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Voorwoord van de voorzitter

in stilte genieten...

Al enige jaren is het mij een genoegen om ons clubblad te voorzien 
van een voorwoord. In de regel heb ik wel wat te melden of makkelijk 
van me af te schrijven. Nu niet. Ik mis de inspiratie en als ik te veel 
moet nadenken over wat ik moet schrijven, is het een plichtmatig 
stuk. 

Uiteraard zou ik het kunnen hebben over de mooie prestatie van C4, 
de tomeloze inzet van het 2e, de heerlijke koffie en broodjes in ons 
clubhuis, de inzet van de VUT-ploeg, onze vertrekkende hoofd-
sponsor, de dreiging van wederom bezuinigingen, onze nieuwe 
F teams (welkom!), de nieuwe hoofdtrainer Michel Steggink, dat we 
‘meer zijn dan voetbal alleen’, onze vertrekkende hoofdtrainer Marc 
Lobbert, de irritatie over het niet opruimen van de velden na de 
training, de spannende wedstrijden van ons boegbeeld, de 
heerlijke clubavond op donderdag, de vele jeugdscheidsrechters, 
de vele vrijwilligers, het opknappen van het clubhuis, de eerste 100 
dagen van onze nieuwe bestuurders, de aanstaande lente, ons 
prachtige sportpark, het verlangen van VE1 om kampioen te worden, 
een nieuwe Stegeman, het welkom aan nieuwe leden, de noodzaak 
tot meer vrijwilligers, de schoonheid van het voetbal, nou ja, ik kan 
nog wel even doorgaan. Eigenlijk stof genoeg, maar ik geniet deze 
keer in stilte … van onze mooie vereniging. Genieten jullie mee? Heb 
je hierover wat te vertellen, wat zou je besproken willen zien, laat het 
me weten. Wie weet gaat het volgende voorwoord daarover.

Met sportieve groet,
Peter vervloet, voorzitter
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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
vrijdagavond. gemiddeld is dat 1 maal 
per 6 weken. Wij zijn bewust niet aan-
gesloten 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 ontspanning en 
even lekker in beweging met leeftijds-
genoten en/of vrienden. 
elk jaar zijn er weer voetballers die 
stoppen 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 Spijkerman 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… 
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Van links naar rechts: John Holterman, Gert de Kruijf, Eddie Gr Schaarsberg, John Jongman, Jos te Wierik, Martin Pazie, 
Cris de Kruijff, Sponsor Richard Geerts.
Achterste rij van links naar rechts: John Lugtenberg, Dik Nijhof, Gerard Elshof, Mark Tensen, Harrie Soesman, Hedwig Veltmaat.
Zittend boven ingang van li naar re: Wim Bijker, Jan Spijkerman, Harrie Neplenbroek.
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nieuws van de
jeugdcommissie

Tekst: Dirk-Jan Slotman

Meidenpromotiemiddag
Op woensdag 15 april 2015 organiseren we weer een meiden-
promotiemiddag. We zijn druk met de voorbereiding en 
verwachten ongeveer 50 meiden van de basisscholen uit De Elshof, 
Laag Zuthem, Lierderholthuis en Heino. Met dank aan verschillende 
vrijwilligers zullen de meiden door middel van sport en spel bekend 
worden gemaakt met het voetbal.

Na afloop ontvangen de deelnemende meiden een versnapering en 
een leuke attentie.

Jeugdleidersvergadering
Op maandag 18 mei houden wij weer de laatste jeugdleiders-
vergadering van dit seizoen. We kunnen tevreden stellen dat de
 afgelopen vergaderingen goed bezocht zijn. Laten we dit 
vasthouden! 
Let op de gewijzigde aanvangstijd van 19.30 uur. De agenda en 
aanvullende informatie volgt in de komende periode.
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Meidenvoetbal v.v. Heino

&STOER
gezellig

Kom kennis maken

www.vvheino.nl

contactpersoon-meisjes@vvheino.nl 
of via inschrijfformulier op school.

13.15 uur
13.30 uur
15.30 uur

woensdag 15 april 2015
Sportpark vv Heino

Aanmelden:

Aanwezig:
Start:
Einde:

Datum:
Locatie:
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De Accommodatiecommissie heeft 
als doelstelling om ons prachtige 
sportpark en gebouwen te onder-
houden en te vernieuwen waar 
mogelijk. 

Tekst: Rob Hoppen

Onze plannen voor dit jaar zijn: het 
clubgebouw aan de buitenzijde 
schilderen (vv Heino-kleuren), het enkel-
glas 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 Accommoda-
tiecommissie. Telefoon: 0622026404. 
E-mail: r.hoppen@planet.nl. 

Bedankt vast!

Onderhoud van ons 
prachtige sportpark 

Trainingsdoelen terug op de plek!

Tijden ging het goed, maar helaas zit 
de laatste maand de klad erin ...: na de 
trainingen worden de doeltjes niet van 
de velden gehaald. 

