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rechtshulp bij
letselschade

Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door lidmaatschap van:

Onze ervaren letselschade experts nemen u alle zorgen uit handen

De Kracht van Ottenschot
> Uitsluitend belangenbehartiging van slachtoffers
> Geen kosten bij volledige aansprakelijkheid
> Hoge kwaliteit dienstverlening
> Persoonlijke aandacht
> Maximaal mogelijke schadevergoeding
> Werkt nauw samen met eigen huisadvocaten Almelo   Amersfoort   Heino



Voorwoord van de voorzitter

We zijn weer begonnen ...

De competitie is weer begonnen, maar zijn we überhaupt 
gestopt? Met bewondering heb ik gekeken naar de leden en 
vrijwilligers die de laatste maanden bezig zijn geweest om 
ons clubhuis op te knappen, kleedkamerdeuren te verven, 
de accommodatie op te ruimen, leiders en trainers te 
zoeken of bijvoorbeeld de inkoop te regelen. 

We zijn dus niet gestopt na ons heerlijke familiefeest op 30 mei. 
Afgelopen zomer is er hooguit één week geweest zonder enige 
activiteit of werk. Wij zijn als bestuur bijzonder verguld met onze 
vrijwilligers en willen zeker niet degenen vergeten die om welke 
reden dan ook zijn gestopt. Zeer bedankt voor jullie inzet! We zijn 
ook blij dat we met zoveel vrijwilligers onze vereniging dragen. Het 
zijn er velen en dan reken ik nog niet de ouders die rijden bij de 
uitwedstrijden. Ik heb de indruk dat steeds meer leden beseffen dat 
we het met elkaar moeten doen. Ook geweldig om te zien dat veel 
jeugdleden  zich inzetten. Daar ben ik supertrots op. Toch hebben 
we nog wel behoefte aan meer vrijwilligers. Zo bezuinigt de

Gemeente Raalte op het groenonderhoud op de sportparken en dat 
betekent heel veel meer werk voor ons. We zijn momenteel aan het 
bekijken wat we nodig hebben aan menskracht en materieel om 
ook deze klus te klaren. Overigens doen we dat niet alleen als vv 
Heino, maar ook met de andere sportverenigingen op sportpark De 
Kampen. 

Doen we dan al het vrijwilligerswerk voor het voetbal? Uiteraard en 
zeker ook om het onze jeugd mogelijk te maken zich in een veilige 
omgeving te ontwikkelen op sportief en sociaal gebied. Evenzo 
zetten we ons is voor een prettig verenigingsleven. Het gevoel dat 
we met z’n allen achter vv Heino staan en betekenis geven aan 
sociale binding. Het plezier zoeken langs de lijn of in het clubhuis. 
Trots zijn op de groen-witte beleving en op elkaar. Leve vv Heino en 
het leve het amateurvoetbal! We hebben dus niet zoals een Betaald 
Voetbal Organisatie, naast de gewenste prestatie en clubbeleving, 
een commerciële doelstelling, maar hebben wel hard inkomsten 
nodig om onze vereniging te draaien. Naast onze inkomsten van het 
clubhuis en de contributie zijn we daarom zo blij met onze sponso-
ren. Bedankt sponsoren! We zien jullie graag op ons sportpark.

Beste (ere)leden, vrijwilligers en sponsoren, we gaan er weer een 
mooi voetbaljaar van maken! Het is goed toeven bij vv Heino en de 
kunst is om dit met elkaar blijvend waar te maken. Doe je (weer) 
mee?

Met sportieve groet,
Peter Vervloet, voorzitter
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Clubhuis straalt
groen-wit!
Op de klusdag en gedurende de afgelopen zomermaanden is er hard gewerkt aan het 
opknappen van ons clubhuis en ook de deuren van de kleedkamers zijn geverfd. We krijgen 
enthousiaste reacties en willen maar wat graag onze vrijwilligers en sponsoren bedanken. 

Zo is er is beneden in het clubhuis dubbelglas geplaatst en zijn de deuren vervangen. Commissiekamers 1 en 2 
op de bovenverdieping hebben een werkelijke metamorfose ondergaan. Project ‘Spijkerman’ werkte aanstekelijk 
en in de vakantietijd is er hard gewerkt door Jan en Annet Spijkerman om alles op tijd gereed te krijgen. Fraai 
is de tekening in commissiekamer 2 die Annet heeft gemaakt. Onder andere Eric vd Brink heeft nogal wat tijd 
besteed aan het schilderen van de deuren van onze kleedkamers en de groen-witte uitstraling past zeer bij onze 
clubbeleving. 
De opsomming van vele kleine klussen is eigenlijk te veel tekst. Toch moet niet onvermeld blijven dat onze voor-
malige hoofdsponsor Lenferink de buitenkant van ons clubhuis in de clubkleuren heeft geschilderd en Lenferink-
medewerkster Romy Lammers heeft gezorgd voor een paar mooie tekeningen. We maken graag ruimte om de 
volgende sponsoren te bedanken: Dream Plafonds (Bernard Blom), Resemo (Rob Holterman), Mensink 
Siersmeedwerk (Tonnie Mensink) en Lenferink Schilderwerken (Fam. Lenferink). Zeer bedankt! Ook de volgende 
vrijwilligers/ leden bedankt: Robert Hoes, Aleid Mulder, Huub van Wijnen, Franc ter Laak, Jan Grote-schaarsberg, 
Jan Spijkerman, Annet Spijkerman, Rob Hoppen, Mark Hoppen, Jos Boerdijk, Mark Bruggink, Ben Bol, Eric vd 
Brink, Herman Kortstee, Gerben Blaauw, Nick Veldkamp en Johan Horst. Het blijkt maar weer dat we met vele 
handen, enthousiaste inzet en clubbeleving veel kunnen bereiken. 

