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Kim van de Worp Heino
Marktstraat 2-4, 8141 GC Heino, Telefoon: 0572 - 346 850  

Elke zondag geopend van 13.00 - 18.00 uur

Albert Heijno 
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Voorwoord van de voorzitter

Mooi verenigingsjaar...

Als ik mijn voorwoorden terugkijk van de afgelopen jaren en 
daarbinnen de afsluiting van het verenigingsjaar heb ik het 
altijd over een ‘mooi’ of ‘bewogen’ jaar. Niet erg origineel 
om daar nu weer mee te beginnen, maar feitelijk is het wel 
zo. We maken wat mee met elkaar. 

Ons verenigingsleven is een afspiegeling van het sociale leven en 
in het bijzonder ook de samenhang in Heino. We hebben meer dan 
1000 leden, groeien weer in aantal en het huidige aantal leden is 
ongeveer 13% van de Heinose bevolking. We hebben wel eens 
berekend dat 60% procent direct of indirect is betrokken bij vv 
Heino. Op een zaterdag is het op ons sportpark een invasie van 
spelers, leden, vrijwilligers, ouders, opa en oma’s. Dan praten we 
nog niet eens over de zondag als ons 1e speelt. We zien dan veel 
supporters met een groenwit hart. Uiteraard allemaal geboeid door 
het voetbal, maar tegelijkertijd wordt er enorm veel uitgewisseld 
op de tribune of in ons clubhuis. Het is niet alleen vv Heino die zich 
presenteert, maar eigenlijk ook het dorpsleven. We zijn een 
(h)echte dorpsclub met veel betrokkenheid; ook van de onder-
nemers die ons van harte ondersteunen. Dat sociale aspect van 
een dorpsgemeenschap en vereniging (‘we zijn meer dan voetbal 

alleen’) vind ik mooi en waardevol en zal ik me altijd voor blijven 
inzetten. Het is genieten bij vv Heino, natuurlijk kan er veel worden 
verbeterd; daar zijn we ons van bewust! Ik nodig dan ook iedereen 
uit die verbeteringen ziet om hieraan bij te dragen en zich als vrij-
williger te melden. We hebben jullie hard nodig om ook volgend jaar 
een mooi verenigingsjaar te realiseren, welkom!

In de laatste (voetbal)maand hebben we van alles te vieren. Soms 
ook op voetbalgebied te treuren als bijvoorbeeld Vrouwen 1 degra-
deert, maar verlies biedt altijd weer kansen tot beter. Bovendien 
ben ik van mening dat we onze resultaten (positief of negatief) 
moeten relativeren ten opzichte van het dagelijkse leven en leed. 
Voetbal is en blijft maar een spelletje, een belangrijke bijzaak van 
het leven, maar bij vv Heino toch ook voor velen een ‘way of life’. 
Ik wens onze leden en vrijwilligers een goede zomerperiode en 
hoop jullie allen terug te zien in augustus als we weer het volgende 
verenigingsjaar starten. Het gaat jullie goed!

Met sportieve groet,
Peter Vervloet, voorzitter
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V E R K I E Z I N G
V R I J W I L L I G E R  V A N  H E T  J A A R

seizoen

2014-2015

 plaats   naam &     motivatie  Vrijwilliger van het jaar seizoen 2014-2015

3

2

1

Ingevuld door: ......................................................................................................................................................................................................................................

Vorig seizoen is, in navolging op Wollie 
Roessink, Harm Steg, Egbert Bom-
hof en Renate Grote Gansey, Herman 
Kortstee verkozen tot vrijwilliger van 
het jaar. Ook dit jaar willen we graag 
een van onze mensen tot vrijwilliger be-
noemen. Naast de eer (op de foto in het 
trappenhuis) zijn er voor de eerste drie 
plaatsen leuke prijzen te winnen.

Procedure
Besloten is om net als in voorgaande jaren 
de volgende procedure te volgen:
Ieder lid en/of vrijwilliger van de vv Heino 
mag een lijst met maximaal drie namen 
samenstellen. Daarbij moet wel gemotiveerd 
worden waarom deze personen de eretitel 

verdienen. Let wel, je mag iedereen nomine-
ren zolang de persoon maar vrijwilliger is en 
de motivatie steekhoudend. 

Stemmen kan (ook anoniem) via het digitale 
formulier via onze website of via onderstaan-
de strook. De strook  kun je deponeren in de 
copybus in het clubhuis. 

Het bestuur van de vv Heino zal op basis van 
de volgende twee argumenten dan de 
uiteindelijke winnaar bekend maken: 
aantal stemmen en natuurlijk de motivatie. 
Wat voor ons belangrijk is, zijn zaken zoals 
enthousiasme, inzet, motiverend vermogen, 
flexibiliteit, teamspeler etc. 
Bij minder dan 30 inzendingen zal er geen 
verkiezing plaatsvinden.

Stemmen is mogelijk tot 26 mei 2015.

Op zaterdag 30 mei 2015 wordt, tijdens 
de VV Heino familiedag, de prijs  uitge-
reikt. 

Algemeen bestuur vv Heino
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Mooie maand mei
Als het clubblad verschijnt, hebben we waarschijnlijk al het nodige gevierd. Bijvoorbeeld de 
handhaving van ons boegbeeld in de 1e klasse; toch een prestatie van formaat! Of wat te denken 
van de start van het 40e Sport Real toernooi, de kampioenschappen van ME1, hopelijk ook nog de 
KNVB beker voor de meiden en wellicht het kampioenschap van het 8e. De maand mei blinkt uit in 
feesten en soms in sportieve treurnis; zoals de degradatie van ons boegbeeld bij de Vrouwen. 

We zijn bij vv Heino echter niet van plan om lang te treuren, pakken aan en zoeken de momenten in 
het verenigingsleven om iets te vieren. Zo gaan we voor een mooie afsluiting van de periode dat Marc 
Lobbert bij ons hoofdtrainer is geweest; Marc bedankt! Het Pompcup toernooi zit er aan te komen op 
23 en 24 mei, daarvoor een keepersdag op 15 mei en uiteraard onze familiedag/ vrijwilligersfeest op 
30 mei. Let op alle publicaties en bij deze graag uitgenodigd. Laten we gaan voor een mooie maand 
mei!

Bestuur vv Heino
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nieuws van de
jeugdcommissie

Tekst: Dirk-Jan Slotman
Foto: Vincent Hartman

Het seizoen 2014/2015 loopt weer naar 
het einde. In de voorjaarscompetitie zijn 
ME1 en E8 kampioen geworden. 

Op het moment dat ik dit schrijf kunnen MC1 
en E6D nog kampioen worden. Zij spelen op 
9 mei de kampioenswedstrijd allebei tegen 
de nummer 2 in de stand, 
Succes!!!

In de bekercompetitie hebben we een 
finalist. Op 16 mei speelt ME1 de beker-
finale op het terrein van Luctor et Emergo te 
Almelo. Wij wensen ze veel succes en hopen 
op een grote publieke belangstelling.

Heino B1 en A1 gaan de nacompetitie spelen 
en we hopen dat ze via de nacompetitie een 
stap hogerop kunnen komen. 
Jongens succes!