Toch is dit wel echt nodig! Niet opruimen 
zorgt voor irritatie en, nog erger, dat 
de Gemeente weigert om te velden en 
oefenstroken te onderhouden! Onlangs 
stonden veld 1 en 4 ‘vol’ met doelen en 
de medewerkers ‘Beheer en Onderhoud’ 
van de Gemeente wilde vertrekken. 

Dankzij een paar trouwe vrijwilligers 

konden de velden snel worden vrijge-
maakt (bedankt mannen!) en konden 
de mannen van de Gemeente het zo 
belangrijke onderhoudswerk verrichten.

Nadrukkelijk verzoek aan alle 
trainers en leiders om na 
afloop van de training de 
trainingsdoelen naar de 
opstelplaatsen te brengen. 
Bedankt alvast, fijn dat we op 
jullie kunnen rekenen!

Bestuur vv Heino

Samen verantwoordelijk 
voor ons sportpark 
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De 5e editie van deze rubriek waarin we 
in aanloop naar ons gouden jubileum 
verschillende seizoenen van Heino 1 
onder de loep nemen. 

Tekst: Arjen Stegeman
Statistische gegevens: Eric van den Brink
Beeldmateriaal: archief vv Heino

De plakboeken van Stegeman senior 
vormden ook dit voorjaar weer de onvervang-
bare bron voor een statistisch overzicht van 
seizoen 1973-1974 van de hand van Eric van 
den Brink.   

Ondanks de degradatie behield het toen-
malige bestuur het vertrouwen in oefen-
meester Wessels. Deze selecteerde die zo-
mer van 1973 wel door en daardoor zwaaien 
enkele oudere spelers af. Keeper Hogeboom,  
veldspelers Kroes, Lozeman en Weidemans 
werden bedankt voor hun diensten. Vanuit 
de jeugd werden verdedigers Van Dorth en 

Bol ingepast. Die laatste speelde, 
net als de vanuit het tweede teruggekeer-
de Stegeman, alle 22 wedstrijden. Verder 
kwamen er nog Broeks, Van Beek, Gerritsen 
en W. Roeke bij vanuit de junioren. Met deze 
selectie achtte de heer Wessels de kans 
groot om weer uit de afdeling te promoveren.

De competitie startte heel hoopvol. Van het 
eerste kwartet werden er maar liefst 3 
omgezet in winst. Dalfsen verloor met 2-0, 
Ruinerwold met 0-1 en Balkbrug tenslotte 
met 1-2. Later in het seizoen volgden daar 

nog 5 zeges op. Heino bleek voor 
nogmaals Dalfsen, Balkbrug, Ens, 
Mariënheem en Steenwijker Boys te 
sterk.  Die Steenwijkers werden thuis 
zelfs met 6-0 weggespeeld. 

Thuis wonnen de Groenwitten 4 maal, er 
volgden even zoveel gelijke spelen en 3 
verliespartijen. In totaal 12 thuispunten. Uit 
werd er door VV Heino ook 4 maal gewon-
nen, 3 remises en 4 keer bleven de punten 
buitenshuis. Opgeteld maakt dat 11 punten 
in uitwedstrijden. In totaal 23 punten, een 

bijna gelijke score. Uiteindelijk werd Wacker 
kampioen met 36 punten. De beste van de 
rest was USV met 31 punten , beide clubs 
promoveerden. Tegen Wacker verloren wij 
met 3-1 en 0-3. 

Topscorer  dat seizoen was 
Gerard Nijboer met 6 goals.

Opvallend is het feit dat er maar liefst 27 
spelers werden uitgeprobeerd, het jaar 
ervoor waren dat er 21.  
Het contract met de heer Wessels werd niet 
meer verlengd. Hij neemt 3 jonge spelers 
mee naar Go Ahead waar hij leider was van 
het beroemde jeugdhuis van die profclub. 
Harrie  Broeks, Wim Mulder en Ton Lammers 
waren de spelers die volgens hem potentie 
genoeg hadden om de overstap te maken. 
Doelman Jan Busser vroeg die zomer over-
schrijving aan om bij Rohda Raalte te mogen 
gaan voetballen.

Vv Heino 1973, kerstgroet vanaf het Nijenhuis
Staand van links naar rechts:
Trainer Wessels., Fysio G. van Veen, B. Fühler, J. Roeke, G. Broeks, H. Hogeboom, F. 
Kroes, H. Antonissen en Grensrechter Jan Lozeman.
Zittend van links naar rechts:
H. Nijboer, G van Dorth, D. Stegeman, F. Willemsen, G. Nijboer, F. Stappenbeld, Jan 

Busser en W. Nijman. 

op naar de 50...