Bestuur vv Heino
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www.adficount.nl

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

het samenstellen van jaarrekeningen 
(van A tot Z)

salarisadministratie en 
personeelsdiensten
  
het opstellen van fiscale aangiften

Adficount voor mij een 
goede ondersteuning
Het gaat goed met ons bedrijf. Zo goed dat we steeds meer 
personeel er bij aan moeten nemen. Dan blijkt een goede 
personeels- en salarisadministratie toch een uitkomst. Ik 
heb daarvoor Adficount ingeschakeld. Nu verzorg ik zelf 
een deel van de personeelsadministratie. De moeilijke  
dingen laat ik aan hen over. Ieder zijn werk zeg ik maar.
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Het seizoen 2015 – 2016 is inmiddels al weer begonnen. De 
regelzaterdag en de aftrapbijeenkomst zijn goed bezocht en 
tijdens deze dagen hebben er zich ook nog enkele trainers en 
leiders gemeld. Meerdere teams hebben alweer hun eerste 
beker- of oefenwedstrijd gespeeld en voor de teams is de 
competitie inmiddels begonnen. 

Tekst: Dirk-Jan Slotman

Op 7 september was de eerste Jeugdleidersvergadering en met een 
goede opkomst gaan we het nieuwe seizoen van start.
Namens de jeugd willen we de VUT-ploeg een enorm compliment  
geven voor het feit dat het sportpark er voor het spelen van de jeugd-
wedstrijden er altijd zo fantastisch bij ligt. 
VUT-ploeg en de andere personen die ik hierbij niet tekort wil doen 

Enorm Bedankt!!

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

Haal je spelregelbewijs

Voor 1 januari 2016 is het voor tweedejaars B-Junioren verplicht om 
het officiële spelregelbewijs van de KNVB te halen.
Ga naar www.voetbalmasterz.nl. Daar kun je oefenen en je spelregel-
bewijs halen.
Ben je klaar om het spelregelbewijs te halen? Ja, activeer dan je 

account met de gegevens de je hebt gekregen. Na het activeren kan 
je inloggen en aan de slag. 
Dit account en bijbehorende inloggegevens ontvang je binnenkort 
van je leider of trainer. De jeugdcommissie zal ,wanneer deze 
gegevens zijn ontvangen,  deze doorgeven aan je leider of trainer.
Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst vijf levels doorlopen. 
Elke level heeft tien vragen en je moet er telkens eentje meer goed 
hebben. Bij level 1 moet je minstens vijf juiste antwoorden geven. Bij 
level 2 dus zes. Bij level 3 zeven, bij level 4 acht en bij level 5 negen.
Deze vijf levels kun je opnieuw doen, zo vaak als je wilt. Tot je klaar 
bent voor de eindtoets. Deze heeft twintig vragen, waarvan je er 
zestien (of meer) goed moet hebben. Je hebt hiervoor drie pogingen. 
Als het je niet is gelukt, vraag dan je club of ze je kunnen helpen.
Het is de verantwoording van iedere speler zelf die tot deze leeftijds-
categorie behoort dat hij slaagt voor deze test.

Wanneer voor 1 januari 2015 het officiële spelregelbewijs niet is 
gehaald kan de speler niet meer deelnemen aan de competitie van 
de KNVB.
Succes met het behalen van bewijs.

Ouderavond F- en E jeugd
Op 11 september heeft er een ouderavond plaatsgevonden voor de 
ouders van spelende F- en E jeugd. 

Het doel van deze avond is geweest om ouders de visie van de vv 
Heino over het te voeren jeugdbeleid uit te leggen.
Als ouders/verzorgers had u deze avond de gelegenheid om uw 
vragen of opmerkingen bij ons neer te leggen en eventuele verbeter-
punten aan te dragen. Alles wat u of uw kind is opgevallen of heeft 
verbaasd kon u kwijt aan de betreffende personen.

Ondanks de matige opkomst (we willen altijd meer) denken we het 
beleid aan de aanwezige ouders goed te  hebben uitgelegd.
De presentatie van Hoofd Jeugdopleidingen was hierin 
duidelijk.
We zijn hier dit jaar mee begonnen maar gaan uit van een jaarlijkse 
ouderavond aan het begin van het seizoen.

Nieuws van de
jeugdcommissie
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Bron: Multimate en Nu Heino

Na slechts een enkele week met een nieuwe trainer moesten zij 
noodgedwongen afscheid nemen. Op deze manier zoekt het team 
nu naar een nieuwe trainer.

Verschillende telefoontjes
Niet alleen het team was haastig op zoek naar een trainer. De 
technische commissie van de Heinose voetbalclub deed ook erg 
haar best. Na ruim 30 telefoontjes zat er helaas nog geen ge-
schikte kandidaat tussen. “We zoeken een trainer die het team op 
dinsdag- en donderdagavond zou willen trainen en de wedstrijd 
op zondag zou willen begeleiden”, zegt de technische commissie. 

