock-out-show bestaat uit een vragen- 
en opdrachtengedeelte. Bij het vragenge-
deelte heb je een JA- en een NEE-vak. De 
presentator stelt een vraag, bijvoorbeeld: 
‘Heeft Nederland dit jaar met de WK mee-
gedaan?’ Als je denkt dat het antwoord JA 
is, ga je in het JA-vak staan. Denk je dat het 
antwoord NEE is, dan ga je in het NEE-vak 
staan. Heb je het antwoord fout, dan ben je 
af. Bij een goed antwoord mag je meedoen 
aan een nieuwe vraag. 
In het begin keek iedereen nog regelmatig 
naar wat de anderen antwoordden. Maar dat 
de meesten een bepaald antwoord kiezen, 
wil natuurlijk nog niet zeggen dat dat goed 
is … !

De meeste vragen hadden met voetbal te 
maken, zoals: ‘Bestaat vv Heino al 50 jaar?’ 
en ‘Hoeveel spelers spelen er in het 1e?’. 
Bij deze laatste vraag mochten de spelers 
natuurlijk niet op de elftalfoto kijken die in 
de kantine hangt. Ook werd gevraagd naar 
de oprichter van de Voetbalschool. Bijna nie-
mand wist dat dit Egbert Bomhof was, terwijl 
de meesten toch echt bij de voetbalschool 
zijn begonnen.           
Toen er 12 of minder over waren was het 
tijd voor de opdrachtvragen, bijvoorbeeld: 

‘Wie kan het snelst zijn schoenen strikken?’. 
Sommigen konden echter hun veters niet los 
krijgen of hadden helemaal geen veterschoe-
nen aan. Zij mochten van een afgevallen spe-
ler schoenen lenen. Dat strikken ging echt 
supersnel! Degene die een opdrachtvraag 
het snelste of beste kon uitvoeren, won een 
prijs. Dat kon van alles zijn zoals een potlood 
met een neuspuntenslijper, een knutselpak-
ket, enzovoort.    

Andere opdrachtvragen waren bijvoorbeeld: 
‘Hoeveel knikkers zitten er dit paar voetbal-
schoenen?’ of ‘Wie kan het snelst een drop-
jojo opeten?’ Dat laatste viel nog niet mee; 
je mocht de dropjojo wel eerst afrollen, maar 
dan moest je hem opeten zónder je handen 

te gebruiken! 
De begeleiders werden niet gespaard; er was 
een speciale begeleidersronde. En ze had-
den de aanmoediging van hun spelers nodig, 
want de vragen waren echt niet gemakkelijk. 
De vijf begeleiders die over waren na de 
vragenronden kregen de opdracht wie het 
snelst een mandarijn kon pellen. Het werd 
een echte nek-aan-nekrace. 
In de ronden die daarna volgden voor de spe-
lers en speelsters ging het er ook fanatiek 
aan toe. 

                                                                         
De avond eindigde met FINALE voor de 
teams onderling. Uiteindelijk waren er 
twee teams die evenveel punten hadden, 
maar er kon natuurlijk maar één winnaar 
zijn. De strijd werd bepaald door een 
doe-opdracht: ‘Wie kan het snelst op zijn 
handen staan?’ Twee spelers waren druk 
aan het proberen en werden flink aange-
moedigd door hun teamgenoten. Alleen 
hadden ze er niet aan gedacht dat als 
je gewoon je handen op de grond zet en 
erop ging staan, dat dat ook goed was … 
E6 werd de winnaar en de spelers kre-
gen allemaal een voetbal, pen en fluitje.                                                                                                                                         
 

De KNOCK-OUT-SHOW 
is voor herhaling vatbaar!
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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 voor-
al ook heel veel onbekende clubs in alle delen van district 
Oost. Hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking in drie 
delen. In dit nummer van Heino Sport het tweede deel.

Tekst: Timo Bomhof

In de vorige aflevering van het rondje langs de velden in de Eerste 
Klasse E kwamen we via Groesbeek en Enschede terecht in de Ach-
terhoek. Daar blijven we ook nu nog even voor de volgende club. 
Concordia uit Wehl, gelegen onder de rook van Doetinchem. Con-
cordia is, net als Heino, debutant op dit niveau. Dat Concordia deze 
jaargang in de Eerste Klasse acteert is op zijn minst opmerkelijk te 
noemen: het hele vorige seizoen waarde het degradatiespook door 
het Gelderse dorp; pas op de laatste speeldag werd het vege lijf ge-
red. Tot ieders verbazing leverde deze prestatie de derdeperiodetitel 
op en mocht Concordia proberen een historische promotie te realise-
ren. In de eerste ronde werd de roemruchte streekgenoot Babberich 
richting de Tweede Klasse gedirigeerd, waarna Concordia het in de 
finale tegen het sterker geachte Tubantia moest opnemen. Na een 
2-2 in Wehl verraste Concordia vriend en vijand door in Hengelo met 
liefst 5-0 te winnen! Een bijzondere prestatie voor de club, die aan 
het begin van deze eeuw zelfs nog twee seizoenen in de Vijfde Klasse 
speelde. 