10 Op WEG NAAR DE 50 ... 



per 1 Juni 1974  kwam peter Reumer senior 
naar Heino. De oud speler van ZAC was toen 
42 jaar en trainer van de Zwolse Boys.
Veel plezier met het uitpluizen van de 
statistieken. Wellicht heeft u foto’s of extra 

gegevens van of mooie verhalen over het 
seizoen 1973-1974. 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 1974-1975, dan horen we dit graag! 
Het blijkt dat er van de jaren 80 weinig te 
vinden is, dus wie helpt ons aan gegevens uit 
die periode?

VV HEINO statistieken 1973- 1974

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten
Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal

DOEL
1 Jan Busser 21 21 0

Henk Nijboer 1 1 0
Wim Oud 
Ammerveld 1 1 0

VERDEDIGING
Wim Nijman 8 8 0

2 Gerrit van Dorth 13 13 0
3 Ben Bol 22 22 0
4 Jan Roeke 14 14 0

Ben Fühler 7 7 0
Aleid Mulder 1 1 0
Ton van der 
Veen 3 3 0

5 Gerard Broeks 12 12 0
Hendrik Kolk 12 12 0
Dick Nijman 11 11 0
Hans Eshuis 1 1 0

MIDDENVELD
6 Frans Willemsen 20 20 0
7 Anton Gerritsen 14 14 5 5
8 Dick Stegeman 22 22 1 1

Wim Mulder 2 2 0

AANVAL
9 Henk Jacobs 20 20 4 4

10 Gerard Nijboer 13 13 6 6
11 Hans Broeks 17 17 5 5

Henk Weidemans 1 1 0
Henk 
Stappenbeld 9 9 3 3
Hans Blom 1 1 0
Wim Roeke 10 10 1 1
Frans 
Stappenbeld 13 13 4 4
Thijs van Beek 9 9 1 1

30 doelpunten 30
1e helft competitie:  7e plaats,  na 11 wedstrijden   12 punten 5-2-4    ( 12-11)
Eindstand 1e klasse A: 5e plaats,   na 22 wedstrijden   23 punten  8-7-7   ( 30-25) 

Trainer : H. Wessels Systeem 4-3-3 en 4-4-2

Gerrit Van Dort Bennie Bol Jozefus A.M. Mulder Gerardus M.J. Nijboer
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Programma    40 jaar  (2015)

Kl. KKl.K aanv veld scheidsrechter voor tegen

1-mei Averboy's Niwies 9 10 19:30 1 Hijlkema *
vr Murphy's Raalte d'Olde Wettering 2 3 4 19:30 2 Eisinga *

 't Giet Vedan Elshof 5 6 19.30 3 I. Hut *
Bal-stars Herxen 7 8 19:30 4 Schotman *
  ' t Hok Ankum 1 2 20.30 1 Polstra *
d'Olde Wettering 1 Au m'n Gurk 11 12 20:30 4 Vloedgraven *

8-mei   ' t Hok d'Olde Wettering 2 9 10 19.30 1 Schotman *
vr Bal-stars Niwies 3 4 19.30 2 Bosch *

d'Olde Wettering 1 Averboy's 5 6 19.30 3 Veneboer *
Ankum Elshof 7 8 19.30 4 Compagne *
Au m'n Gurk Herxen 1 2 20.30 1 Spijkerman *
t Giet Vedan Murphy's Raalte 11 12 20.30 4 Vloedgraven *

15-mei Elshof d'Olde Wettering 2 1 2 19:30 1 Hijlkema *
vr Murphy's Raalte   ' t Hok 3 4 19:30 2 Slotman *

Ankum  't Giet Vedan 7 8 19:30 4 Eisinga *
Niwies Au m'n Gurk 9 10 20.30 1 Veneboer *
Averboy's Bal-stars 5 6 20.30 3 Spijkerman *
Herxen d'Olde Wettering 1 11 12 20:30 4 Vloedgraven *

18-mei Herxen Niwies 1 2 19.30 1 Spijkerman *
ma d'Olde Wettering 1 Bal-stars 3 4 19.30 2 E. Hut *

Au m'n Gurk Averboy's 7 8 19.30 4 Compagne *
Murphy's Raalte Elshof 9 10 20.30 1 Bruggeman *
  ' t Hok  't Giet Vedan 5 6 20.30 3 I. Hut *
d'Olde Wettering 2 Ankum 11 12 20:30 4 Bosch *

21-mei d'Olde Wettering 2  't Giet Vedan 1 2 19.30 1 Groot Beumer *
do Elshof   ' t Hok 3 4 19.30 2 Eisinga *

Ankum Murphy's Raalte 7 8 19.30 4 Slotman *
Bal-stars Au m'n Gurk 9 10 20:30 1 Bruggeman *
Niwies d'Olde Wettering 1 5 6 20:30 3 Compagne *
Herxen Averboy's 11 12 20:30 4 E. Hut *

26-mei 1e A. 2e B. 1 2 19.30 2  Eisinga/I. Hut /Polstra *
di 2e A. 1e B. 3 4 19.30 3 Bruggeman/ E. Hut /Groot Beumer **

29-mei 1e 2e 1 2 19.30 2 Gr. Beumer/Schotman/Slotman *
vr 3e 4e 3 4 19.30 3 I. Hut/Hijlkema/Vloedgraven **

programma
40 jaar (2015)
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Bron: www.vvheino.nl
“Sportreal wil juist in het Olympische jaar 
1976 iederéén in beweging zetten.”

