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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

De bladeren vallen ...

Buiten koud en regen, binnen de kachel wat hoger en weer 
in het donker naar de voetbal. Het is herfst en de titel van 
het voorwoord voor de hand liggend, maar niet zonder 
bedoeling. Toegegeven, ik ben wat seizoensgevoelig en ik 
heb het in een voorwoord vaker over het weer. Altijd een 
dankbaar onderwerp voor de dagelijkse praat. 

Dat ik het nu aanhaal is omdat onze vutploeg altijd extra werk 
heeft in de herfst. Des te meer bewondering voor het feit dat ons 
sportpark er altijd pico bello bij ligt. In weer en wind zijn deze 
mannen iedere vrijdag gezamenlijk aan de slag. Gastvrijheid is een 
‘hartelijk welkom’ en zeer zeker ook een opgeruimd sportpark. De 
eerste indruk doet ertoe. Mannen van de vutploeg: hulde voor jullie 
inzet! Ik weet zeker dat veel leden weet hebben van het (vrijwiligers)
werk achter de schermen en dit zeer waarderen. Er gebeurt nogal 
wat alvorens er in het weekend gevoetbald kan worden. Nee, mijn 
voorwoord wordt geen lange opsomming van al die activiteiten. 

Ik wil het dit keer ook hebben over het werk dat blijft liggen. Dan 
bedoel ik met name het achterlaten van materiaal, het aanlaten van 
het lampen, het niet opruimen van de kleedkamers en ja, soms ook 
het laten stromen van water. Op het gevaar af dat ik veralgemeni-
seer en niet de juiste mensen aanspreek, uit ik toch mijn teleur-
stelling en ga ik ervan uit dat we met z’n allen zorg blijven dragen 
voor gebouwen en materiaal.  
Gelukkig is onze vereniging veel meer dan nalatigheid en daarom 
wil ik in dit voorwoord ook graag andere zaken vermelden.

“Onze club kun je eigenlijk bezien als een 
goed draaiend sociaal systeem.”

We zijn namelijk al aardig op dreef in het nieuwe seizoen en ik 
hoop dat iedereen het naar zijn zin heeft. We zijn gevoelig voor 
prestaties, maar zoals ons hoofd jeugdopleiding, Erwin Vonderman, 
vaak aangeeft, gaat het niet alleen om de uitslag van de wedstrijd. 
Het is goed dat Erwin ook de aandacht vraagt voor persoonlijke 
(voetbal)ontwikkeling en plezier. Dat laatste is voor onze jeugd 
enorm van belang; mede beïnvloed door positieve ondersteuning 
vanaf de zijlijn en een fijne clubsfeer. Onze club kun je eigenlijk 
bezien als een goed draaiend sociaal systeem. Ik heb vroeger in 
mijn opleiding geleerd dat er dan drie dingen belangrijk zijn: 

ordening, identificatie en een balans in geven en nemen. Ik zal 
nalaten om te ‘doceren’, maar vind het wel aardig om hierbij stil te 
staan en onze club te evalueren aan de hand van deze drie 
kenmerken. Daarmee ook de uitnodiging om mij hierop aan te 
spreken en uiteraard bij te dragen aan verbeteringen.

Ordening: We krijgen vaak complimenten, alles lijkt goed geordend 
en voor een vrijwilligersorganisatie weten veel leden wat de taken 
zijn en bij wie ze terechtkunnen. Natuurlijk moeten we zaken verbe-
teren en kan het ook beter. Wat ik hoop is dat we elkaar hierop snel 
aanspreken en kritiek niet opsparen tot een vergadering.

Identificatie: Volgens mij hebben veel leden en vrijwilligers een trots 
groen-wit gevoel en wil iedereen graag bij vv Heino horen. Met die 
identificatie zit het dus wel goed, maar ik weet ook dat er leden 
teleurgesteld weggaan. Ook hierbij de oproep om dan aan te geven 
wat er niet goed gaat en waarom je juist niet bij vv Heino wilt horen. 
We kunnen en willen ervan leren.