Ouderen uitgenodigd door de jeugd

Op zondag 19 april zijn een viertal bewoners 
van Het Wooldhuis door de jeugd uitgenodigd 
om te genieten van een wedstrijd van Heino 
1. Na aankomst op  het sportpark en in de 
rust van de wedstrijd werden de ouderen 
een kopje koffie aangeboden. Na afloop van 
de wedstrijd hebben ze onder het genot van 
een hapje en een drankje kunnen genieten 
van de prima sfeer in het clubhuis van de vv 
Heino.
Door een ieder is dit als een zeer geslaagd 
evenement beoordeeld wat zeker tot een 
vervolg zal leiden.

Regelzaterdag wordt Regelvrijdag!

VRIJDAG 19 juni 2015

De regelzaterdag is gewijzigd in een regelvrijdag . Tijdens de regelvrijdag komen de teams 
die gaan spelen in het seizoen 2015/2016 voor het eerste bij elkaar om alvast enkele zaken 
door te nemen. Tevens worden de spullen die gebruikt zijn tijdens het seizoen 2014/2015 
ingeleverd.
Hieronder de tijden wanneer de spelers / leiders en trainers van de nieuw te vormen teams 
worden verwacht in het clubhuis:

F-jeugd verwacht om 18.15 uur
E-Jeugd verwacht om 19.00 uur
D-Jeugd verwacht om 19.45 uur
C-Jeugd verwacht om 20.30uur

B en A-Jeugd verwacht om 21.00 uur
Voor de E / D / C / B en A jeugd gelden bovengenoemde tijden ook voor het meidenteam.

Indeling seizoen 2015/2016
Vanaf december 2014 zijn CP / TC en JC 
bezig om een grote klus te klaren. Ieder jaar 
is het weer een gepuzzel om de indeling voor 
het nieuwe seizoen rond te krijgen. Hoeveel 
spelers per jeugdcategorie, wie gaat er in 
de selectie spelen, eventueel dispensatie of 
gaan er spelers vervroegd over? Allemaal vra-
gen die in de afgelopen periode beantwoord 
zijn of zelfs nog moeten worden beantwoord.
Het streven is om op 19 en 20 mei de 
indeling op de site bekend te maken met 
hierin de informatie in welk team de jeugd-
leden in het seizoen 2015/2016 gaan 
spelen.  
Voor de junioren (A t/m C) op dinsdag 19 mei 
2015 vanaf 19.00 uur (week 21).
Voor de pupillen (D t/m F) op woensdag 20 
mei 2015 vanaf 19.00 uur (week 21).

We praten over circa 40 7- of 11-tallen voor 
het seizoen 2015/2016 wat inhoudt dat 
we ongeveer 140 leiders en trainers nodig 
hebben.
Hierbij dan ook een oproep aan iedereen die 
nog niet gevraagd is en voor zichzelf heeft 
besloten volgend jaar iets voor een 7-tal of 
11-tal te willen betekenen zich te melden. 
We kunnen jullie hulp goed gebruiken.

heino sport 20156 heino sport 20156



Meidenpromotiemiddag

Op 15 april 2015 hebben we een meidenpromotiemiddag gehouden. 
Ongeveer 40 meiden van de basisscholen uit Elshof, Laag Zuthem, 
Lierderholthuis en Heino hebben enthousiast deelgenomen aan 
de spelletjes die waren uitgezet door een team vrijwilligers die zich 
hiervoor hebben ingezet.

Onder een stralende zon kunnen we terugkijken op een zeer geslaag-
de middag.

Vrijwilligers, namens de jeugdcommissie, nogmaals bedankt voor 
jullie inzet.

Speelsters van ME E1: Celeste Weertman, Jara Roodvoets, Inge Weerts, Isa van Gurp, Jolein Timmerman, Nikki Swüste, 
Ilse Engberts, Sophie Jalink, Yolin Wichink Kruit en Isa Oldenhof (Eric Weertman (Trainer/coach)
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Voor meer informatie: www.vvheino.nl  
             Renate Korthuis  -  Brigitta Lindeboom  -  Arjen Stegeman  

 Natuurlijk wordt er ook gevoetbald! 
 
 
 
 
 Alle senioren en A teams worden gemixed in ons  

     Gerard Satink 
Toernooi  

Programma 
15.00 uur Kermis voor iedereen 
15.30 uur  Start inschrijving GST  
16.30 uur Start  
 Gerard Satink Toernooi 
19.00 uur Prijsuitreikingen 
 Fairplay-competitie 
 Topscorercompetitie 
 Gerard Satink Toernooi 
19.30 uur  Vrijwilliger van het jaar 
22.30 uur  Einde  

 

Zaterdag 30 mei 2015 

VV HEINO KERMIS 

heino sport 20158



Voorbereidingen 

pompCup 2015 
in volle gang
Over zes weken is het alweer zo ver. Op 23 en 24 mei verwel-
komt v.v. Heino voor de twaalfde keer teams uit Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Denemarken en België voor het interna-
tionale jeugdvoetbaltoernooi de PompCup. De crew is druk 
bezig met alle voorbereidingen zodat er net als voorgaande 
jaren een fantastisch toernooi wordt neergezet.

Tekst: SallandVoetbal
Foto: Vincent Hartman

Vijftig teams komen vanuit heel Europa richting Heino om mee te 
doen aan dit fantastische toernooi. Twee dagen lang wordt er door 

de teams gestreden om de felbegeerde prijzen. Naast het voetbal 
staat bij de PompCup plezier en gezelligheid voorop en worden er 
diverse activiteiten georganiseerd. Zo kunnen de teams tussen de 
wedstrijden door een potje voetbal midgetgolfen, is er op zaterdag 
een spectaculaire opening en is er op het sportpark zondag livemu-
ziek. ‘s Avonds is er voor de deelnemende teams van alles te doen op 
Summercamp Heino. Ze kunnen er zwemmen, een filmpje kijken in 
de bioscoop of dansen in de discotheek.

Al jarenlang staan er meer dan tweehonderd vrijwilligers klaar om 
de jeugd een fantastisch weekend te bieden. Zowel jong als oud is 
enthousiast en wil graag een bijdrage leveren. Natuurlijk zijn alle vrij-
willigers op zondagavond na de prijsuitreiking welkom in de kantine 
voor de welbekende PompCup-afterparty.

Wil jij ook als vrijwilliger helpen? Kijk dan op de website http://www.
vvheino.nl/pompcup/vrijwilliger. Voor verdere ontwikkelingen en 
leuke nieuwtjes kun je ons vinden op Twitter (@PompcupHeino), Face-
book (PompCupHeino) en via de website http://www.pompcupheino.
nl.
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De “Vrienden van vv heino” 
overhandigen een 

cheque aan 
roy van de Burg

Onlangs hebben de “Vrienden van 
vv Heino” een cheque overhandigd 
aan tafeltennisser Roy van de Burg. 
Roy heeft al jarenlang een onder-
beenprothese, maar tafeltennist 
desondanks op hoog niveau. Hij 
heeft zich tot doel gesteld om in het 
volgende decennium een gouden 
medaille te behalen bij de Paralym-
pics.

Foto’s: Vincent Hartman

De “Vrienden van vv Heino” hebben  
naast de doelstelling om vv Heino 
financieel te ondersteunen in structurele 
ontwikkeling zich ook als maatschappe-
lijk nevendoel gesteld om sporters met 
een beperking, bij voorkeur uit Heino en 
nabije omstreken, met een financiële 
bijdrage te ondersteunen bij het nastre-
ven van hun sportieve ambities. 