Met deze woorden startte in 1975 het project 
‘Sportreal’, een verwijzing naar de 
olympische Spelen in Montreal en een 
afkorting voor Sportieve recreatie voor allen. 
het doel van dit gezamenlijk project van het 
Ministerie van Welzijn, volksgezondheid en 
cultuur en de nederlandse Sport federatie 
was het bevorderen van de recreatiesport. 
voor het beoefenen van recreatieve sport bestonden in die tijd 
namelijk een aantal belemmeringen, zoals te weinig vrije tijd, 
beperkte fysieke mogelijkheden, financiële barrières, het 
ontbreken van voorzieningen en leiding, of onbekendheid met de 
mogelijkheden.

Sportreal was een landelijke actie die door de provincie werd 
gestimuleerd door het beschikbaar stellen van trimtassen, 
trimpakketten en brochures aan de provinciale sportraden die zich 
hadden aangemeld. in heino was dat het Plaatselijke actie 

comité heino (Pac), bestaande uit de heren Wim overbeek en 
Piet Pont van de gymnastiekvereniging S.c. hevo. ‘Sport real 
heino’ startte met de hockey, luchtbuks schieten, volleybal, hand-
bal en voetbal. 

in 1976 werd het eerste voetbaltoernooi georganiseerd. 

Plaatsen van handeling waren de voetbalvelden van de averboys 
en Kamp Schaarshoek. De finalewedstrijd werd op het 
gemeentelijk Sportpark gespeeld.

het jaar daarop ging men spelen op het voetbalveld in Wijthmen, 
achter café de Mol. hier werd het toernooi 22 jaar gehouden.
in elk team mochten maar zes actieve voetballers meespelen; 
de overige spelers moesten niet-sportende voetballers zijn. om 
het recreatieve karakter van het toernooi te waarborgen waren 
spelers die op een niveau vanaf de vierde klasse KnvB en hoger 
speelden uitgesloten van deelname aan het toernooi.

in 1977 nam Wim overbeek de organisatie van het voetbal op 
zich en werd hierbij geassisteerd door Wim duteweerd. Zij gaven 
het stokje in 1979 over aan de boys van aver heino, de heren 
gerard groot Beumer en Bertus neimeijer die het toernooi 
organiseerden met hulp van de heren van Klunhaar, Wim 
duteweerd en jans Schrooten.

Finale 10 oktober 1976: Averboys – Centra

sportreal bestaat 
40 jaar

Aftrap in 1985
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S.c. hevo organiseerde aanvankelijk trimdagen en ook zaal-
hockeywedstrijden voor recreanten. helaas zijn deze activiteiten 
ter ziele gegaan. Wel werd nog een groot aantal jaren een schiet-
toernooi georganiseerd. dit is echter gestopt bij het overlijden van 
de grote animator henk Beltman.

inmiddels werd de ‘Sport real commissie’ opgericht, bestaande 
uit de heren gerard groot Beumer, Bertus neimeijer en Wim 
duteweerd.
 
het voetbalveld achter café de Mol moest in 1999 plaatsmaken 
voor een parkeerplaats. het toernooi werd daarom verplaatst naar 
Sportpark de Kampen in heino.

om organisatorische redenen werd de Sport real commissie 
per 1 januari 2000 onderdeel van vv heino. de commissieleden 
werden lid van de genoemde vereniging en de heer dick 
Stegeman trad als bestuurslid toe tot de commissie.
in 2006 werd dick Stegeman opgevolgd door Bert van der horn.

het Sport real voetbaltoernooi wordt ieder jaar gehouden in de 
maand mei met uitloop naar de maand juni. er wordt gespeeld 
volgens de KnvB-regels. de wedstrijden staan bovendien onder 
leiding van officiële KNVB-scheidrechters. Bij voldoende deel-
name wordt er gespeeld in twee poules. naast het strijden om de 
wisselbokaal voor de eerste plaats, wordt er ook gestreden om de 
fairplaybokaal.

 Anekdotes
-    het toernooi van 1982 staat te boek als het toernooi met het 
”thee-incident”. het hoofd van de organisatie zorgt altijd voor een 
lekker bakkie thee in de rust. daarvoor moest een sloot worden 

Groepsfoto 1985
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overgestoken. helaas ging het dit jaar een keer mis: gait lag met 
thee en al in de sloot.