Effect
 Een voorbeeld hadden de spelers al, zo ging het dameselftal van 
‘De Tukkers’ het derde elftal voor. “We hopen op het zelfde effect 
als de dames”, geeft één van de spelers aan. “Een elftal zonder 
trainer is geen elftal.”

Een geïnteresseerde trainer 
met een TC3 diploma kan 
zich melden bij de V.V. Hei-
no. 

Mailen kan naar 

tcvvheino@planet.nl 
of 
bel naar 06 – 54 35 55 24

Derde elftal vv Heino uit de kleren
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Waarom niet nu al starten 
met Maatschappelijke stage
Beste jeugdleden/ leerlingen van de middelbare scholen, binnenkort start de Maatschappelijke Stage (MaS) voor HAVO 4 en VWO 5 
en de LO stage voor VMBO 3. Maar je kunt nu al je stage beginnen want het voetbalseizoen is gestart en je eigen vv Heino is natuurlijk 
dé plek om je stage te lopen………….

De meeste van jullie zijn via de pupillen doorgestroomd  naar het jeugdteam waar je nu zit. Al die tijd werd en word je getraind en 
begeleid door vrijwilligers en misschien ook wel door maatschappelijke stagiaires. Nu kan het dus jouw beurt zijn om bij de club aan 
de slag te gaan. Er zijn genoeg mogelijkheden: assistent jeugdtrainer, jeugdscheidsrechter (inclusief een opleiding), les geven bij de 
voetbalschool, kantinediensten, keukendiensten of bijvoorbeeld het begeleiden bij activiteiten van de evenementencommissie. Je kunt 
je aanmelden door een e-mail te sturen naar Piet Schippers p.schippers@hetnet.nl . Vermeld dan de volgende gegevens: naam, team, 
school, klas en voorkeur stageplaats. Oh ja, ook niet leden kunnen hun stage lopen bij de vv Heino. Attendeer je klasgenoten op deze 
unieke kans. Graag tot ziens!
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                                                Damesvoetbal, Appeltje-Eitje? Waarschijnlijk 
komt dit bij de meeste mensen wat vreemd over.
Niet voor iedereen is vrouwenvoetbal immers appeltje-eitje.
Toch is het heel gemakkelijk!
De Heinose heren kennen al een 7x7-mannenteam op het 
veld. 
Nu bestaat dit fenomeen ook bij de Heinose dames. 

Dit seizoen starten wij zelfs met TWEE 7x7-damesteam, 
namelijk: 

Team Appeltje & Team Eitje!

Afgelopen maart is er gezocht naar een nieuwe doelstelling in het 
voetballeven. Er was even sprake van massale leegloop bij de 
dames om diverse redenen; o.a. door leeftijd, wichter of werk- of 
stagetoestanden kan niet de ganse zaterdag meer als voetbaldag 
worden bestempeld. Erg jammerlijk want voetballen willen de 
dames wel. Daarnaast is derde helft ook minstens zo belangrijk. 
Damesvoetbal is nu eenmaal onmeunig gezellig! En zo is het plan 
ontstaan om het 7x7-damesvoetbal op te zetten bij vv Heino. 
 
Dat er voldoende belangstelling is voor het 7x7-voetbal, was 
bekend. Dat er gelijk twee teams bij de KNVB konden worden 
aangemeld, is supertof. In competitieverband van twee seizoens- 

helften wordt er gestreden om de gezelligheid. 
Twee keer per maand is er een wedstrijd, hetzij uit of thuis. De 
wedstrijden worden op woensdagavond of 
vrijdagavond gespeeld. Dit is afhankelijk van de voorkeur van 
de thuisploeg. De strijd vindt plaats op een half veld gedurende 
twee helften van ieder 20 minuten. Het kleinere veld en de kortere 
speeltijd zijn zeker een voordeel. Of moet de zuurstoffles er toch 
weer aan te pas komen?

De thuiswedstrijden van Team Appeltje en Team Eitje zijn tegelijk 
op de vrijdagavond ergens na 19:00 uur één keer in de vier 
weken. Onder het genot van een sapje kun je alles rustig 
gadeslaan. 
Een fantastisch begin van het weekeinde, want zeg nu zelf:
Wat is er mooier dan 28 dames tegelijk te zien voetballen op één 
veld!?

Tot ziens op de vrijdagavond!

Groeten van Team Appeltje & Eitje
7x7-damesvoetbal

Pssst Dames, lees je dit en denk je bij jezelf dat het je wat 
lijkt: kom gerust eens kijken of een keer meetrainen op de 
woensdagavond. Versterking is altijd prettig!

   DAMESVOETBAL
appeltje - eitje

Bericht Seniorencommissie VV Heino

Damesvoetbal 
7x7 op de vrijdag
Komend seizoen spelen de Heino-teams VR3 en VR4 in 7x7-
competitieverband op de vrijdagavond. In de buurtdorpen was er 
al veel animo voor deze voetbalvorm en vv Heino gaat dit najaar 
ook meedoen met twee teams. De KNVB speelt hiermee in op de 
wens van de voetbalsters en wil het schema daarop aan-
passen. De dames spelen een keer per 14 dagen en spelen 
tegelijk een keer per vier weken een thuiswedstrijd op de 
vrijdagavond om 19:30 uur. De voetbalvorm 7x7 kent aangepaste 
spelregels: spelen op een half veld, kleinere doelen, geen slidings 
en minimaal onderling contact. Je mag ook doorlopend wisselen

 zodat iedereen mee kan doen. De dames zijn erg enthousiast en 
er zijn al meerdere dames opnieuw lid geworden, nadat ze om 
verschillende redenen even waren gestopt met het voetbal. In 
Heino zijn vast nog wel meer dames die graag in deze voetbalvorm 
willen meedoen. Er zijn bij vv Heino nog mogelijkheden om hierbij 
aan te sluiten. Plezier in het spel en gezelligheid staan voorop. 