‘Sporters met een beperking 
krijgen ook onze financiële steun’

Roys gedrevenheid en de hoge kosten 
die komen kijken bij het bereiken van 
zijn doel zijn voor de “Vrienden” redenen 
genoeg om Roy, die zijn carrière begon 
bij ttv Heino, de komende drie jaar te 
ondersteunen met een bedrag van in 
totaal €1500,-.
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30 REGIO

door Karin de Graaff

HEINO – In 1970 werden enkele
boerenjongens uit de Veldhoek
benaderd. Gait Groot Beumer
weet het nog. ,,Een team uit Lier-
derholthuis wilde een tegenstan-
der.” Er werd uit een studieclub-
je van de landbouwschool een elf-
tal gevormd. De wedstrijd werd
achter het café in Lierderholthuis
gespeeld. Wie won er? Bertus
Neimeijer: ,,Waarschijnlijk zij, ze
speelden tenslotte langer sa-
men.” Het voetballen beviel zo
goed dat er vanaf september 1970
verschillende wedstrijden ge-
speeld werden. Dat gebeurde
overal en nergens, bij boeren in
het land. Aan het eind van de
week werd gekeken waar het
gras kort was, dat werd dan het
speelveld. Met strotouw als lijn
en doelen die in elkaar ge-
schroefd werden. Er werden ei-
gen shirts aangeschaft. Achterop
kwamen een A en een B. Met de
hand erop genaaid.
Vanaf 1974 hadden de Averboys
een vaste stek aan de Berkendijk:
de Kuip. Dat veld ontstond op bij-
zondere wijze. ,,Eén van de voet-
ballers was grondeigenaar”, ver-
telt Groot Beumer. ,,Na de stor-
men van november 1972 en april

1973 waren er bomen omge-
waaid. We zaagden ze allemaal
handmatig en sleepten de stam-
men met kettingen het land uit.
Loonbedrijf Elshof heeft de stob-
ben er vervolgens uitgejast.” Er
werd gras ingezaaid. Wegens
droogte mislukte dit. Dus kon er
pas vanaf april 1974 gespeeld wor-
den.
In 1975 ontstond op initiatief van
het Ministerie van WVC (Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur) en de Nederlandse Sport
Federatie ‘Sport Real’, een lande-
lijk project ter bevordering van
de recreatiesport. In Heino werd
het datzelfde jaar door Wim
Overbeek en Piet Pont opgepakt
met een breed aanbod van diver-
se sporten. In 1976 volgde het eer-
ste voetbaltoernooi. Daarvan na-
men vanaf 1979 Groot Beumer en
Neimeijer van de Averboys, met
Wim Duteweerd en Jan Schroot-
en van team Kluunhaar, de orga-
nisatie op zich. Voorwaarde voor
deelname aan Sport Real: een
team moest uit zes voetballers en
zes niet-voetballers bestaan.
Groot Beumer: ,,Dat maakt dit
een uniek toernooi. Jongens wer-
den enthousiast gemaakt om te
voetballen. Hele teams zijn bij
verenigingen gekomen op die ma-
nier. Bijkomend nadeel: dan
moesten er nieuwe niet-voetbal-
lers gezocht worden.” De wed-
strijden werden de eerste jaren
achter Café de Mol gespeeld. De
finale was op het veld van vv Hei-
no. Als voorwedstrijd van het eer-
ste elftal. De wedstrijden zijn al-
tijd 2 x 25 minuten. Halve finale
en finale duren 2 x 35 minuten.
,,Je hebt tenslotte ook met recre-
anten te maken”, aldus Neime-
ijer. Sinds 1999 wordt het hele
toernooi op sportpark De Kam-
pen gehouden. Sindsdien valt

Sport Real onder auspiciën van
vv Heino. Tegenwoordig zit na-
mens de voetbalvereniging ook
Bert van der Horn in de organisa-
tie.
Het team van de Averboys is de
enige ploeg die alle 40 jaar mee-
deed. Natuurlijk in steeds wisse-

lende samenstelling. Er deden
zoons mee en andere jongens uit
de buurt. De beker werd regelma-
tig door de Averboys hooggehou-
den. Zo ook dat allereerste toer-
nooi, op 10 oktober 1976, na een
met 3-1 gewonnen finale tegen
Centra. Teams komen nog altijd

V
andaag wordt de
zoveelste nationa-
le actie op radio
en televisie gehou-
den omdat ergens

in de wereld de nood hoger is
gestegen dan men lokaal kan le-
nigen. Deze keer treft het Ne-
pal, het ‘dak van de wereld’, dat
we kennen van enorme berg-
massieven, imposante verge-
zichten en heroïsche beklim-
mingen die de laatste tijd zijn
uitgegroeid tot 24-uurs indus-
trie. Hoe enorm het massief
ook; het kan bewegen en
sleurt dan bevend duizenden
mensen de dood in en maakt
binnen enkele minuten een
einde aan het bestaan van tach-
tig procent van wat mensen in
de loop der eeuwen hebben ge-
bouwd.
Voor de overlevenden in Nepal
zal het nooit meer zo zijn als
vóór de beving. Voor altijd zit
er een ‘knip’ in hun herinnerin-
gen en de nationale historie en
is er sprake van een vóór en
een ná de aardbeving van 25
april 2015. Net zoals bij ons het
onderscheid wordt gemaakt
tussen voor en na de oorlog,
ook al is dat zeventig jaar gele-
den. Verandering raakt ons,
het verandert ons.
We gaan aankomende week de
slachtoffers van de oorlog her-
denken. Maandag gaat de vlag
halfstok, waarbij ook gedacht
wordt aan het leed dat zovelen
in de jaren na de oorlog in an-
dere situaties en op andere
plekken in de wereld hebben
ondergaan. Dat brengt het dich-
terbij, maakt het persoonlijker.
Natuurlijk, ook na zeventig
jaar staan we vol respect stil bij
het collectieve leed uit de jaren
‘40-‘45, maar emotioneel
wordt het bij de gedachte aan
het gemis van juist die ene of
die paar mensen die we ge-
kend hebben, al was het maar
van een foto. En echt dichtbij
komt het als diegenen die ons
ontvielen in latere brandhaar-
den, rampen, zinloos geweld
en verkeersongevallen. Gebeur-
tenissen die ons veranderden.
Nooit is het meer als voorheen.
We zoeken manieren om te ver-
werken. Een stille tocht, bloe-
men op een graf, een bermmo-
numentje, of een nationale ac-
tie in een poging het leed te
verzachten. Het is ook goed
om dat te doen, want het leven
gaat verder, moet verder. On-
danks alle veranderingen mo-
gen we, kunnen we, nooit opge-
ven. De wonderbaarlijke veer-
kracht die in mensen gelegd is
maakt dat we veranderingen
aankunnen. Na tegenslag, ver-
lies, verhuizing, ontslag, pen-
sionering of wat dan ook. Het
haalt zelfs het beste in ons naar
boven.

Frans Ebeltjes is redacteur van de
Stentor

De sfeer
is altijd goed.
Ook tijdens
de derde
helft
Gait Groot Beumer

Agenda

Sport Real gaat nooit ve
Sport Real en Averboys zijn al
jarenlang met elkaar verbonden. Het
recreatieve voetbaltoernooi wordt
dit jaar voor de 40e keer gehouden.