Balans in geven en nemen: Die is er niet altijd. Kunnen we nog 
meer inzet verlangen van elkaar? Dan bedoel ik niet alleen 
structureel vrijwilligerswerk, want dat is immers niet voor iedereen 
mogelijk. Wat ik bedoel is je niet alleen maar als consument opstel-
len, maar met elkaar ook de kleine dingen oppakken. Als was het 
maar een bijdrage in het opruimen van een kleedkamer of in alle 
gevallen het materiaal en gebouwen te beschouwen als eigendom 
van alle leden. Wij vormen samen de vereniging: leden, vrijwilligers, 
betrokken ouders, commissieleden en het bestuur. Dus we dragen 
samen de lusten en lasten en streven naar een goede balans in het 
geven en het nemen. Niet vergeten: óók als het gaat om aandacht 
voor elkaar!

Beste leden en vrijwilligers, in de komende maanden vindt er van 
alles plaats. Uiteraard het voetbal, maar ook tal van andere 
verenigingsactiviteiten. Samen met de bestuursleden hoop ik jullie 
daar te treffen, het goede gesprek te voeren over nodige verbeterin-
gen en vooral ook het glas te heffen op onze mooie club.

Met sportieve groet,
Peter Vervloet, voorzitter
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24 november 2015

Aan de leden van vv Heino,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 
die gehouden zal worden op dinsdag 24 november 2015 om 21.00 uur in ons clubhuis.

Agenda

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 november 2014
3. Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 11 februari 2015   
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen
6. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2014-2015
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer.
7. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2014 t/m 30-06-2015
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer.
8. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissieleden
9. Verbouwing clubhuis
10. Huishoudelijk reglement
 Het reglement ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer. 
11.  Bestuursverkiezing
11.1  Voorstel bestuursstructuur
11.2  Kandidaat bestuurslid per 24 november 2015 is Timo Bomhof als 2e secretaris 
 (PR en Communicatie) en als zodanig lid dagelijks bestuur.
11.3  Herkiesbaar per 24 november 2015 is Joey Swüste als secretaris en als zodanig lid dagelijks \ bestuur.
 11.4 Herkiesbaar per 24 november 2015 is Raymond Pot als voorzitter van de Technische 
 commissie.
 11.5 Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient minimaal 24 uur voor de vergadering 
 schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stem-
 gerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de
 desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur 
 ambieert. 
12. Rondvraag
13. Sluiting

Heino,  oktober 2015 
 
Peter Vervloet   voorzitter  
Jan Mulder   penningmeester 
Joey Swüste-Ohms  secretaris

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering
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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.

HEINO SPORT 2015 5



Tekst: Dirk-Jan Slotman

Tweedejaars B-junioren: haal je 
spelregelbewijs! 
Het is verplicht voor tweedejaars B-junioren om vóór 1 janua-
ri 2016 het officiële spelregelbewijs van de KNVB te halen. 

Ga naar www.voetbalmasterz.nl en activeer je account met de gege-
vens die je hebt gekregen. Na het activeren kun je inloggen en aan 
de slag. 

Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst vijf levels doorlopen. 
Elk 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 moet je 
negen vragen juist beantwoorden.

Deze vijf levels mag je zo vaak doen als je wilt, tot je klaar bent voor 
de eindtoets. De eindtoets bestaat uit twintig vragen waarvan je er 
minstens zestien goed moet hebben. Je krijgt hiervoor drie pogingen. 

Als het je hierin niet is gelukt, vraag dan iemand van je club of hij/zij 
je kan helpen.

De account- en inloggegevens volgen nog. Wanneer deze ontvangen 
zijn door  vv Heino worden de codes aan de leiders van de betreffen-
de teams doorgegeven.

Het is de verantwoording van iedere speler zelf die tot deze leeftijds-
categorie behoort dat hij slaagt voor deze test.
Succes met het behalen van spelregelbewijs!

Leider en trainers: 
vergeet jullie postbakjes niet!