Als je belangstelling hebt, kun je op vrijdagavond 25 september 
eerst even kijken of dit iets voor je is. Om 19:30 uur spelen VR3 
en VR4 hun eerste thuiswedstrijd. Binnen onze vereniging blijven 
ook nog twee vrouwenteams in de reguliere 11x11-competitie 
meedoen. Zij spelen elke week en wel op de zaterdagmiddag. Zo 
kunnen we voor iedereen een voetbalvorm aanbieden. Wil je meer 
informatie? Mail gerust even naar seniorencommissie@vvheino.nl 
of bel Jan Spijkerman (06-27833827)

Kom eens kijken, van harte welkom en graag tot ziens,
Jan Spijkerman, voorzitter seniorencommissie

HEINO SPORT 2015 11



Nieuwe 
hoofdtrainer 
Heren 1
“Mijn naam is Michel Steggink. Ik ben 41 jaar oud en ik woon 
in Hengelo, samen met Odyl. Samen hebben we drie kinde-
ren: Tijn van 12, die voetbalt bij ATC in Hengelo; Jet van 10, 
zij hockeyt en Sam van 4, die mag binnenkort op zwemles. In 
het dagelijks leven werk ik als fysiotherapeut bij revalidatie-
centrum ’t Roessingh in Enschede. Ik werk hier vooral met 
mensen met een niet-aangeboren hersenletsel”.

Carrière
“Ik begon op jonge leeftijd bij het Hengelose 
BWO, waar ik tot mijn twintigste gespeeld heb. Ik 
kreeg toen de mogelijkheid de overstap te maken 
naar HSC ’21 in Haaksbergen in de Hoofdklasse. 
Daar heb ik 11 jaar met veel plezier gespeeld 
en veel prijzen gewonnen: vijf keer kampioen 
van de Hoofdklasse C, twee keer kampioen van 
de zondagamateurs en één keer zelfs algeheel 
amateurkampioen. 
 

“mijn carrière als speler 
zat erop”

Na die 11 jaar was ik toe aan een nieuwe uit-
daging, en die vond ik bij HHC in Hardenberg. 
Ook daar heb ik enkele mooie en succesvolle 
jaren beleefd, met onder andere twee kampioen-
schappen. In mijn laatste jaar als speler wisten 
we ons met HHC, met de hakken over de sloot, te 
plaatsen voor de Topklasse, maar toen zat mijn 
carrière als speler erop.”

De eerste stappen als trainer
“Toen ik stopte als trainer, kreeg ik van HHC direct 
de mogelijkheid om als assistent bij het 1e aan de 
slag te gaan, maar na al die jaren van actief voet-
baller besloot ik het wat rustiger aan te doen en 
te kiezen voor mijn gezin. ATC, de club waar Tijn toen net voetbalde, 
vroeg mij om trainer van de A1 te worden en dat vond ik een mooie 
opstap voor mijn trainerscarrière. Tegelijkertijd kon ik aan de slag 
met de cursus TC3 en het jaar daarna direct door met TC2. Dat was 
wel een zware tijd; ik was iedere dag met voetbal bezig: maandag en 
vrijdag cursus, dinsdag en donderdag training geven aan de F3 (het 
team van Tijn), de A1 erachteraan en daarna nog voor mijn stage bij 
het eerste. Woensdag had ik een vrije avond, maar die had ik hard 
nodig voor mijn huiswerkopdrachten voor de cursus. Het weekend 
was uiteraard ook helemaal volgepland met voetbal!”

Het echte werk begint 
“Na het halen van mijn TC2-diploma kreeg ik direct aanbiedingen van 
HHC en HSC om daar als assistent aan de slag te gaan. De rol van 
assistent is mooi te combineren met het volgen van de cursus TC1. 
Dat diploma heb ik zeker nodig om mijn ambities als trainer te 
kunnen waarmaken. Ik hoop ook als trainer het maximale uit mijn 
carrière te halen, dus de Topklasse trekt mij zeker. De keuze tussen 
twee oude liefdes was lastig. Bij HHC was Ted Verdonkschot nog 
trainer, die kende ik nog uit mijn tijd als speler; met hem had ik een 
goede klik en ik verwachtte van hem veel te kunnen leren vooral in 
het periodiseren. 

“Keuze uit twee oude liefdes
 was lastig”

Hoe maak ik mijn team fit zonder ze over de kling te jagen. Raymond 
Verheijen heeft deze methode bedacht en deze 
wordt ook door de KNVB uitgedragen. Afgelopen 

seizoen heb ik de cursus TC1 afgerond; de 
volgende stap zou de cursus Coach Betaald Voet-
bal zijn, maar of het zo ver komt weet ik nog niet.”