Verandering
verandert

� Wedstrijdbeeld van finale op 10 oktober 1976 tussen Averboys en Centra
tijdens allereerste Sport Real toernooi. Op hoofdveld van vv Heino.

VRIJDAG 1 MEI
� DEVENTER
Witteveen+Bos, Leeuwenbrug 8,
16.30u: 1 mei bijeenkomst PvdA Deven-
ter
Wijk- en Speeltuinvereniging de IJssel,
Kersenstraat 2, 19-21u: Tienerdisco Friz-
zy Night, 10-14 jaar
Deventer Schouwburg, 19u: Franse
Markt; 20.30u: Vive La France, Philippe
Elan, Renée van Wegberg e.a, cabaret;
20.30u: Thank God It’s Friday, Stand-up
comedy
Etty Hillesum Centrum Roggestraat 3,
20u: Voorstelling The Timekeepers
Burgerweeshuis, , 21.15u: Rootsriders,
Tribute2BobMarley
� HEETEN
Bibliotheek, Uilenbroekstraat, 18-20u:
Avond Historische Werkgroep Heeten
� HEINO
Dorpshuus, 9.30u: Wandelactiviteit
� HOLTEN

“

VOETBALTOERNOOI

Frans Ebeltjes

Vrijetijdsmarkt • Misterweg 179 • 7102 EN Winterswijk • Tel: 0543 - 532 632 • www.obelink.nl

HYPERCAMP
LAS PALMAS 240 
2-zijdig gecoat poly-
ester. 240 cm diep. 

Met gratis
grond-
zeil.

OBELINK STABILO 
Polyester doek. 
300 x 180 cm. 
Adviesprijs 79.80 nu

OPBERGKAST AVIGNON 102 x 47 cm
84 cm hoog
Alu frame met 
polyester doek.
Zeer stabiel.

OBELINK OUTDOOR BRAAI
Alles in één!

Bakken, grillen, 
koken en wokken.

HYPERCAMP MOVER PRESTIGE
De rangeeraandrijving voor uw 
caravan. Eenvoudig, snel en veilig. 
NERGENS VOORDELIGER! STUNT!

OUTDOOR FEELINGS TRADER LOUNGE
Heerlijke loungehoek met tafel en 
kussens. Adviesprijs 799.-

vanaf

299.-
nu voor

35.90
GROOT
GRATIS
PAKKET

Bij een nieuwe 
vouwwagen 

nu een

nu voor

749.-
nu voor

29.95

nu voor

599.-

nu voor

159.-
nu voor

49.95

nu voor

499.-
nu voor

595.-

OUTDOOR FEELINGS MIO SET 
Set: 4 Mio diningstoelen en een tafel 
Evi 200 x 100 cm. Adviesprijs 999.-

OBELINK APOLLO Vast kuipgrondzeil.

nu voor

199.-

GASFLES 5 KG
Gevuld.
2015 - 2025.
DIN-aansluiting.

GROOT
GRATIS
PAKKET

Koop een Hobby,
Fendt of Caravelair
2015 bij Obelink en
u krijgt veel 
GRATIS EXTRA’S 

ZONDAG 3 MEI TECHNIEKDAG 
MOVER & SATELLIET 
Diverse demonstraties movers en 
satellietschotels. Acties en 
aanbiedingen!  Tevens live 
cooking op de Campingaz 
barbecue. Kijk voor meer 
info op: www.obelink.nl

COMFORT E-PLUS
Elektrische vouwfiets.
Actieradius: 50/80 km.
Gewicht: 
21,2 kg.

nu voor

29.95

REGATTA GARSDALE JR LOW
Maat 28 t/m 39. Adviesprijs 54.95
Waterbestendig.

Ripstop polyester.
500 x 380 x 205 cm.
Gewicht ca. 19 kg.

ZONDAG 3 MEI & DINSDAG 5 MEI
GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR. TECHNIEKDAG MOVER & SATELLIET        •         BEVRIJDINGSDAG GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR. KOM OOK LANGS!

bezinning
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uit de wijde regio: Ankum, Zwol-
le, Raalte. Met bijzondere namen
als Au m’n Gurk, ‘t Hok, Niwies
of de Mosterdpotten. De langste
Sport Real-editie was in 1984: 18
mei tot 6 juli. Liefst 19 ploegen
moesten een competitie afwer-
ken. Bovendien kwam het WK
voetbal ertussen. Dan werd er
niet gespeeld en duurde het toer-
nooi nog langer.

Deze editie kent 12 ploegen. Met
deelnemers van 17 tot 45 jaar. In
2015 is er, behalve in Heino, in
heel Nederland niets meer te vin-
den dat aan Sport Real herinnert.
Het geheim? Neimeijer: ,,Dat
komt echt door Gait. Hij gaat er-
achteraan, houdt contacten
warm en maakt de jongens en-
thousiast.” Groot Beumer voegt
toe: ,,De sfeer is altijd goed. Ook

tijdens de derde helft!”

Sport Real-toernooi start 1 mei. Om
19.30 uur verricht Gait Groot Beumer
de aftrap.
De finale is 29 mei om 19.30 uur.
Wethouder Wout Wagenmans doet
de prijsuitreiking. Deze avond wordt
een groepsfoto gemaakt met afgevaar-
digden van iedere ploeg die ooit mee-
speelde.

rloren in Heino..................

� Poppenkast tussen de dieren.

HOLTEN

Nature Experience
Natuurdiorama Holterberg
(Holterbergweg 12) houdt in de
meivakantie op donderdag 7
mei een ‘Nature Experience’. Le-
venslustige buitenkinderen er-
varen hoe minimonsters, vo-
gels en zoogdieren in het bos le-
ven. Als afsluiting krijgen zijn
een diploma én een ijsje. Deel-
name kost 4 euro. De dag duurt
van 11.00 tot 14.00 uur. Reserve-
ren via tel. 0548-361979 of
info@museumholterberg.nl.
Voor wie nog energie over
heeft en wat later naar bed mag
is er voor de kleintjes ‘s avonds
om 19.00 uur nog een poppen-
kastvoorstelling in het museum
tussen de dieren. Kosten zijn 2
euro en reserveren is niet no-
dig.

LUTTENBERG

Beachtennis
De ‘Zandkoele’ in Luttenberg
vormt van dinsdag 30 juni tot
en met zondag 5 juli de locatie
voor het jaarlijkse Beachtennis-
toernooi. De organisatie van de-
ze dertiende editie is weer in
handen van het dinsdagavond-
team van de Tennisvereniging
Luttenberg. Opgave (uiterlijk 20
juni) is mogelijk via www.tvlut-
tenberg.nl. Iedere deelnemer
krijgt tijdig het programma-
boekje.