Leiders en trainers, willen jullie geregeld in de postbakjes kijken? De 

Nieuws van de
jeugdcommissie

PU
PIL VAN

 DE W
EEK
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Voetbalschool weer van start
Ook vv Heino heeft een voetbalschool voor 5-, 6- en 7 jarige 
jongens en meisjes opgericht.
Op de eerste training kwamen zo’n veertig jonge enthousias-
te voetballertjes af. Mét even enthousiaste ouders 
natuurlijk …

Bron: website vv Heino
Foto: Arjen Stegeman

Voor deze jongste kinderen is het een enorme stap om tijdens de 
competitie gelijk al op een groot veld te spelen. Deze groep heeft 
vaak nauwelijks balcontact, er is te weinig balvaardigheid. 
Daar wil vv Heino wat mee doen.

Op de voetbalschool wordt in kleine groepjes geoefend, het is hele-
maal aangepast aan hun leeftijd.
Voorheen speelden 6-jarigen al competitie, maar op de voetbalschool
worden op zaterdagmorgen vier tegen vier wedstrijdjes georgani-
seerd, op kleine veldjes. Het is een beetje het straatvoetbalidee.
We bereiden de jeugd van vv Heino voor op het grote werk!
Een voordeel is dat kinderen die halverwege het jaar instromen, gelijk 
mee kunnen doen. Ze hoeven dus niet langer te wachten tot volgend 
seizoen. Zo nodig wordt een grote groep gesplitst.

Is uw zoon of dochter van 5, 6 of 7 jaar al een tijdje op zoek naar een 
buitensport en trapt hij/zij thuis graag een balletje, dan is de voetbal-
school echt iets voor hem/haar.
Trainingstijd voetbalschool: 
Woensdagmiddag van 15:30 - 16:20 uur.

postbakjes bevinden zich in de gang naar de deur van de kantine-
keuken. De verschillende commissies leggen hierin informatie die 
voor jullie en jullie team van toepassing is.

Ook worden hier de clubbladen neergelegd voor de F-teams zodat ze 
aan de spelers en speelsters uitgedeeld kunnen worden.

Kijk dus na afloop van elke wedstrijd even in jullie postbakje of hier 
nog informatie ligt.

F-spelers: geef je op voor ‘Pupil van de week’!

Ook tijdens het seizoen 2015/2016 is er tijdens wedstrijden van 
Heino 1 een pupil van de week. Vanuit de Jeugdcommissie wordt dit 
opgepakt door Astrid Slotman-Simons. 

De F-spelers en -speelsters kunnen ‘Pupil van de week’ worden. De 
komende weken zijn de wedstrijden al ingedeeld, maar voor de 
wedstrijden na de winterstop moeten de pupillen nog ingedeeld 
worden. Astrid zal de teams benaderen en vragen of er belangstelling 
voor is. 

Lijkt het je leuk en wil je je alvast opgeven voor een wedstrijd, stuur 
dan een e-mail aan Astrid: robinenastrid@gmail.com.

Schrijf in deze e-mail je naam, in welk team je speelt, je e-mailadres 
en telefoonnummer. Astrid zal dan contact met je opnemen.
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Op naar de 50...

De 7e 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

Eric van den Brink heeft in de geschied-
kundige bronnen van de club gewroet naar 
gegevens om een fraai statistisch overzicht 
van seizoen 1975-1976 samen te kunnen 
stellen. 

Bij aanvang van het seizoen kwamen Wim 
Mulder en Ton Lammers terug op het oude 
nest. Zij hadden beiden in de jeugd van Go 
Ahead Eagles gespeeld. Henk Antonissen 
werd ook vanuit de jeugd toegevoegd aan de 
selectie van Peter Reumer senior. Omdat er 
geen spelers na het kampioenschap vertrok-
ken, bleef het elftal verder intact.
De eerste wedstrijd waren we nog niet op 
dreef. Overwetering won op de Kampen met 
0-1. 

‘De streekderby tegen Lemelerveld was
de oorzaak van deze volkstoeloop.’