Van de Achterhoek keren we terug naar het Twentse land, waar we 
weer eens een oude bekende treffen: TVC ’28 uit Tubbergen. Na 
een jaartje in de noordelijke Eerste Klasse F is de club dit jaar weer 
terug in de competitie waar twee seizoenen werd gedebuteerd op dit 
niveau. Tijdens het seizoen 2011-2012 streden TVC ’28 en Heino, 
samen met Victoria ’28, maandenlang om het kampioenschap. Een 
strijd die uiteindelijk ruim in het voordeel van de Tubbergenaren werd 
beslecht; de onderlinge wedstrijden eindigden in een 1-0 nederlaag 
in Tubbergen, maar thuis bezorgde Heino TVC de grootste nederlaag 
van het seizoen: 3-0, door drie goals van Bas Jansen. Ondanks dat 
de clubs goede bekenden van elkaar zijn, beperkt de onderlinge 
historie in competitieverband zich tot deze twee wedstrijden. TVC’ 28 
heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld: niet alleen werkte het 
eerste elftal zich in korte tijd op van de Vierde naar de Eerste klasse 

– in 2008 werd nog een kampioenschap in de 4e klasse B gevierd! –, 
ook het tweede elftal, dat ons eigen tweede elftal regelmatig tegen-
gekomen is, en de jeugd spelen op hoog niveau. Met het vertrek van 
spits Tim Letteboer naar Excelsior ’31 heeft de selectie wel een flinke 
veer gelaten.

Voor de meest exotische tegenstander gaat de reis vervolgens naar 
Amersfoort, om precies te zijn naar Hoogland, een dorp binnen de 
stad Amersfoort, omgeven door nieuwbouwwijken. Hoogland wordt al 
voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeleend door de Eerste Klas-
se A in district West I. Tot een jaar of tien geleden speelde Hoogland 
jarenlang vrij anoniem in de onderste regionen van het amateurvoet-
bal in de regio Amersfoort. Met de komst van de grote stad heeft de 
voormalig dorpsclub echter ook een explosieve groei doorgemaakt: in 
2006 werd de club kampioen in de Vierde Klasse, in 2009 in de Der-
de Klasse en in 2011 in de Tweede Klasse. Naast de prestaties van 
het eerste elftal groeide de club ook in omvang. Tegenwoordig heeft 
Hoogland onder andere 6 A-teams en liefst 11 C- en D-teams! Het 
vorige seizoen heeft Hoogland tot het allerlaatste moment gestreden 
voor een plek in de Hoofdklasse; een tweede plaats in de competitie 
leverde een plek in de nacompetitie op, waarin in de eerste ronde 
toenmalig Hoofdklasser Alverna uit Wijchen werd verslagen, maar in 
de finale bleek AWC (dat overigens ook uit Wijchen afkomstig is) over 
twee wedstrijden te sterk. Trainer van Hoogland is dit jaar Peter Vi-
see, die in het verleden al werkte bij topamateurs als GVVV, Elinkwijk 
en Spakenburg.
De laatste club die we in deze tweede etappe van het rondje langs 
de velden tegenkomen is een tegenstander die iedereen in Heino 
kent: De Zweef uit Nijverdal. De laatste jaren zijn De Zweef en Heino 
elkaar regelmatig tegengekomen, iets wat zo’n 25 jaar geleden ove-
rigens ondenkbaar was: terwijl Heino nog voortploeterde in de Vierde 
Klasse H, speelde De Zweef van 1985 tot 1991 in de Hoofdklasse. 
Ook in het seizoen ’94/’95 mochten de Nijverdallers nog een jaartje 
uitkomen op het hoogste amateurniveau, maar daarna volgden 
liefst drie degradaties op rij, waardoor De Zweef in de Derde Klasse 
belandde en hier kwamen de clubs elkaar voor het eerst tegen. Het 
bleef in eerste instantie beperkt tot één seizoen, omdat De Zweef 
toen via nacompetitie promotie naar de Tweede Klasse afdwong. In 
het memorabele jaar 2001 wist ook Heino promotie naar de Tweede 
Klasse te bewerkstelligen, maar omdat De Zweef dat jaar kampioen 
werd, bleef een hernieuwd treffen nog even uit. Drie seizoenen later 

Een rondje langs
de velden in de 
Eerste Klasse E

deel 2
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was het dan eindelijk weer zo ver; De Zweef keerde terug uit de Eer-
ste Klasse, terwijl Heino na een jaartje in de Derde Klasse ook weer 
ten tonele verscheen in de Tweede Klasse. In Nijverdal eindigde de 
wedstrijd in 2-1 voor De Zweef en in Heino bleef het bij 1-1. 
Een jaar later doet Heino volop mee om het kampioenschap, terwijl 
De Zweef het hele jaar strijdt tegen degradatie. De eerste wedstrijd, 
pas gespeeld op 17 april (!), eindigt in Heino in 0-1; de replay staat 