Op eigen benen bij vv Heino
“Na het halen van het diploma TC1 wilde ik zelf 
als hoofdtrainer aan de slag. Verschillende clubs 
meldden zich, waaronder ook Berndt Jalink (TC 
Heino). Ik heb het amateurvoetbal de laatste 
jaren natuurlijk goed gevolgd en heb Heino dus 
ook zien groeien. Het eerste gesprek was heel 
positief en het klikte goed tussen ons. Ik heb mijn 
keuzes – ook als voetballer – altijd op gevoel 
gemaakt en ik had direct het gevoel dat vv Heino 
goed bij mij past. Ik heb natuurlijk ook met andere 
clubs gesproken, maar ik heb, ondanks de flinke 
reisafstand, toch voor Heino gekozen. Hier heb ik 
de vrijheid om mijn eigen plannen uit te kunnen 
voeren en daarnaast denk ik dat er een goed 
beleid wordt gevoerd, anders lukt het niet om met 
zo veel eigen jongens op dit niveau uit te komen. 
Maar uiteindelijk was het de klik die ik merkte in 
de gesprekken die de doorslag gaf.”

Voetbalvisie
“Ik streef altijd naar dominant en aanvallend 
voetbal; dat past ook heel goed bij het ideaal van 

Heino. De invulling van het systeem is echter altijd afhankelijk van 
het spelersmateriaal dat je als trainer ter beschikking hebt. Je moet 
natuurlijk altijd uitgaan van de kwaliteiten van de spelers. Daarom 
heb ik de opstelling in de voorbereiding iets aangepast om de spelers 
wat meer zekerheid mee te geven. In overleg met de groep hebben 
we drie teamwaarden opgesteld: discipline, de wil om te winnen en 
‘wij voor ik’.” 
“Mijn voetbalvisie is op 3 pijlers geënt. De eerst pijler is fitheid. De 
spelers moeten fysiek en mentaal fit zijn om 90 minuten lang hun 
taak uit te kunnen oefenen. Veel wedstrijden worden in het laatste 

12 HEINO SPORT 201512 HEINO SPORT 2015



13HEINO SPORT 2015



kwartier beslist doordat 1 van beide partijen vermoeid raakt. Een 
tweede pijler is dat mijn team een tactisch plan heeft om een 
wedstrijd tot een goed einde te brengen. De derde pijler is “het 
team”. De kwaliteit van de spelers keer de acceptatie van de spelers 
is het resultaat. De acceptatie onderling is nog belangrijker dan de 
kwaliteit. Ik kan 11 goede voetballers hebben, maar wanneer deze 
niet goed samenwerken (geen acceptatie) is het geen team en zal 
het resultaat ook minder zijn. Heb je minder kwaliteit maar wel veel 
acceptatie onderling zal het resultaat ook goed zijn. Om een team te 
ontwikkelen is plezier een essentieel punt. Dit probeer ik dan ook te 
ontwikkelen.”

Eerste indruk van vv Heino
“In de eerste tijd die ik hier nu rondloop heb ik gemerkt dat vv Heino 
een heel gemoedelijke club is met heel veel vrijwilligers. Het kader 
en de begeleiding is allemaal prima voor elkaar. Er is een goed 
technisch beleidsplan; dat is ook een van de belangrijkste pijlers van 
het huidige succes. Ik hoop dat ik, met de ervaring die ik bij topa-
mateurclubs heb opgedaan, Heino kan helpen om verdere stappen 
vooruit te zetten. Verder is de accommodatie natuurlijk fantastisch 
met een mooi veld om op te trainen en goed materiaal. De filmploeg 
is ideaal voor een trainer en er is een uitgebreide medische staf, on-
der leiding van Jan Roeke. Het niveau is natuurlijk even wennen als 
je bij HHC vandaan komt, maar dat ben je je natuurlijk bewust als je 
de keuze maakt om op eigen benen te gaan staan in de 1e Klasse. Ik 
had wel gehoopt dat er al wat meer ‘voetbalslimheid’ in de groep zou 
zitten, maar zo is er in elk geval nog genoeg te ontwikkelen!”
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Contributies vv Heino
De contributies voor het seizoen 2015/2016 zijn vastgesteld; ze staan in het overzicht hieronder 

Een lid ontvangt medewerkerskorting als hij of zij structureel vrijwilligerswerk doet; dit is ter beoordeling aan de voorzitters van de 
verschillende commissies in het algemeen bestuur.

Aan- en afmelden leden.
Leden kunnen zich aan- en afmelden via de website www.vvheino.nl.

De contributie plus kledingbijdrage verloopt via een automatische incasso. Wij vragen u het bestuur hiervoor te machtigen. De incasso 
vindt jaarlijks of halfjaarlijks plaats. Het is echter ook mogelijk om per kwartaal of per maand te laten incasseren. De extra kosten hiervoor 
zijn €5,- per jaar.
Als u er de voorkeur aan geeft om per kwartaal of per maand te betalen, dan kunt u dat doorgeven aan de ledenadministratie in de persoon 
van Marian Fuselier. Ook andere wijzigingen kunt u aan haar doorgeven. email: ledenadministratie@vvheino.nl

In onderstaand schema kunt u zien wanneer de incasso’s plaatsvinden.
Incasso   sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni
Jaarlijks   x         
Halfjaar   x     x    
Kwartaal   x   x   x   x
Maandelijks (10x)  x x x x x x x x x x

Mochten er naar aanleiding van de incasso van de contributie vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij Joey Lute, 
contributie-inning. email: vvheinoadmin@online.nl 