 -    in 1983 was er een gigantische hoosbui, 50 mm regen in 
korte tijd. Maar er werd uiteraard gewoon gevoetbald. normaliter 
voetbalt men tussen witte kalklijnen, maar die waren na zoveel 
regen echt niet meer te vinden. gelukkig werd de organisatie 
gesteund door “de oalde Molle” die strak steeds de nieuwe lijnen 
trok.

-    ieder jaar zijn er natuurlijk allerlei mensen nodig die ervoor 
zorgen dat het toernooi vlekkeloos verloopt, zoals scheids-
rechters. Zij werken geheel belangeloos mee aan het toernooi. Ze 
krijgen voor hun inspanning consumptiebonnen. de scheids-
rechters waarderen dit ten zeerste, op een enkeling na. die heeft 
altijd te kort, maar ter bescherming van zijn nageslacht zullen we 
de naam van deze persoon niet vermelden.

-    dat de wisselbokaal in de loop der jaren aan slijtage onderhe-
vig geweest is, moge duidelijk zijn. Zo dachten een paar ‘slimme”-
gasten’ in 1993 de bokaal eens een poetsbeurt te geven. Met als 
resultaat dat de bokaal opnieuw verzilverd moest worden.

 -    dat niet altijd alles gladjes verloopt, bleek in 1988, toen tijdens 
een wedstrijd onder leiding van harm Steg een hevig onweer 
losbarstte. Spelers, scheidsrechter en toeschouwers waren 
getuige van een harde knal en blikseminslag op een paal in de 
directe nabijheid van het veld. Menig speler kon toen harder lopen 
dan ze even tevoren in de wedstrijd hadden laten zien en waren 

dan ook snel binnen.

 -    Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan in 1990 had men 
besloten om met een elftal te voetballen tegen een artiestenelftal. 
een waar spektakel zou het worden, want er kwamen namen als 
Ben cramer, Pommetje horlepiep, Kees Kist en de deurzakkers. 
deze namen kwamen alleen voor op de aanplakbiljetten, want 
toen het zover was meldde de een na de ander zich af. alleen 
ene Manuele kwam en voor de rest een groot onbekend zooitje.

 -    de overgang in 1999 van Wijthmen naar het Sportpark in hei-
no is, op 28 schroeiplekken in het veld na, vlekkeloos verlopen. 
oorzaak: theepotten, maar na diepgaand onderzoek is hier een 
oplossing voor gevonden.

 -    het toernooi wordt afgesloten met een prijsuitreiking, meestal 
een routineklusje. Maar toen de tweede prijswinnaars naar voren 
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werden geroepen, bleek de beker niet meer aanwezig te zijn. 
Sindsdien waakt onze Wim op de finaleavond als een terriër over 
de uitgestalde bekers.
 
 -    in het jubileumjaar 2000 is het 25-jarig bestaan in de kantine 
van vv heino gevierd. volgens een artikel in een plaatselijke krant 
zou Sport real ouderwets zijn. deze gedachte werd door de 
commissie met kracht bestreden. het is uitgegroeid tot een 
sportief spektakel dat meegegroeid is met de tijd.

- Waar in het eerste jaar de auto’s op het veld van de 
averboys moesten komen om voor de broodnodige verlichting te 
verzorgen tijdens de beslissende serie strafschoppen, heeft men 
nu de beschikking over de faciliteiten van de vv heino. in het 
jubileumjaar werden de finalewedstrijden opgeluisterd door de 
Bla’se Bloaskapel uit Boerhaar. 

- in de afgelopen 25 jaar heeft een team van de averboys 
als enige steeds deelgenomen aan het toernooi. in dit team zitten 
twee spelers die elk jaar hebben deelgenomen; als blijk van 
waardering is aan deze spelers een aandenken uitgereikt.
-     in 2001 heeft het toernooi geen doorgang kunnen vinden als 
gevolg van de MKZ-besmetting.

-     over het algemeen zijn de kosten voor het toernooi laag en is 
het budget toereikend. in de loop der jaren is een groot deel van 
het budget opgegaan aan de vele fruitmanden die gegaan zijn 
naar de gewonde spelers. de manden konden meestal thuis bij 
de spelers worden afgeleverd maar in enkele gevallen moest men 
een reis naar een ziekenhuis maken.
Boze tongen beweren dat de plaatselijke groentehandelaren ten 
tijde van het realtoernooi de fruitprijzen met wel 50% verhoog-
den. Waarschijnlijk een kwestie van vraag en aanbod.
-    in het lustrumjaar 2010 werd de 35e aftrap verricht door de 

heer Ben haarman, wethouder van de gemeente raalte.

 -    het toernooi wordt in 2015 voor de 40e maal gehouden. 
de Sport real commissie bestaat tegenwoordig uit de heren 
gerard groot Beumer, Bertus neimeijer, Wim duteweerd en 
Bert van der horn.