op de laatste speeldag gepland. De situatie vooraf: als Heino wint 
en beide concurrenten Colmschate en Avanti W laten punten liggen, 
dan is Heino kampioen. Heino doet wat het moet doen en wint met 
0-1 door een vroege goal van Willem Mulder, maar helaas doen 
beide concurrenten hetzelfde en dus moet Heino genoegen nemen 
met een derde plaats. De Zweef weet het vege lijf ternauwernood te 
redden. Ook het daaropvolgende seizoen doet Heino mee om het 
kampioenschap, met De Zweef nu als een van de concurrenten; thuis 
wint Heino soepel met 3-1, maar uit neemt De Zweef revanche door 
een spectaculaire wedstrijd met 4-2 te winnen. Heino eindigt dat jaar 
als tweede, op twee punten achter ATC ’65 … Met de degradatie van 
Heino in 2009 komt er tijdelijk een einde aan deze derby, maar niet 
zonder slag of stoot. Op 5 oktober 2008 komt De Zweef als ongesla-
gen koploper naar De Kampen, terwijl Heino op de voorlaatste plaats 
staat. Heino weet echter met 3-1 te winnen door doelpunten van Bas 
Jansen, Chiel Huisjes en Peter Legters. In Nijverdal neemt De Zweef 
keihard wraak: het wint met liefst 5-0! Na drie jaar droogstand, werd 
de derby de afgelopen twee seizoenen in de Tweede Klasse in ere 
hersteld, helaas niet tot Heino’s genoegen: uit de vier wedstrijden 
werd slechts één schamel puntje gehaald. Maar zoals we weten, 
staat in de Eerste Klasse de balans nog in het voordeel van Heino!

Tot zover deel II van dit rondje langs de velden. In de volgende editie 
het laatste deel.
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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
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
Digiworks
Dorie Haarman
Dreamplafonds
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   Advies-
bureau
Marott Graphic Design
Marsman trailerbouw
Mekers Slagerij
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
RGT Tweewielers
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
Tandtechnisch Laboratorium Heino
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 Krevel Sierbestrating
Van Riel B.V.
Vekoma
Vepeha
Verzamelplaats Salland
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

bedankt!
Sponsoren vv Heino
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Agenda vv Heino
Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl 

vrijdag 20 februari 2015 Vossenjacht VBS en F Jeugd Info volgt via leiders
zaterdag 21 februari 2015 Feestavond; Er komt een vrouw bij de voetbal 14.45 uur 23.00 uur Sportpark
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
zondag 29 maart 2015 Crazy Sunday 15.45 uur 19.00 uur Clubhuis

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
vrijdag 12 juni 2015 D-kamp Hellendoorn
zaterdag 13 juni 2015 D-kamp Hellendoorn
zondag 14 juni 2015 D-kamp Hellendoorn
vrijdag 19 juni 2015 Regelvrijdag 18.00 uur 20.00 uur Sportpark

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

zaterdag 1 augustus 2015 Oud papier m.m.v. Heino 3 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
zondag 9 augustus 2015 Velden weer open Sportpark

zaterdag 5 september 2015 Oud papier m.m.v. Heino 4 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
woensdag 9 september 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com

zaterdag 3 oktober 2015 Oud papier m.m.v. Heino 5 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
woensdag 21 oktober 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com

zaterdag 7 november 2015 Oud papier m.m.v. Heino 6 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

woensdag 2 december 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com
zaterdag 5 december 2015 Oud papier m.m.v. Heino 7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 9 januari 2016 Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
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Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Nijenhuis, J. voorzitter 06-42023631
Swuste-Ohms, J. secretaris 06-13859907 Mulder, J. secretaris 06-50933360
Mulder, J. penningmeester 06-40074673 Kemerink, F. penningmeester 06-50278011

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

Hartman, V. relatiebeheer 06-46258312
Financiële administratie Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320
Mulder, J. voorzitter 06-40074673 Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560
Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313
Lute, J. contributies 0529-497666 Technische commissie

Pot, R. voorzitter 06-10125848
PR/Communicatie Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
Stegeman, K. 06-41044808 Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771

Bomhof, T. C en D jeugd 06-30020703
Accommodatiecommissie Ruiter, V. E jeugd 06-52562157
Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Slotman, R. F jeugd 06-81828843
Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Vacature dames/meisjes

Boerdijk, J. lid commissie 06-21814626 Vonderman, E. hoofd jeugd-
opleidingen 06-10041435

Hoes, R. lid commissie 06-22081680 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 06-57323960 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907

Hovenkamp, B. Dames 1
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 Boerdijk, J. D1 06-45383656
Luchjenbroers, M. contact F 0572-850494 Meijer, R. E1 06-15830196
Vacature contact meiden Schokker, J. F1 06-12361243
Vacature contact Voetbalschool Grafhorst, M.C. Meisjes B 06-19032359

Evenementencommissie Verzorging:

Kruisdijk, R. 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, J. van Veldloop 0572-394489
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Consul

Steg, H. 06-12436353
Kantinecommissie
Kruisdijk, R. voorzitter 06-25341184 Kledingbeheer
Bruggink, L. secretaris 06-42837731 Neimeijer, B. 0572-392670
Vastenavond, E. planning 06-54627033 Riessen, M. van 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, J. van 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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