Contributie Kleding Totaal
7 tegen 7 € 82,50 € 20,00 € 102,50 
Senioren € 164,50 € 20,00 € 184,50 
A-junioren € 113,50 € 20,00 € 133,50 
B-junioren € 105,50 € 20,00 € 125,50 
C-junioren € 97,50 € 20,00 € 117,50 
D-pupillen € 94,50 € 18,50 € 113,00 
E-pupil € 83,50 € 18,50 € 102,00 
F-pupil € 83,50 € 18,50 € 102,00 
VBS € 71,50 € 18,50 € 90,00 

Korting medewerker senior € -32,50 

Korting medewerker junior € -27,50 

Niet spelend lid senior € 52,50 

Niet spelend lid junior € 47,50 

Korting medewerker niet spelend lid € -22,50 
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Het eerste elftal van vv Heino komt dit seizoen na de 
knappe handhaving van vorig jaar wederom uit in de 
Eerste Klasse E. Dit tweede seizoen is echter niet 
louter een weerzien met oude bekenden; door het 
vertrek van Alverna, Rigtersbleek en Silvolde 
(promotie), Hoogland (ingedeeld in 1A) en Luctor et 
Emergo, Concordia, Rheden en Grol (degradatie) is er 
ruimte vrijgekomen voor liefst acht (!) nieuwelingen. 
Meer dan genoeg reden dus om het rondje langs de 
velden uit te breiden met een tweedelige tweede serie: 
de nieuwkomers.

Tekst: Timo Bomhof

Net als vorig seizoen starten we 
dit rondje in zuidelijkste puntje 
van district Oost, in Groesbeek. 
Naast vv Rood Wit treft Heino 
dit seizoen een tweede club uit dit voetbaldorp: Germania. 
Germania degradeerde afgelopen seizoen rechtstreeks door in 
de Hoofdklasse op een dertiende plaats te eindigen. De club 
speelde al van 1977 tot 1984 in de 1e Klasse, maar kende 
daarna een zeer turbulente periode, met vijf degradaties en 
vijf promoties binnen 20 jaar – soms twee of drie opeen-
volgend. Sinds 2003 is de club echter een constante factor 
in de (sub)top van de 1e Klasse, onderbroken door drie korte 
uitstapjes naar de Hoofdklasse, die niet meer opleverden dan 
drie degradaties en een enkele zesde plaats. Met in totaal 
slechts acht teams heeft de club niet veel om het lijf, maar 
desondanks heeft de club blijkbaar een aantrekkingskracht op 
goede spelers. De twee belangrijksten zijn oudgedienden 
Jasper Zuidwijk en Saïd Echarqui, die jarenlang furore 
maakten in de Hoofd- en later Topklasse bij dorpsgenoot De 
Treffers, waarmee ze in december 2012 overigens nog een 

Een rondje 
langs

de velden 
in de 

Eerste Klasse E
de nieuwkomers

deel 1
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bekerwedstrijd tegen Heino moeizaam met 4-2 wonnen. In 
1967 en 1987 won Germania de districtsbeker Oost.

Van Groesbeek gaan we een kilometer 
of zeven noordelijk naar Nijmegen, 
waar we twee nieuwkomers tegen-
komen. De eerste is Orion, een 
debutant in de 1e Klasse. Vijftien jaar 
geleden was het nog een van de 
vele weinigbetekenende clubjes in 
Nijmegen, maar sindsdien is de club langzaam maar zeker 
opgeklommen, met als voorlopig hoogtepunt de historische 
promotie via de nacompetitie afgelopen seizoen. In de eerste 
ronde werd Concordia teruggewezen naar de 2e Klasse, terwijl 
in de finale OBW werd verslagen. Niet alleen prestatief gaat 
het de club voor de wind; ook qua omvang is het een flinke 
vereniging geworden, met bijvoorbeeld meer dan 50 jeugd-
teams. Bekende spelers kent de selectie niet echt; de meest 
gelouterde speler is waarschijnlijk Luuk d’Hooghe, die eerst bij 
De Treffers en later bij Achilles ’29 prijzen pakte, maar daarbij 
niet tot de vaste basis 
behoorde. Het tweede elftal van Orion speelt al een aantal 
jaren tegen ons eigen tweede in de reserve Hoofdklasse. 

Een paar kilometer verderop, in het 
Goffertpark, vinden we de tweede 
Nijmeegse nieuwkomer: de amateurs 
van NEC. Het kleine broertje van 
de Nijmeegse profclub begon na 
de eeuwwisseling aan een gestage 
opmars richting de hoogste 

regionen van het amateurvoetbal. In 2010 debuteerde de 
club met een knappe vijfde plaats in de Hoofdklasse, maar 
de seizoenen daarop kon er geen rol van betekenis worden 
gespeeld, totdat vorig jaar in de na-competitie het doek viel. 
In de eerste ronde wist NEC nog wel af te rekenen met het 
Hoogland, maar daarna bleek Silvolde over twee wedstrijden 

duidelijk te sterk. NEC heeft een selectie die met een gemid-
delde leeftijd van zo’n 22,5 aan de jonge kant is en die één 
oud-prof herbergt; Ryan van Dijk kwam een 
aantal jaar geleden tot acht wedstrijden in het eerste van FC 
Oss.
 