De daarop volgende wedstrijden eindigden 
vier maal in een remise en er werd slechts 
een keer gewonnen. Op 26 oktober waren er 
maar liefst 1000 bezoekers op ons sport-
park. De streekderby tegen Lemelerveld was 
de oorzaak van deze volkstoeloop. Henk 
Jansen zorgde via de paal voor de openings-
treffer. Vervolgens trof vv Heino nog driemaal 
het houtwerk; de eindstand 1-0 viel achteraf 
tegen. 
Na dit spektakel verloren de groenwitten 
drie partijen op rij. Op 30 november stond 
het treffen met koploper Broekland op het 
programma. De Broeklanders schoten op 
eigen veld drie keer tegen de staanders en 
dwarsligger van het doel. Alleen trokken zij 
deze keer niet aan het kortste eind. In de 

84e minuut was het Ben Bol die het win-
nende doelpunt kon maken. Deze overwin-
ning op de nummer 1 was een aangename 
verrassing.
Na de 1e seizoens-
helft stonden we op 
plek 8 met slechts 
10 punten. Na de 
winterstop werd er 
een keer keer ver-
loren van Sallandia 
Deventer. Vervolgens 
bleef Heino ongeslagen 
tot de laatste thuiswed-
strijd tegen kam-
pioenskandidaat Broe-
kland. Er waren maar 
liefst 1750 toeschouwers 
getuige van dit treffen. Helaas stond Heino 
voor de thee al met 0-3 achter. Na rust werd 
het zelfs 0-4. Gelukkig maakte Ben Fühler 
nog de eretreffer en gaf Broekland zichzelf 

nog een toetje. De 1-5 overwinning bezorgde 
Broekland hun felbegeerde kampioenschap. 
Zij vergaarden dat seizoen 30 punten.

Het eerste seizoen in de 4e klasse 
H eindigde niet verkeerd 
voor de mannen van 
Reumer. Een keurige vijfde 
plek met 23 punten (en een 
doelsaldo van 24 voor en 25 

tegen) zorgde ervoor 
dat het Heinose publiek 
genoeg doelpunten 
voorgeschoteld kreeg. 
Topscorer van Heino 
1 werd de verdediger 
Jan Roeke. Op moment 
van schrijven is hij 

als verzorger nog steeds 
actief betrokken bij ons eerste. Hij maakte 
maar liefst vijf doelpunten, waaronder twee 
strafschoppen en een vrije trap. Zijn ploegge-
noten meenden dat het wel door zijn nieuwe 

VV Heino, 15 juni 1976

Staand kampioen van links naar rechts:

Jan Roeke , Frans Stappenbelt, Jan Mekers,  Dick Nijman, Gerard Broeks, Wim Oud Ammerveld, 

Ben Fuhler, Henk van der Veen grensrechter, Peter Reumer senior – trainer.

Zittend van links naar rechts: Ben Bol, Gerard Nijboer, Frans Willemsen, Henk Jansen, Wim Mulder, 

Dick Stegeman, Henk Nijboer 2e  doelman.
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VV HEINO statistieken 1975- 1976

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten
Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal

DOEL
16 Henk Nijboer 0 0 0 0

1
Wim Oud 
Ammerveld 22 22 0 0

VERDEDIGING
2 Dick Nijman 22 22 2 2

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

3 Jan Roeke 22 22 5 5
4 Ben Fühler 21 21 1 1

Henk Antonissen 1 1 0 0

12
Bertus van der 
Veen 3 3 0 0
Hendrik Kolk 1 3 0 0

5 Wim Mulder 16 16 0 0

MIDDENVELD
15 Frans Willemsen 22 22 1 1
13 Dick Stegeman 21 21 1 1

Jan Lozeman 1 1 0 0
8 Gerard Broeks 18 18 2 2

14 Ton Lammers 4 4 0 0

AANVAL
6 Henk  Jansen 22 22 3 3

10 Gerard Nijboer 17 17 0 0
9 Jan Mekers 12 12 3 3

Bart Mekers 2 2 0 0
Henk Jacobs 1 1 0 0

11 Ben Bol 22 22 4 4

7
Frans 
Stappenbelt 12 12 2 2

24 doelpunten 24
1e helft competitie:  8e plaats,   na 11 wedstrijden   10 punten 3-4-4      (8-11)
Eindstand 4e Klasse A: 5e plaats,   na 22 wedstrijden   23 punten  7-8-9   (24-25) 

Trainer : P. Reumer Systeem 4-3-3

kicksen moest komen, helaas is dit niet meer 
te achterhalen.