1976 Averboys 
1977 Oortwijn  
1978 Oortwijn  
1979 Salland (Rabo) 
1980 F.C. Klunhaar 
 
1981 Oortwijn  
1982 Oortwijn  
1983 Averboys  
1984 Salland(Rabo) 
1985 Averboys
 
1986 F.C. Klunhaar 
1987 F.C. Klunhaar
1988 Dollenhoek
1989 F.C. Klunhaar 
1990 F.C. Klunhaar

1991 De Mosterdpotten
1992 Averboys
1993 De Mol
1994 De Mol 
1995 Elshof

1996 d’Olde Wettering
1997 d’Olde Wettering
1998 De Mosterpotten
1999 Beverboys
2000 Elshof

2001 MKZ
2002 Brokkenteam Nix
2003 Averboys
2004 Elshof
2005 d’Olde Wettering

2006 Au m’n Gurk 
2007 Averboys  
2008 Averboys  
2009 Niwies  
2010 Averboys 
 
2011 Ankum  
2012 Ankum  
2013 d’Olde Wettering 2 
2014 Ankum 

toernooiwinnaars
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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 
vooral ook heel veel onbekende clubs ook alle delen van 
district Oost. Hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking 
in drie delen. In dit nummer van Heino Sport het derde en 
laatste deel.

Tekst: Timo Bomhof

De tweede etappe van dit rondje langs de velden eindigde dicht 
bij huis in Nijverdal; voor de eerste club van dit laatste deel van de 
trilogie rijden we van daar door naar Almelo waar Luctor et Emergo 
vandaan komt. Of de club dit seizoen haar naam waar gaat maken 
is nog maar zeer de vraag – geworsteld wordt er zeker, maar van 
bovenkomen lijkt niet echt sprake te zijn. Tenminste, dit seizoen 
dan. Want wat de blauwhemden de afgelopen jaren hebben laten 
zien is bijna onwaarschijnlijk. In 2009 werden de Almeloërs, na twee 
tweede plaatsen, kampioen in de Vijfde Klasse, om dat kunstje in de 
daaropvolgende seizoenen in de Vierde en Derde Klasse te herhalen: 
maar liefst drie kampioenschappen op rij mocht Luctor et Emergo op 
het palmares bijschrijven. Daarmee was de koek echter nog niet op, 
want na één seizoen in de middenmoot van de Tweede Klasse werd 
de club in 2013 ook op dát niveau kampioen. Tijdens het tweejarige 
verblijf van Luctor et Emergo in de Tweede Klasse maakte ook Heino 
kennis met de club van sportpark De Horst. De allereerste ont-
moeting eindigde – terwijl Heino volop in de 
kampioensrace was – in een kansloze 4-1 neder-
laag, die later dat jaar enigszins werd rechtgezet 
door een 2-1 winst in de thuiswedstrijd. Een jaar 
later, in het kampioensjaar van de Almeloërs, 
was het echter Heino dat zowel uit als thuis 
met 3-1 wist te winnen. Ondertussen zijn enkele sterkhouders uit 
de bloeiperiode vertrokken bij de club en dreigt de club weer af te 
zakken richting de lagere regionen van het amateurvoetbal.

Voor de volgende tussenstop moeten we weer een eind verder van 
huis. Tussen Arnhem en Nijmegen ligt in de Lingewaard het dorp 

een rondje 
langs

de velden 
in de 

eerste Klasse e
deel 3
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Bemmel. De lokale SC Bemmel komt dit jaar voor het derde jaar 
uit in de Eerste Klasse, na een stabiel verblijf van maar liefst tien 
achtereenvolgende seizoenen in de Tweede Klasse I. In het seizoen 
2006-2007 wist de club door het winnen van de derde periode de 
nacompetitie te bereiken en daarin troffen Bemmel en Heino elkaar 
voor het eerst als grote onbekenden. De eerste wedstrijd in Bemmel 
wist Heino door twee doelpunten van Melvin Velthuis met 0-2 te 
winnen, maar in de thuiswedstrijd ging het helemaal mis: na een 
0-0 ruststand en ballen op lat en paal kwam Bemmel in de tweede 
helft op een 0-2 voorsprong en op het moment dat iedereen zich al 
aan het opmaken was voor een zenuwslopende strafschoppenserie 
maakten de rood-zwarten zelfs 0-3! Grote desillusie in Heino en 
euforie in Bemmel. Die euforie hield nog even aan toen in de tweede 
ronde Tubantia na penalty’s werd verslagen, maar liep uiteindelijk 
toch uit op deceptie: in de finale waren de amateurs van NEC, ook 
weer na strafschoppen, te sterk. Vijf jaar later was het dan toch zover 
en promoveerde Bemmel via de nacompetitie naar de Eerste Klasse. 
Het eerste seizoen hadden de mannen uit Bemmel nog herkansingen 
nodig om het vege lijf te redden, maar sindsdien zijn ze in de Eerste 
Klasse een stabiele middenmoter. 