OLST

Boliviaanse hapjes
Op het terras van de Olsterhof
(A. Geertsstraat 16) wordt op
zondag 3 mei een proeverij ge-
houden met Boliviaanse hapjes
van Claudia Lafuente, waarbij
men bovendien kan zien hoe
deze worden bereid. De proeve-
rij is gratis te bezoeken en
maakt deel uit van het Open
Weekend bij de lifestylewinkel.
Zie ook: www.olsterhof.nl

Singer-songwriter
De winnaar van tv-talenten-
jacht De beste Singer-songwriter
van Nederland Stef Classens
speelt op zondag 3 mei bij Cul-

ture Club de Haere aan de Hae-
reweg 4. Zijn liedjes vertellen
persoonlijke verhalen waar
mensen zich in herkennen,
troost uit putten of hun eigen
draai aan geven. Aanvang om
18.00 uur. Een kaartje kost 7,50
euro en is verkrijgbaar aan de
kassa of te reserveren via
info@cultureclubdehaere.nl Zie
ook: www.cultureclubdehae-
re.nl

Duursche Waarden
De vogelobservatiehut bezoe-
ken in de Duursche Waarden
kan op woensdag 6 mei tijdens
een wandeling met IJsselnatuur-
gids van Staatsbosbeheer. Deel-
nemers kunnen meer te weten
komen over het gebied en de
voorkomende planten en die-
ren. Na afloop is het mogelijk
koffie te drinken in het Infocen-
trum IJssel Den Nul. De twee
uur durende wandeling begint
om 14.00 uur bij de balie van
het infocentrum IJssel Den Nul
(Rijksstraatweg 109, Olst) en
eindigt daar ook weer om 16.00
uur. Deelname kost 5 euro.

WESEPE

Ontspanningsavond
De vrouwenvereniging ‘Vrou-
wen van Nu’ afdeling
Wesepe/Averlo sluit de laatste
bijeenkomst van het seizoen op
donderdag 7 mei af met een ont-
spanningsavond. Het duo Mark
en Tjeerd verzorgt een optre-
den met sketches en liedjes. De
titel is: Mark en Tjeerd zingen
bij de afwas. Het is een nostal-
gische show met als kenmerk
de sfeer van de jaren ’70. Leden
en introducés worden uitgeno-
digd. De toegangsprijs is 7,50 eu-
ro per persoon. De bijeenkomst
is in het Wapen van Wesepe en
begint om 19.45 uur.

Jeugdhonk ‘De Liesen’, Larenseweg
102a, 13.30-16u: Repair Café
� ZWOLLE
Academie voor Klassieke Homeopa-
thie, Dokterspad 2, 14-20.15u: open
dag
Sportzalen van het Greijdanus College,
20u: start Sponsor Nacht Volleybal Toer-
nooi (SNVT)
Oosterkerk, 20u: opera Polen in Plan
Zuid
Onze Lieve Vrouwebasiliek, 20.15u:
Stukoz zingt Rossini’s Petite Messe Solen-
nelle

ZATERDAG 2 MEI
� DALFSEN
Grote Kerk, 10-17u: boekenmarkt
’t Noaberhuus, Kooikerstraat 10,
12.45-16u: zeskamp
� DEVENTER
Tjoenerstraat, Shita-terrein, 11-17u:
Pop-up store 1865
De Waag, 13.30u: stadwandeling olv Gil-
de gids
Speelgoedmuseum, 14-14.30u: Voorstel-
ling: sprookjes bij de toverlantaarn
DEF, Engestraat, 14-15.30u: Modeshow
Feel the summer

Bergkerk, 15u: Zaterdagmiddagconcert
Deventer Schouwburg, 20u: Ellen ten
Damme, Thuis bij Ellen; 20.30u: Yora
Rienstra Drukt haar snor
Titus Brandsmakerk, 20u: Lenteconcert
vocaal kwartet ‘Bemused’

Burgerweeshuis, 23u: feest, catch en
dansbare muziek
� RAALTE
Tuinderij Ogink, Overkampsweg,
10-16u: Aspergedag

� ZWOLLE
ArtEZ Conservatorium, Aan de Stads-
muur 88, 11-17u: Masterclass Candida
Thompson
Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17,
19.30u: CZOV De Nieuwe Ster, Herden-

kingsconcert
Park de Weezenlanden, 16-18u: bevrij-
dingsfestival
Hedon, 21u: Comeback MakeBelieve ver-
gezeld met 3FM Megahit Cry Like Wol-
ves

OVER UIT
TIPS:
Telefoon: 0572-356666
E-mail: Salland@deStentor.nl

Amersfoort Noord (A1) - Almelo Zuid (A35)
www.keessmit.nl

DE GROOTSTE VAN EUROPA
7 DAGEN OPEN

Bezorgen
binnen 3 dagen

Al 50 jaar
vertrouwd

Laagste prijs
garantie

Afspraak is
afspraak

Jubileumeditie sport 
realtoernooi heino 
van start
Vrijdag 1 mei is het traditionele Sport Realtoernooi in Heino weer van start gegaan. Deze editie van het toernooi 
staat in het teken van het 40-jarig jubileum. Twaalf teams strijden om de felbegeerde titel. Een van deze teams is de 
Averboys, dat al vanaf de allereerste editie deelneemt. De aftrap van het toernooi werd verricht door organisator van 
het toernooi en leider van de Averboys Gait Groot Beumer. Ter ere van het jubileum werd er een groepsfoto met alle 
deelnemende teams gemaakt.
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In april zijn bij de vv Heino weer 10 scheidsrechters geslaagd 
voor de Basis Opleiding Scheidsrechter.
De afgelopen maanden zijn er vier cursusavonden geweest, 
waarbij 17 personen van meerdere verenigingen uitleg kre-
gen over spelregels en het leiden van wedstrijden voor de 
oudere jeugd en senioren.

Tekst: Jan Spijkerman

Wat heb je nodig om een wedstrijd te leiden waar strijdlust, recreatie, 
fanatisme en plezier en gespannen leiders samen komen? 
De KNVB heeft een nieuwe cursus opgestart, waarbij in vier avon-
den en vier oefenwedstrijden, met hulp van een begeleider, het nog 
aantrekkelijker wordt om wedstrijden te fluiten. De cursisten van de 
vv Heino hebben allemaal al ervaring met het fluiten van wedstrij-
den. Toch hebben ze nog veel zaken bijgeleerd als het gaat om het 
goed leiden van wedstrijden, maar ook de randzaken rondom een 
wedstrijd. 

Begin volgend seizoen wil de vereniging weer starten met deze ver-
korte opleiding.
Heb je interesse of wil je meer informatie, stuur een mail naar: 
seniorencommissie@vvheino.nl of jspijkerman1960@kpnmail.nl.
Je kunt mij ook aanspreken rond het veld.
Jan Spijkerman, Seniorencommissie 
06-27833827

Weer 10 nieuwe Bos 
scheidsrechters bij de vv heino
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op naar de 50...

De 6e 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

Ook deze editie heeft Eric van den Brink 
weer de plakboeken van de Brinkweg door 
zitten spitten om een statistisch overzicht 
van seizoen 1974-1975 te creëren.   

Er werd wederom een nieuwe trainer aan-
gesteld. De heer Peter Reumer uit Zwolle. 
Aangezien zijn zoon ook trainer van ons 
vlaggenschip is geweest, hebben we het hier 
over de heer Peter Reumer senior. Voor het 
eerst in de geschiedenis van VV Heino werd 
het tweede ook serieuzer genomen. Reumer 
senior maakte van beide elftallen één groep.