Wist u dat Heino in dat seizoen 18 jeugd-
elftallen en zes seniorenteams kon 
inschrijven? Het totale ledenaantal was 418.
Ook toen was gemeentelijke huurverhoging 
al een punt van zorg voor het bestuur. Er 
wordt tegenwoordig geklaagd over tiental-
len procenten. In 1976 werd de huur door 
de gemeente verhoogd met een dikke 909 
procent van 110 naar 1000 gulden! Vv Heino 
werd geacht zelf onderhoud te plegen aan de 
verlichting. Ook viel voortaan het schoon-
maken van de kleedkamers en de kantine 
onder de verantwoordelijkheid van de club.

Veel plezier met uitpluizen van de statistie-
ken. Wellicht heeft u foto’s of extra gegevens 
van of mooie verhalen over het seizoen 
1975-1976. Daar zijn we natuurlijk erg in 
geïnteresseerd.  
Mail dan naar 
janderkstegeman@hotmail.com of 
evandenbrinkvanlaar@gmail.com.

Voor volgende rubrieken maken we natuurlijk 
ook graag gebruik van de informatie en foto’s 
van onze leden. Dus heeft u wat van het 
seizoen 1976-1977, 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?

Foto: VV Heino, 1976

Ben Fühler

Jan Roeke
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Kom klaverjassen in het clubhuis 
van vv Heino

Ook dit seizoen worden er weer kaartmiddagen 
georganiseerd door vv Heino. Elke zaterdag
zijn er dagprijzen te winnen en na de laatste speel-
middag worden de drie seizoensprijzen vergeven.

Data

19 december 2015 inschrijven vanaf 12.30 uur
    start 13.00 uur (ivm eindejaarsborrel)

2 januari 2016  deze en volgende data inschrijven 
    vanaf 13.00 uur
    start 13.30 uur 
16 januari 2016
23 januari 2016
30 januari  2016  

Deelname voor iedereen, inschrijfkosten € 4,00

voor een hapje wordt gezorgd,

tot ziens in het clubhuis      Kaartclub vv Heino
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Afgelopen zomer is ons clubhuis opgeknapt en velen hebben 
daaraan bijgedragen. Dat is mooi en treffend voor onze ver-
eniging; samen aanpakken! Topsponsor Bob Lenferink heeft 
het verfwerk geregeld en leende ons Romy Lammers uit om 
voetbalafbeeldingen te schilderen. We stellen Romy graag 
aan jullie voor. 

Tekst: Peter Vervloet
Foto: Vincent Hartman

Romy kent vv Heino een beetje van haar broer Sem die in C2 speelt. 
Ze is zelf actief bij HEVO volleybal. De laatste jaren werkt ze in de 
zomer bij Schilderwerken Lenferink. Doorgaans het reguliere schil-
derwerk, dus het was ook een verrassing dat Bob Lenferink haar 
vroeg om voetbalafbeeldingen te schilderen op de groene panelen 
aan het clubhuis van vv Heino. Bob wist natuurlijk van haar creatieve 
talent en gunde vv Heino naast het schilderwerk ook iets extra’s. Dat 
werden dus de fraaie afbeeldingen.

‘Een vrouw op de steigers is niet
 alledaags, maar Romy heeft plezier 

in het schilderen.’