Explosief
Vanuit Bemmel keren we weer terug naar de Achterhoek om naar 
Silvolde te gaan. De plaatselijke trots is de laatste jaren ook flink 
geklommen op de voetballadder, maar waar we net zagen dat Luctor 
et Emergo dat nogal explosief deed, bewandelde Silvolde juist de weg 

der geleidelijkheid. Tot 2001 speelden de zwart-wit-
ten in de Vijfde Klasse, waarna het in de Vierde 
Klasse stap voor stap beter ging. Uiteindelijk 
resulteerde dit in 2006 weer in een kampioenschap, 
waardoor de club voor eerst sinds het einde van de 
jaren 80 weer naar de Derde Klasse promoveerde. 

Ook op dit niveau bleken de Achterhoekers het prima te doen en na 
drie seizoenen kon de volgende stap gezet worden; via nacompetitie 
bereikte Silvolde de Tweede Klasse – na ruim 40 jaar terug op dit 
niveau. En, zoals bekend, was daarmee de koek nog niet op. In de 
drie jaar dat de club verbleef in de Tweede Klasse werd ieder jaar de 
tweede periode gewonnen en iedere keer bereikte Silvolde de finale; 
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na nederlagen daarin tegen Albatross en Tubantia bleek in dit geval 
driemaal inderdaad scheepsrecht. Opmerkelijk detail: ook bij déze 
historische promotie naar de Eerste Klasse was pH het kind van de 
rekening. Hoofdtrainer bij Silvolde is Scott Calderwood, oud-prof bij 
Willem II en Heracles. Wegens ziekte wordt hij echter vervangen door 
zijn vader Jim Calderwood, die in Nederland en Schotland als trainer 
een aardige staat van dienst opgebouwd heeft bij onder andere 
Willem II, NEC en Aberdeen. Opvallend is ten slotte dat een groot deel 
van de Silvoldse selectie al járen samen bij de club speelt, in tegen-
stelling tot een groot aantal andere clubs in de Eerste Klasse.

De meest roemruchte club
Vanuit Silvolde gaat de reis zo’n 30 km westwaarts, waar, ingeklemd 
tussen de IJssel en de Veluwezoom, Rheden ligt, thuisplaats van de 
gelijknamige vv Rheden. Rheden mag met recht de meest roem-
ruchte club uit de Eerste Klasse E genoemd worden, al moet daaraan 
toegevoegd worden dat de herinnering aan de gouden jaren al 
behoorlijk begint te vervagen. In de beginjaren van het betaald 
voetbal in Nederland was Rheden enkele jaren actief in de Tweede 
Divisie; het eerste jaar werden ze daarin zelfs twee-
de. Lang duurde het betaaldvoetbalavontuur van 
de Rhedenaren echter niet, want al in 1960 volgde 
degradatie naar de amateurs. Toen in 1974 de 
Hoofdklasse voor zondagamateurs ingevoerd werd, 
bleef de club jarenlang toonaangevend in de top 
van het amateurvoetbal. De eerste zes seizoenen eindigde Rheden 
in de top drie, met een titel in 1977 als hoogtepunt. Daarna werden 
de resultaten wat wisselvalliger, maar de rood-witten bleven een 
belangrijke rol spelen, getuige de kampioenschappen van 1985 en 
1987, beide na een verbeten strijd met onder andere Rohda Raalte. 
Ook in 1992 werd Rheden nog een keer kampioen, maar daarna ging 
het langzaam bergafwaarts tot in 1998 degradatie naar de Eerste 
Klasse volgde en twee jaar later zelfs de teruggang naar de Tweede 
Klasse. Sinds 2003 is de club een stabiele factor in de Eerste Klasse, 
met tweemaal een uitstapje terug naar de Hoofdklasse, dat echter in 
beide gevallen niet langer dan één jaar duurde. 

Het Vlaggenschip
De laatste etappe van deze rondgang brengt ons terug naar de regio 
Nijmegen, naar het Wijchense kerkdorp Alverna. Daar treffen we als 
afsluiter een club die zich vanuit de absolute kelder van het amateur-
voetbal heeft opgewerkt naar het niveau waar ze nu spelen. Tot 1996 
kende de club zelfs geen afvaardiging bij de standaardteams en de 
entree in de Zesde Klasse was geen onverdeeld 
succes met een negende plaats. Na een paar jaar 
ploeteren in de krochten wisten de roodhemden 
echter twee promoties op rij af te dwingen, zodat 
het vlaggenschip het in de Vierde Klasse mocht 
proberen. Voor die tijd al een historisch moment. Na drie jaar volgde 
ook op dat niveau een kampioenschap, maar voor de Derde Klasse 
bleek het clubje nog niet rijp getuige een kansloze laatste plaats. 
Daarmee waren de ambities echter niet gebroken, want direct deed 
Alverna weer mee om de prijzen. In 2006 werd de club, na de degra-
datie, direct derde, terwijl een jaar later een bloedstollende titelrace 
met het bekende Rood Wit net verloren werd: de Groesbekers bleken 