Aan het begin van het seizoen 1973-1974 
vertrokken de volgende 3 spelers naar Go 
Ahead Eagles; keeper Busser, Wim Nijman  
en Wim Mulder.Henk Stappenbelt, Wim Roe-
ke en Thijs van Beek verlieten om verschil-

lende redenen ook het eerste.
Hiervoor kwamen in de plaats; keeper Wim 
Oud Ammerveld, Bertus van der Veen, 
Henkie Jansen en de slagerszonen Jan en 
Bart Mekers.

‘Na rust volgden 
10 afgrijselijke minuten’

Na 5 wedstrijden hadden we al de volle 10 
punten. VV Heino ging als de brandweer. Tot 
13 oktober 1974,.de thuiswedstrijd tegen 
Ommen stond op het programma. Na rust 
volgden 10 afgrijselijke minuten waarin er 
drie keer tegen werd gescoord. Het enige wat 
de Groenwitten ertegenin wisten te brengen 
was een schot op de lat van Nijboer. De 
eerste nederlaag was een feit. 
Vervolgens raakten we iets van slag en speel-
de we twee keer gelijk. 

Tegen de koploper Zuidwolde werd het 2-2 
uit en IJsselboys (Wijhe) 0-0 thuis. Op 16 
februari verloren we onze tweede en laatste 
wedstrijd  weer tegen Ommen met 1-0.
Uiteindelijk werden we op 23 maart 1975 
kampioen in de uitwedstrijd tegen Mariën-
heem. Al in de 4e  min scoorde Ben Bol de 
bevrijdende 0-1. Uiteindelijk scoorde Henkie 
Jansen in de 63e minuut de 0-2 en alle 

VV Heino, kampioen 1e klasse afdeling Zwolle 1975. Terugkeer naar 4e klasse 
K.N.V.B.
Staand van links naar rechts:
Henk van der Veen, Willem Oud Ammerveld, Ben Fühler, Frans Stappenbelt, Anton Ger-
ritsen, Gerard Broeks, Henk Nijboer, Frits Stappenbelt, Peter Reumer senior– trainer.
Zittend van links naar rechts: Dick Nijman, Bertus van der Veen, Dick Stegeman, Frans 
Willemsen, Gerard Nijboer, Henk Jansen, Bennie Bol.

VV Heino, Kampioenschap 1975. Vreugde na de wedstrijd.
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reservespelers renden in extase het veld 
op...
Er volgde een grootse intocht in de carna-
valsboot door Heino. Daarna was er een 
receptie in de houten kantine met de grote 
supportersschare. Die receptie eindigde in 
een geweldig feest.
Thuis werden er 10 wedstrijden gewonnen 
en 1 verloren, in  totaal 20 punten.
Uit werden er 7 gewonnen,  3 maal gelijk en 
1 verloren,  totaal 17 punten.

‘Grootse intocht in de 
carnavalsboot door Heino’

In de historie was het niet voorgekomen dat 
we 39 goals maakten in 22 wedstrijden. 
Verder waren de 12 tegengoals ook uniek. 
Negen keer wonnen we met 2-0 , en drie 
keer met 1-0.
Onze grootste overwinning was met 4-0 

tegen Zuidwolde thuis 
op 3 maart 1975. 
Tevens werd in 14 
wedstrijden onze keeper 
niet gepasseerd. 
Voor het eerste was Om-
men het grote struikel-
blok. Men verloor twee 
keer van deze ploeg. 
Maar verder werd er 
niet verloren. Opvallend 
was dat de spelers 
met vaste nummers 
speelden.

Tenslotte werd ook het tweede kampioen. 
Reumer senior bewees op die manier dat de 
beide selectieteams belangrijk waren en dat 
er een goede sfeer hing.

Veel plezier met uitpluizen van de statis-
tieken. Wellicht heeft u foto’s of extra 
gegevens van of mooie verhalen over het 
seizoen 1974-1975. 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 in-
formatie en foto’s van onze leden. Dus 
heeft u wat van het seizoen 1975-1976, 
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 1974- 1975

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten
Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal

DOEL
Henk Nijboer 1 1 2 0

1 Wim Oud Ammerveld 22 3 25 0

VERDEDIGING
2 Dick Nijman 21 4 25 3 1 4

Gerrit van Dorth 2 0 2 1 1 2
John van Dorth 2 0 2 0 0 0

3 Jan Roeke 2 3 5 0 0 0
4 Ben Fühler 22 4 26 1 1 2

Aleid Mulder 1 0 1 0 0 0
12 Bertus van der Veen 21 2 23 0 0 0

Hendrik Kolk 3 0 3 0 0 0
5 Dick Stegeman @ 19 4 23 1 0 1

MIDDENVELD
15 Frans Willemsen 20 3 23 1 0 0
7 Anton Gerritsen 17 1 18 1 0 1
9 Ben Bol 21 4 25 8 4 12
8 Gerard Broeks 14 4 18 1 0 1

AANVAL
6 Henk  Jansen 22 4 26 7 3 10

10 Gerard Nijboer 19 3 22 3 0 3
14 Hans Broeks 6 0 6 1 0 1

Tonnie Kloppenberg 1 0 1 0 0 0
Jan Mekers 3 1 4 0 1 1
Bart Mekers 2 2 4 0 0 0
Henk Nijboer 2 0 2 0 0 0

16 Henk Jacobs 8 0 8 1 0 1
Dick Gerritsen 1 0 1 0 0 0

11 Frans Stappenbelt 19 4 23 9 2 11
** ed Balkbrug 9 1 1

39 doelpunten 51
1e helft competitie:7e plaats,   na 11 wedstrijden   18 punten 8-2-1      (20-7)
Eindstand 1e klasse A:5e plaats,   na 22 wedstrijden   37 punten  17-3-2   (39-12) 

Trainer : P. Reumer Systeem 4-3-3 en 4-4-2

VV Heino, Kampioenschap 1975. Vreugde na de wedstrijd. 
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Met nog 1 wedstrijd te gaan voor Heren 1, Heren 2 en Vrouwen 3 volgt hier het tussen klassement 

topscorer van het seizoen 
2014/2015
Plaats:  naam:   elftal:   aantal doelpunten:
1  desi jansen  vr. 3  29
2  nicky Kortstee  vr.2  26
3  roy groteboer  ve.1  21
4  Twan Koenjer  8  19
  rene’  linthorst  ve.1  19
6  Mylene Kohler  vr.2  17
7  robin gerritsen  1  16
  rene’ Mulder  4  16
  Sander hagen  ve.1  16
10  Thomas dekkers  5  13
  danny Pol  6  13
  jiri Spijkerman  10  13
  Tom te Winkel  10  13 
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het knots-
gekke MKZ-
seizoen
Het tv-programma Voetbal-International heeft sinds kort een 
nieuwe rubriek waarin onvergetelijke voetbalverhalen aan 
bod komen. Nu kent de roemrijke geschiedenis van VV Heino 
vele hoogtepunten en helaas ook enkele dieptepunten maar 
het MKZ seizoen spant toch echt wel de kroon. We hebben 
het dan met name over de verrichtingen van Heino 1.
.
Tekst: Udo Oortwijn
Foto’s: archief vv Heino