Van Nijmegen is het maar een kleine stap naar het naburige 
Wijchen, waar we terechtkomen bij AWC. AWC was jarenlang 
dé toonaangevende club in Wijchen; al in de jaren 80 kwam 
de club uit in de 1e Klasse; de rivalen van nu Alverna en 
Woezik speelden destijds nog in de kelders van het ama-
teurvoetbal. In de jaren 90 ging het AWC wat minder voor de 
wind: na meerdere degradaties kwam de club in de 4e klasse 
terecht, maar na 2000 werd de weg omhoog weer ingezet; de 
bekroning volgde in 2014 met promotie naar de Hoofdklasse. 
Helaas bleek dat niveau te hoog gegrepen: met slechts 11 
punten eindigde AWC op een veertiende en laatste plaats. 
Het absolute hoogtepunt uit de clubhistorie vond plaats in 
1983; in dat jaar wist AWC de districtsbeker Oost te veroveren. 
Opmerkelijk: trainer Remko Bicentini, die bij eerdere klussen 
als trainer van Beuningse Boys en Orion al vrij snel ontslagen 
werd, is tevens assistent-bondscoach van Curaçao onder 
Patrick Kluivert.

Tot zover deze eerste aflevering van de tweede serie van 
dit rondje langs de velden. Volgende editie de overige vier 
nieuwkomers.
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Kobus Bökkers!
De kraampaal van de voetbaldames moest weer onder het stof vandaan 
getrokken worden. Op 31 juli is Kobus geboren. Kobus is de prachtige zoon 
van Martine en Hendrik Jan. De kraampaal staat 
wederom fier te pronken in het voortuintje van de 
familie Bökkers. 

Martine, geniet heerlijk van je kraamtijd! Straks weer 
superfit om in team Appeltje (7x7-damesvoetbal) te 
‘shinen’ met je aanvallende voetbalcapriolen. We heb-
ben je hard nodig!
En de kraampaal wordt hierna verstopt en vastge-
bonden, zeker nu deze paal goed de weg naar Huize 
Bökkers kent!  
 
Bökkers Family, wij wensen jullie heel veel geluk en 
gezondheid toe met jullie zevenen!

Team Appeltje & Eitje
        

GEFELICITEERD
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Aanvraag/ regelen 
oefenwedstrijden
(Besluit AB, 20 augustus 2013)

Om het mogelijk te maken oefenwedstrijden te plannen zijn een aantal stappen noodzakelijk. Er moet van 
alles worden georganiseerd, zeker ook omdat de oefenwedstrijden vaak doordeweeks plaatsvinden naast 
de reguliere trainingen. Van alle leiders en trainers wordt dan ook verwacht dat een aanvraag voor een 
oefenwedstrijd minimaal zeven werkdagen van tevoren wordt ingediend en het liefst nog eerder. De 
aanvraag moet worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat.  

Wedstrijdsecretarissen:  

Bos, K.  heren en vrouwen   06-10804450

Schotman, M. jongens en meisjes  06-12327672
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Aarnink Accountants
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Albert Heijn
Antonissen transport heino
Auto Service Heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
AVXL
Bandencentrum Heino

Barry Dijkman
Beekman Elektro
Boerdijk dienstverlening
Boerdijk juwelier
Boni Supermarkt
Bosch Car Service
Buuffie’s
Cafe de Baron
Cafe Restaurant De Olde Wetering
Catering en Partyservice van Dam
Chinees Hong Bin
Constructiebedrijf Kruiper BV
De Groene Weg BV
De Haan Machinefabriek BV
De Jong & Laan Accountants
De Smulbaai
De Zaak Electronics
Dennis Hilgenkamp
Digiworks
Dorie Haarman
Dreamplafonds
Dreamteam
DWMakelaardij
Elektrocentrum
Erwin Otten Advies (Regiobank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Frits v.d. Linden
Gasterij de Kruidentuin
Flynth
Garage Dalhuisen-Lok
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Hrpm

Rob Hartholt
Heeger Makelaardij
Herbrink Parketvloeren
Herenkapsalon De Barbier
Holtkuile Tuincentrum Raalte
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hoveniersbedrijf D. Lubbers
Hunneman Milieu-Advies
Jansma Versgroothandel

Jansman Bouwbedrijf
Joop Elders
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
K. van der Spijk en Zn.
K en K relatiegeschenken
Kamphof Veetransporten VOF
Klunder Bouwbedrijf
Knock Knock jeansstore
Koenen Bouw
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Lenferink Schilderwerken
LenS Accountants
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst Makelaars en Taxateurs
ImpriMedia
Marsman trailerbouw
Mekers slagerij
Melenhorst kalverhandel
Multimate
N 35 Media
Noize verhuur
Nivelco
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
R&S All round Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant De Mol
Restaurant Jan Steen
R.G.T. Tweewielers
Rietdekkersbedrijf Kos
Robair Groep
Roggendorf - security
Salland Tours
Salland Voetbal

Salland Units
Salland zorgverzekeringen
Schutte Intersport
Seine Wonen
Smeenk Verhuur
Sono-druk B.V.
SummerCamp Schaarshoek/Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium Heino
Ter Weele Vlees en Vleeswaren
Timelight