in de noodzakelijke beslissingswedstrijd met 3-1 te sterk. Een jaar 
later lukte het echter wel; door dorpsgenoot Woezik achter zich te 

laten, kon Alverna zich tot kampioen laten kronen. 
Deze tweede promotie naar de Derde Klasse was 
echter pas het sein om écht op stoom te komen. Het 
eerste jaar strandde Alverna nog in de nacompetitie, 
maar een jaar later betekende de tweede plaats 
directe promotie naar de Tweede Klasse, om van 

daaruit direct door te stoten naar de Eerste Klasse; Silvolde werd in 
een beslissingswedstrijd om het kampioenschap met 1-0 verslagen. 
Het plafond had Alverna daarmee nog steeds niet gevonden: in 2013 
volgde het volgende kampioenschap en daarmee promotie naar de 
Hoofdklasse – als eerste Wijchense club, tot verdriet van de even 
ambitieuze dorpsgenoten Woezik en AWC. Het optreden van Alverna 
in de Hoofdklasse is voorlopig beperkt gebleven tot één seizoen: een 
elfde plaats betekende nacompetitie, waarin Hoogland te sterk bleek, 
dat ironisch genoeg vervolgens door AWC werd verslagen in de strijd 
om een Hoofdklasseticket. Gezien de ambities van de club mag ech-
ter verwacht worden dat het niet bij dat ene jaartje Hoofdklasse blijft. 
De selectie is voor dit seizoen dan ook met liefst 7 spelers versterkt, 
allemaal afkomstig van andere Eerste Klassers of Hoofdklassers. 

En zo komen we, na een reis van de Achterhoek naar 
Amersfoort en van Twente naar Nijmegen, weer terug in 
Heino. De Eerste Klasse E herbergt een grote diversiteit aan 
clubs; voor onze vereniging een prachtig podium om zich 
verder te ontwikkelen!
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HEB JE ER AL ZIN IN?

Vrijdagavond 12 juni t/m zondag 14 juni 2015 
Kampeerboerderij ‘De Bosrand’ te Hellendoorn

Wil je mee? Maak dan voor 1 juni  € 45,-  over op:  rek. 3271.04.953 t.n.v. 
V.V. HEINO. Svp vermeld je naam en je elftal. Betalen = Aanmelden

Kijk voor meer informatie op www.vvheino.nl

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de organisatie: 
Maarten Metz, maarten@ontwerpbureaulood.nl of tel: 06 - 48 75 57 95 

2015
geef je op!
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Zoals je misschien al gezien hebt, werken we aan een 
vernieuwd assortiment in de keuken. Geïnspireerd door het 
populaire ‘Balletje Breed’ van Wilfred Genee, zijn we kritisch 
gaan bekijken waar we ons assortiment kunnen verbreden en 
ook gezonder kunnen maken.

We hebben begin 2015 een 
nieuwe saladebar aange-
schaft, waardoor we het hele 
weekend à la minute alles 
vers gesneden voor handen 
hebben voor bijvoorbeeld een 
broodje gezond. Ook hebben 
we nu een heteluchtoven, 
waarmee we een heerlijk vers pistoletje af kunnen bakken en een 
lekkere warme snack zoals een frikandelbroodje kunnen bereiden. 
We hebben ons voorgenomen om het eerste halfjaar van 2015 
diverse producten uit te proberen en in de zomer te bekijken wat we 
volgend seizoen willen verkopen. 
Om alles vers en tijdig te kunnen bereiden voor de bezoekers van ons 

clubhuis, hebben we op de zaterdag en zondag meer handen nodig. 
Op zaterdag zoeken we mensen die af en toe een extra uurtje in de 
keuken willen helpen met het maken van de nieuwe broodjes. Op 
zondag zoeken we mensen om het loket te bedienen tussen 12.00 
uur en 15.00 uur (bij thuiswedstijden van Heino 1 tot 17 uur).

Vind je het leuk om in de 

keuken te helpen met het 

bereiden van broodjes en 

snacks? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! We bekijken samen 

hoe vaak en op welke tijden. 

Met alle hulp zijn we blij!

Voor vragen en/of aanmelding kun je je richten tot één van de 
kantinecommissieleden of tot stuur een berichtje naar 
kantinedienst@vvheino.nl

Graag tot ziens in de keuken of in ons clubhuis  
en … eet smakelijk!

eet smakelijk!
nieuws vanuit de Kantinecommissie
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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 voetbal
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

Vanaf tot Locatie

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
maandag 18 mei 2015 jeugdleidersvergadering 19.30 uur 21.00 uur clubhuis
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?
Wie moet u hebben?
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