In 1996 was het Heino voor het eerst sinds 21 jaar, onder 
leiding van trainer Henny Krosman, eindelijk gelukt om (via 
de nacompetitie) te promoveren naar de felbegeerde derde 
klasse. Dat was echter van korte duur en een seizoen later 
speelde het alweer in de welbekende 4e klasse H. In 1998 
lukte het echter weer om via de nacompetitie promotie af te 
dwingen. Het seizoen daarop wisten ze zich makkelijk te hand-
haven en in het seizoen 1999-2000 werd met een periode de 
nacompetitie veilig gesteld. In deze nacompetitie presteerden 
onze manschappen ook uitstekend, maar in de finale in Heer-
de moesten ze helaas hun meerdere erkennen in Apeldoornse 
Boys.
Na een welverdiende vakantie werd begonnen aan de voorbe-
reiding en er werd geoefend tegen zowel zwakkere als sterkere 
tegenstanders. Stuk voor stuk werden ze aan de zegekar 
gebonden wat veel vertrouwen gaf voor de competitie. Daar 
begon het elftal van trainer Harry Poelhekke ook uitstekend 
en ze stonden vanaf vrijwel de eerste wedstrijd fier bovenaan 
de ranglijst en hielden dat ook lang vol. In de kantine en langs 
de lijn werd al gesproken over het eerste kampioenschap van 
het eerste elftal sinds 1975. De spelers, en vooral de trainer, 
wilden hier echter nog niets van weten aangezien het nog een 
lange weg was. De resultaten werden na de winterstop wel iets 
minder, maar de voorsprong op naaste belager Schalkhaar 
bleef behouden waardoor ze het in eigen hand hadden. 

‘De natuur gooit roet in het eten. Er brak 
namelijk MKZ uit in Nederland.’

Het gat was 5 punten dus een keer verliezen was zelfs nog 
mogelijk! Totdat de natuur roet in het eten gooide. Er brak 
namelijk MKZ (mond-en-klauwzeer) uit in Nederland. Uiteraard 
zeer vervelend voor de getroffen boeren, aangezien dit aan 
honderdduizenden dieren het leven kostte, maar wat men in 
Heino vooral erg vond was de consequentie voor de stand in 

de competitie van Heino 1. Haarle weigerde namelijk tot 2 
keer toe om af te reizen naar Epe waardoor ze werden uitge-
sloten van de competitie. Heino had 2 keer gewonnen en was 
dus 6 punten kwijt, maar nummer 2 Schalkhaar raakte slechts 
4 punten kwijt. Hierdoor was het verschil, met nog maar 1 
wedstrijd te gaan, nog maar 2 punten. 
Tegenstander in de laatste wedstrijd was Witkampers uit 
Laren. Geen hoogvlieger dus dat moest kunnen. Vol ver-
trouwen reisde het elftal af naar Laren en in hun kielzog 
bussen vol groen-wit geklede supporters om Heino naar het 
kampioenschap te schreeuwen. De wedstrijd begon en het 
duurde niet lang voordat Heino enkele kansen kreeg op een 
voorsprong. Deze werden echter niet benut en uit een counter 
scoorden de Witkampers de 1-0. Zowel het team als de sup-
porters waren even van slag maar daarna werd er fel gejaagd 
op de gelijkmaker. Deze kwam er uiteindelijk ook en er was 
nog voldoende om voor de winnende te gaan. Het was echter 
zo’n dag waarop het niet meezat. Paal en lat stonden een 
overwinning in de weg en bij het eindsignaal stond er slechts 
1-1 op het scorebord. Al snel kwam het nieuws door dat 
Schalkhaar wel had gewonnen met als gevolg dat er een 
beslissingswedstrijd moest worden gespeeld op neutraal 
terrein.
Nu had deze groep jongens van het eerste daar inmiddels 
de nodige ervaring mee. Dit was immers al de vierde keer in 
6 seizoenen dat het zover kwam. En van de drie voorgaande 
edities werden er twee succesvol afgesloten dus het elftal 
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ging er met vertrouwen naar toe. Plaats van handeling was 
het voetbalveld van Heeten. Wederom reisden er bussen vol 
groen-witte supporters af. Ook Schalkhaar liet zich niet onbe-
tuigd (het is tenslotte maar een klein stukje van Schalkhaar 
naar Heeten) maar Heino was toch ruim in de meerderheid. 
Die voorsprong hadden ze dus al te pakken. Het numerie-
ke overwicht aan de zijlijn gaf de spelers ook inspiratie en 
ze begonnen zeer gedreven aan de wedstrijd. Het duurde 
niet lang voordat de 1-0 voorsprong was behaald. Uitzinnige 
vreugde zowel op het veld als langs de zijlijn was het gevolg. 
Trainer Poelhekke moest zijn longen uit zijn lijf schreeuwen om 
zijn manschappen weer bij de les te krijgen. Wonderbaarlijk 
genoeg lukte hem dat aardig en Heino bleef heer en meester 

op het veld met als gevolg dat de 2-0 ook al snel volgde. We-
derom uitzinnige vreugde maar het bleef oppassen aangezien 
Schalkhaar een ijzersterke voorhoede had. Het duurde dan 
ook niet lang dat ze de aansluitingtreffer maakten waardoor 

‘Dat mochten de mannen van Poelhekke 
niet meer uit handen geven.’

de spanning weer terug in de wedstrijd was. En daar waar je 
verwacht dat deze spanning verlammend op de spelers werkte 
was niets minder waar. Binnen een minuut na de aftrap lag 
de bal alweer achter de keeper van Schalkhaar waardoor er 
een fraaie 3-1 ruststand op het scorebord stond. Dat mochten 
de mannen van Poelhekke niet meer uit handen geven. Maar 
helaas liep het toch allemaal anders. Het leek wel alsof het 
gewoon niet zo mocht zijn dat seizoen. Halverwege de twee-
de helft prikte Schalkhaar de 3-2 binnen en de schrik sloeg 
Heino toen wel in de benen. Vanaf dat moment vergaten ze 
te voetballen en in een tumultueuze slotfase wist Schalkhaar 
eerst de gelijkmaker en kort voor tijd zelfs de winnende treffer 
te scoren. Na het eindsignaal stortten de spelers gedesillu-
sioneerd ter aarde en dropen de supporters teleurgesteld af. 
De sfeer binnen de gelederen was even wat minder en de 

heino 1 promoveert naar 2e klasse:
vlnr: raymond Pot, ronald “lange” Schotman, Willem Mulder, 
robin eijkelkamp, richard Smit, rené linthorst en Barry 
lozeman(trainer van heino 2).
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verwijten vlogen over en weer. Hoe hadden ze dat nog weg 
kunnen geven? Twee fraaie mogelijkheden om geschiedenis te 
schrijven waren knullig om zeep geholpen!
En met als klap op de vuurpijl het ergste: doordat Heino nu op 
tweede plaats was geëindigd was het veroordeeld tot de na-
competitie en daar hadden ze echt totaal geen zin in. Trainer 
Poelhekke probeerde het tij nog te keren maar de klap van het 
misgelopen kampioenschap was dermate groot dat hem niet 
echt lukte om zijn team nog te motiveren voor de aanstaande 
wedstrijd. En zo reisde het team zonder enige verwachting af 
naar UD Weerselo. Misschien dat deze instelling wel de juiste 
was aangezien het team geheel onverwacht met een ruime 
2-7 zege huiswaarts keerde. De return in Heino enkele dagen 
later werd een 1-0 nederlaag maar dat deed er niet meer toe

‘een seizoen wat de boeken in is gegaan 
als het knotsgekke MKZ-seizoen’