Dabeko
Unive “De Onderlinge”
Overijssels vakantiepark Heino
Van Diermen vishandel
Van Krevel Sierbestrating
van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland
Vincent Hartman Fotografie
VitalCentre Heino
Innofeet
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

zaterdag 3 oktober 2015 Oud papier m.m.v. Heino 4 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 5 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 6 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 9 januari 2016 Oud papier m.m.v. Heino 7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 6 februari 2016 Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 5 maart 2016 Oud papier m.m.v. Heino 9 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 2 april 2016 Oud papier m.m.v. Heino 10 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 7 mei 2016 Oud papier m.m.v. Heino 1 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
zaterdag 14 mei 2016 Pompcup Sportpark
zondag 15 mei 2016 Pompcup Sportpark
zaterdag 21 mei 2016 VV Heino Familiedag 15.00 uur 22.30 uur Sportpark
zaterdag 21 mei 2016 Gerard Satink toernooi 16.00 uur 19.00 uur Sportpark

zaterdag 4 juni 2016 Oud papier m.m.v. Heino 2 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
vrijdag 10 juni 2016 D-kamp Hellendoorn
zaterdag 11 juni 2016 D-kamp Hellendoorn
zondag 12 juni 2016 D-kamp Hellendoorn

zaterdag 2 juli 2016 Oud papier m.m.v. Heino 3 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 6 augustus 2016 Oud papier m.m.v. Heino 7x7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 3 september 2016 Oud papier m.m.v. Heino 4 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 1 oktober 2016 Oud papier m.m.v. Heino 5 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 5 november 2016 Oud papier m.m.v. Heino 6 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 3 december 2016 Oud papier m.m.v. Heino 7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 7 januari 2017 Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 4 februari 2017 Oud papier m.m.v. Heino 9 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie - sponsorcommissie@vvheino.nl 
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 Blom, A. penningmeester 06-24755314

Kruisdijk, R. relatiebeheer 06-25341184
Vrijwilligerscoördinaat Mulder, W. relatiebeheer 06-34554211
Vacature waarneming bestuur Hartman, V. relatiebeheer 06-46258312

Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320
Financiële administratie Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Mulder, J. voorzitter 06-40074673 Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Leferink, L. relatiebeheer 06-15329417
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
Bomhof, T. voorzitter 06-30020703 Jalink, B. senioren selectie 06-10982872
Stegeman, K. 06-41044808 Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771

Groteboer, R. C en D jeugd 06-34012336
Accommodatiecommissie Slotman, R. E jeugd 06-81828843
Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Aling, B. F jeugd 06-45979900
Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Grote Gansey, R. Vrouwen/meisjes 06-15511116

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 Steggink, M. Heino 1 06-28642633
Roessink, W secretaris 0572-391019 Dijk van, J. Heino 2 06-22749109
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Vermeulen, P. Heino 3 06-25107259
Elshof, H. coörd. contactpers. 06-45593073 Reinders, P. keepers senioren 06-15898710
Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907

Gerritsen, W. Dames 1 06-55846486
Contactpersonen jeugd Bonhof, K. A1 06-33606978
Zomerdijk, T. contact A/B 06-29622006 Dijk, R. B1 06-51253310
Zwijnenberg, E. contact C/D 06-13809257 Velthuis, M. B1 06-43467959
Timmerman, M. contact E 06-20093507 Strijtveen, E. C1 06-12894865
Oortwijn, U. contact F 06-30055446 Smeenk, J. C1 06-24690521
Overkempe, M. contact meiden 06-51624521 Boerdijk, J. D1 06-45383656
Vacature contact Voetbalschool Schokker, J. E1 06-12361243

Nijboer, I. E1 06-25560417
Evenementencommissie Pasman, D. F1 06-22543228
Kruisdijk, R. voorzitter 06-25341184 Bluemink, S. Meisjes B 06-57323960
Pol, A. secretaris 06-40139447
Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 Verzorging:
Bos, E. activiteiten 06-20533312 Roeke, J. verzorger 06-50951133
Metz, M. D-kamp 0572-394979 Wijkstra, M. verzorgster 06-51093765
Bos, W. jeugdtoernooien 06-53211450 Spijkstra, J. hersteltrainer 06-36298222
Bruggink, M. Voetbal2Daagse 06-54355524
Meulman, H. oud papier 06-46658938 Materialen:
Geertsma, H. Pompcup 06-44066595 J. Meijerman belijning velden
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Ontvangst zondag
Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Korstee, H. 0572-393812
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Lozeman, B. 0572-391816

Roeke, W. 0572-392113
Kantinecommissie Bekkink, M. 06-21416174
Kruisdijk, R. voorzitter 06-25341184
Bruggink, L. secretaris 06-42837731 Kledingbeheer
Vastenavond, E. planning 06-54627033 Neimeijer, B. 0572-392670
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Riessen, M. van 0572-390244
Beek, T. van der inkoop 06-53378481 Nijensteen J. 0572-392011
Slotman, E. reservering/site 06-19622620

Scheidsrechters
Wedstrijdsecretarissen Lipman, G. coördinator 06-40602059
Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Rossum, J. van senioren 06-34279981
Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312

Vloedgraven, D. planning jeugd 06-31561004
Accomodatieplanner Slotman, S planning jeugd 06-14198566
Lindeboom, R. plannervvheino@hotmail.com

Seniorencommissie
Consul Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827
Steg, H. 06-12436353 Bos, K. secretaris 06-10804450
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Uw voetbalspecialist

Ook uw adres voor het bedrukken 
van sportkleding.

Bezoek tevens onze website 
voor het bestellen van Heino-sportkleding.

www.teamsportraalte.nl

SCHUTTE
Herenstraat 15, 8102 CN Raalte

Tel. 0572- 363 737 
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