Hoe komt Romy bij Lenferink terecht? In haar CIBAP opleiding 
‘restauratie en decoratie’ heeft ze stagegelopen bij Schilderwerken 
Lenferink en kon ze de afgelopen zomers terugkeren voor een 

vakantiebaan. Een vrouw op de steigers is niet alledaags, maar Romy 
heeft plezier in het schilderen. Zeker als ze hierin haar creativiteit 
kwijt kan. Zo is ze ook kundig in ‘brandschilderen’ en ‘glas-in-lood’. 
Deze creatieve meid van 20 jaar hoopt in de toekomst wellicht nog 
wat meer te doen met haar schilderkunst door bijvoorbeeld het geven 
van cursussen. Voorlopig zit dat er nog niet in omdat Romy alweer 
een nieuwe opleiding volgt aan de Hogeschool Utrecht. Een opleiding 
die haar creativiteit koppelt aan hulpverlening, namelijk de opleiding 
tot creatief therapeut. Aangezien vrijdag haar lesvrije dag is, kon ze 
tijd vrijmaken voor een interview en een foto (gemaakt door Vincent 
Hartman). Ze vertelt enthousiast over de wijze waarop ze de afbeel-
dingen heeft aangebracht. Eerst dagen bezig met het ontwerp en dan 
via een fotonegatief, Paint-programma, houtskoolbewerking vervol-
gens een sjabloon aanbrengen en tot slot twee dagen schilderen. Het 
resultaat mag er zijn. 

Alhoewel Romy zelf ook tevreden is, blijft ze wel kritisch op haar werk. 
Deze instelling brengt haar vast verder in de creatieve wereld. Het 
beviel Romy goed bij vv Heino en het was gezellig koffie drinken met 
de mannen van de dagelijkse onderhoudsploeg. Bij het weggaan 
kijken we nog even naar de andere groene panelen en denkt Romy al 
na over het schilderen van de tekst ‘we zijn meer dan voetbal alleen’. 
Wie weet Romy, word je onze vaste creatieve huisschilder. 

Bedankt voor je bijdrage! Uiteraard ook familie Lenferink bedankt. 
Met recht een Top Sponsor!

Even voorstellen …..
Romy Lammers
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De Activiteitencommissie is eind jaren 80 ontstaan, omdat 
er in de wintermaanden niets te doen was voor de jongste 
voetballende jeugd. Je had toen nog een winterstop van twee 
of drie maanden, want als er sneeuw lag of het veld bevroren 
was, kon je niet trainen of voetballen. Daarom werd door het 
jeugdbestuur een Activiteitencommissie (voorheen Evene-
mentencommissie) opgezet. 

Tekst: Wilma Slotman

In de beginjaren waren de commissieleden Joke Stegeman, Bernadet 
Krosman en Geesje Laarman. De leiders en trainers kregen via de 
georganiseerde activiteiten de kans om hun team op een andere 
manier te leren kennen, en andersom natuurlijk ook. 

Later werden er voor de oudere jeugd ook activiteiten georganiseerd, 
zoals ‘Bingo’, ‘Ren je rot’ of ‘Doet ie het of doet ie het niet’. Voor de 
laatste activiteit mochten de elftallen zelf iets inleveren bij de com-
missie. Zo was er voor Gerard Offenberg bedacht dat hij buiten in een 
modderbad moest zitten en dat Eppe Bomhof moest buikschuiven.                                
De D-jeugd vermaakte zich met de ‘Playbackshow” en de ‘Moppen-
trommel’. We hadden als jury meneer en mevrouw de Bok; dit waren 
Johan Compagner en Sander Bekkink, die ze uitstekend konden 
nadoen.

                                                                                                                                          

Voor de E-jeugd was er op een woensdagmiddag direct uit school 
pannenkoeken bakken in een gourmetstelletje. Bij de F-jeugd hebben 
we al eens de ‘meneer Cactusshow ‘gehad, de D-jeugd mocht een 
survivaltocht doen en ook zijn we een keer naar een wedstrijd van 
Vitesse geweest. Later bezochten we FC Zwolle; daar gingen we dan 
om het jaar heen zodat alle C- en D-teams een keer aan de beurt 
kwamen. Nu PEC Zwolle in de Eredivisie speelt is het moeilijk 
geworden om aan kortingskaartjes te komen, dus helaas is deze 
activiteit vervallen. 
Sinterklaas bezoekt ons ook al vele jaren. Ook dit jaar komt hij weer 
langs voor de F-jeugd en de Voetbalschool. Voor de F-jeugd en de 