De volgende opponent was Markelo. Inmiddels hadden de 
spelers al weer iets meer plezier in het spelletje maar desal-
niettemin werd thuis in blessuretijd met 1-2 verloren. Poel-
hekke sprak een hartig woordje met het team en de ruggen 
werden nog even gerecht waarna uit met 0-3 werd gewonnen. 
Hierdoor was er toch een toetje aan dit seizoen, wat de 
boeken in is gegaan als het knotsgekke MKZ-seizoen. 
Het eerste van VV Heino mocht voor de derde keer dit sei-
zoen een finale spelen. Tegenstander was ATC uit Hengelo 
en het werd gespeeld op het mooie sportpark van SV Epe. 
Het was prachtig weer en wederom waren de supporters in 
grote getale komen opdraven. Het tweede had die ochtend in 
hun beslissingswedstrijd al promotie afgedwongen en zorgde 
voor een goede sfeer op een (wederom) groen-witte tribune. 
Er was weinig bekend over de tegenstander behalve dat ze 
een voorhoede hadden vergelijkbaar met die van Schalkhaar, 
wat weinig goeds beloofde. Heino begon echter goed aan de 
wedstrijd en creëerde enkele mogelijkheden maar helaas kon 
er niet gescoord worden. Na geknoei in de opbouw bij Heino 
profiteerde ATC maximaal en scoorde tegen de verhouding in 
de openingstreffer. Het spelbeeld veranderde hierna niet veel 
en Heino bleef de aanval zoeken, maar niet voor het eerst dit 
seizoen stond de lat een treffer in de weg. ATC kwam er maar 
sporadisch aan te pas maar wist kort voor rust uit een afgesla-

gen corner toch de 2-0 te maken. Dat was ook de russtand en 
in de rust hield Poelhekke zijn manschappen het Schalkhaar 
scenario voor ogen. Het verschil was daar immers ook 2 doel-
punten en toch wisten ze nog te winnen. Hier werd toch enige 
moed uit geput en ze wilden er nog 3 kwartier vol voor gaan.
Het tweede van Heino had er toch wat minder vertrouwen in 
en een groot deel van deze selectie besloot om na de rust 
de kantine niet meer uit te komen. De tweede helft begon en 
Heino begon fel op te bal te jagen maar uit de eerste counter 
scoorde ATC de 3-0. Het besef bij spelers, technische staf en 
publiek drong langzaam maar keihard door: het was klaar, 
mooi geweest, einde seizoen. De spelers van het tweede die 
na rust toch de kantine hadden verlaten gaven het op en 
gingen weer terug naar de kantine om hun eigen feestje te 
vieren. Tussen het Heino publiek zaten blijkbaar ook Ajacie-
den aangezien een deel na deze goal al huiswaarts keerde. 
Verkeerde keuze aangezien het vanaf dat moment voor Heino 
eindelijk eens een beetje mee ging zitten. De in de winterstop 
teruggehaalde Erwin Vonderman (hij was aan het eind van het 
vorige seizoen gestopt) liet zien dat hij het voetballen nog niet 
verleerd was. Kort na de 3-0 kopte hij een vrije trap van aan-
voerder Ronald Schotman (beter bekend als Lange) tegen de 
touwen. Enkele minuten later had Stefan Grotenhuis een tip-in 
na een  mislukt schot van Udo Oortwijn waardoor het met nog 
een kwartier te gaan weer 2-3 was.
Het publiek begon er weer in te geloven en Heino 2 was de 
kantine weer uitgekomen om het eerste naar de gelijkmaker 

overzichtsfoto na het eindsignaal.
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te schreeuwen. ATC was de kluts volledig kwijt en Heino bleef 
drukken. Erwin Vonderman kwam op links door en liep met 
de bal aan de voet richting zestien meter. Hij keek achterom 
en zag dat hij op de hielen werd gezeten door een verdediger. 
Erwin was al niet erg snel maar hield sluw toch nog even in om 
de verdediger de gelegenheid te geven de sliding in te zetten 
waarna hij dankbaar naar de grond ging. Een penalty die door 
Ronald Schotman a la Neeskens snoeihard dwars door het 
midden werd binnengeknald: 3-3!

‘Harry Poelhekke werd weggestuurd 
met een rode kaart’

Met nog enkele minuten op de klok leek het seizoen, wat ei-
genlijk al veel te lang duurde, nog met twee keer een kwartier 
verlengd te worden. Helaas moest Heino kort voor tijd nog een 
tegenvaller verwerken. De nog maar net ingebrachte Koen 
Velner wist een laatste counter van ATC vakkundig te verhinde-
ren. Helaas kreeg hij daarvoor wel een rode kaart gepresen-
teerd omdat hij hiervoor een speler van ATC van achteren neer 
moest halen. Harry Poelhekke liet nog even merken dat hij het 
niet mee eens was met deze beslissing en werd ook nog weg-
gestuurd met een rode kaart. Al met al dus een knotsgekke 
slotfase van een knotsgek seizoen. Heino moest zonder coach 
met 10 man de verlenging in. De doelstelling hierin was om, 
als het meezat, misschien zelf nog een keer te scoren maar in 
ieder geval geen goal tegen te krijgen en zodoende de penal-

tyreeks af te dwingen. Ondanks de numerieke minderheid 
ging het spel gelijk op en waren de betere kansen voor Heino. 
Halverwege de eerste verlenging hielp de scheidsrechter door 
een speler van ATC een lullige gele kaart te geven. Erwin Von-
derman hielp de scheids er aan herinneren dat die speler er 
al een had gekregen waarna ATC dus ook met 10 man stond. 
Vanaf dat moment was de stemming in en rond het veld: dit 
gaat niet meer mis! En dat ging het ook niet, 
enkele minuten na de rode kaart knalde Stefan Grotenhuis 
zijn tweede doelpunt achter de keeper waarna alles wat groen-
wit was helemaal gek werd. Nadat de gemoederen bedaard 
waren ging ATC op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er 
ook in de tweede verlenging, maar gelukkig lette het arbitra-
le trio goed op en keurde de goal af wegens buitenspel. De 
laatste 5 minuten stond Heino met 10 man in eigen zestien 
en leek het meer op de Holland 8, maar behoudens enkele 
hachelijke momenten werd ATC niet echt gevaarlijk meer.
En toen eindelijk, na in totaal ruim 300 minuten finales te 
hebben gevoetbald floot de scheidsrechter voor de allerlaatste 
keer dat seizoen en was de promotie voor de allereerste keer 
in de historie van VV Heino naar de tweede klasse een feit.
Samen met het bestuur, publiek en natuurlijk het tweede werd 
het een groot feest in Heino na dit knotsgekke MKZ-seizoen.
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HEB JE ER AL ZIN IN?

2015

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. NL03RABO0327104953 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 

geef je op!
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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
Koole & liebregts Bv
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

vrijdag 15 mei 2015 Keepersclinic E en F     ism Keepersaction 14.00 uur 15.30 uur Sportpark
vrijdag 15 mei 2015 Keepersclinic D +          ism Keepersaction 16.00 uur 17.30 uur Sportpark
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 Kermis 15.00 uur 22.30 uur Sportpark
zaterdag 30 mei 2015 Gerard Satink toernooi 16.00 uur 19.00 uur 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?

heino sport 2015 27



heino sport 201528