De activiteitencommissie, al meer 
dan 25 jaar actief bij vv HEINO.
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Tot ziens op onze winteractiviteiten 

W I N T E R P R O G R A M M A  A C T I V I T E I T E N C O M M I S S I E  

J E U G D T E A M S  E N  V O E T B A L S C H O O L

Hallo jongens en meisjes 
De activiteitencommissie heeft ook dit winterseizoen weer verschillende activiteiten voor de D-, E-, F- en 

Voetbalschoolleden op het programma staan.

27 november 2015 Sinterklaasavond (F) 19.00 - 20.30 uur
28 november 2015 Sinterklaasochtend (VBS) 09.45 - 10.20 uur   
11 december  2015 Fear Factor (D) 19.00 - 21.00 uur
16 januari 2016 Recordshow (E)    11.00 - 13.00 uur
23 januari 2016 n.n.b.      (D) 13.00 - 15.00 uur
12 februari 2016 Peking Mysterie                              n.n.b. 
9 februari 2016 Vossenjacht (F+ VBS) n.n.b. 

Voor alle activiteiten geldt:
DATUMS EN TIJDEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD. HOUD DUS GOED DE SITE IN DE GATEN, OOK OP DE DAG ZELF !! 

.



Voetbalschool wordt aan het eind van het winterseizoen ook nog 
een ‘Vossenjacht’ georganiseerd. Voor de E-jeugd wordt er in ieder 
geval een binnen- en buitenactiviteit georganiseerd; dit jaar de 
‘Recordshow’ en het ‘Peking Mysterie’. De D-jeugd mag zich dit jaar 
verheugen op ‘Fear Factor’ en er komt ook nog een buitenactiviteit 
op het programma te staan, maar deze is nu nog niet bekend. 

“Het mooie is: welke activiteiten we ook 
plannen, ze worden allemaal goed bezocht!”

Dit jaar hebben we voor het eerst twee activiteiten op een zater-
dagmiddag gepland, aangezien de jeugd op vrijdagavond vaak al 
andere verplichtingen heeft. Na het seizoen gaan we bekijken of dit 
een goed alternatief is.
Voor alle activiteiten geldt: 
Kijk op de site voor de juiste data en tijden!

De leden van de Activiteitencommissie zijn op dit moment Arjen 
Stegeman, Renate Korthuis, Bianca Groteboer, Inge Koopman, Bea 
van de Vegt en Wilma Slotman. 

“We zijn nog op zoek naar een paar jongens 
om onze groep te versterken.”

We vergaderen ongeveer vier keer per seizoen, vooral in de winter-
maanden. Buiten de vaste groepsleden hebben we voor verschil-
lende activiteiten ook nog vrijwilligers nodig, maar dat is meestal 
geen probleem. Want wie wil er niet een keertje Vos, Smokkelaar of 
Douane zijn? Ook is het mogelijk om je maatschappelijke stage bij 
ons te lopen.

De contactpersoon van de Activiteitencommissie is 
Arjen Stegeman (06-21532974).

14

Dit jaar hebben tien jongens en meisjes zich aangemeld om 
scheidsrechter van de F- en E-pupillen te worden bij vv Hei-
no. De groep werd dit jaar aangevuld met vier cursisten van 
Rohda Raalte. 

Tekst & Foto: Brent Hoppen

Op vrijdagavond 2 oktober was voor deze groep het theoriegedeelte 
van de cursus. Door middel van onder andere filmpjes kregen alle 
cursisten uitleg over de spelregels in het E- en F-voetbal. 
Op het einde van de avond moesten zij een spelregeltoets afleggen 
en deze hebben ze allemaal gehaald! 

Op de daaropvolgende zaterdag hebben zij, onder begeleiding van 
een KNVB-docent, hun eerste wedstrijd gefloten als praktijkgedeelte 
van de cursus.
 
De nieuwe groep scheidsrechters in Heino bestaat uit :
Keyah Weertman, Sven Lozeman, Conner Maas, Tjitse de Reus,   
Mylo Coers, Tom Zwijnenberg, Thijs Hogeboom, Stijn van Gurp, Merijn 
Pasman en Willem Hehenkamp.

Gefeliciteerd allemaal en succes met het fluiten van 
de wedstrijden bij vv Heino!

Nieuwe 
pupillen-
scheids-
rechters 
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Per team van 4 tot 7 deelnemers 
wordt er gestreden om de felbe-
geerde titel:

‘Herbmeister vv Heino Pubquiz 
winnaar 2015’! 

Meedoen voor de gezelligheid dat 
mag uiteraard ook.
Formuleer een team van mini-
maal vier en maximaal zeven 
personen en stuur je opgave per 
mail o.v.v. naam van het team en 
namen van de deelnemers naar: 
vvheinopubquiz@hotmail.com. 

Opgeven kan tot 17 november 
as., maar let op: vol = vol!

Graag zien de ‘Appeltjes & Eitjes’ 
jullie op 20 november in het club-
huis. Het clubhuis is open vanaf 
20:00 uur en we starten met 
de Pubquiz om 21:00 uur. Het 
wordt een spetterende avond vol 
gezelligheid en strijd: wij hebben 
er zin!

Voor vragen, mail gerust naar: 
vvheinopubquiz@hotmail.com. 

Voorafgaand aan de Pubquiz 
gaan de ‘Appeltjes & Eitjes’ eerst 
nog even ballen op de kunstgras-
weide. Beide teams zijn nog volop 
in de race voor de ‘Herbmeister 
2015’. Ben je benieuwd of wij de 
dubbele titel pakken, kom ons 
dan aanmoedigen. Aftrap van de 
wedstrijd is om 19:00 uur.

Wordt jouw team 
‘Herbmeister vv Heino 
Pubquizwinnaar 2015’?
Vrijdag 20 november 2015 organiseren wij, de dames van het 7x7-voetbal (Appeltje & Eitje), een grandioze Pubquiz in het 
clubhuis van vv Heino. De Pubquiz is van professionele kwaliteit, hét moment om je kennis en kunde te meten met je 
teamgenoten (of vrienden, buren, of …). 

Tekst: Jessica Slotman
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Op maandag 19 en dinsdag 20 oktober stonden de 
velden van vv Heino voor even helemaal in het teken 
van de ‘vv Heino Voetbal2daagse’. 

Tekst: Mark Bruggink
Foto’s: Vincent Hartman

Trainers uit de jeugdopleiding van vv Heino gaven die dagen training 
aan alle kinderen tussen de 6 en de 13 jaar die zich daarvoor 
hadden opgegeven. Zowel op maandag als dinsdag namen ongeveer 
120 kinderen deel aan de activiteiten. Alle deelnemers werden van 
een kledingpakket voorzien, bestaande uit een shirt, broekje en 
kousen.
  

De voorbereiding en uitvoering van deze voetbaldagen waren in 
handen van Richard van Dellen (H&R Soccerevents), Roy Groteboer 
en Mark Bruggink van vv Heino, ondersteund door een hechte groep 
vv Heino-vrijwilligers.
De kinderen kregen een gevarieerd activiteitenprogramma voorge-
schoteld met diverse partij- en spelvormen, afgewisseld met o.a. 
dropshotarena, penaltybokaal, mikspel, voetbalhonkbal en boarding-
voetbal. Aan het eind van de tweedaagse was er voor elke deelnemer 
een mooie teamfoto. 
Er kan teruggekeken worden op een geslaagd evenement waarbij vv 
Heino weer aangetoond heeft dit soort evenementen met veel deel-
nemers prima te kunnen hosten. Iedereen die zich op welke manier 
dan ook heeft ingezet om dit evenement te laten slagen willen we 
heel erg bedanken, in het bijzonder onze sponsoren: 

AH vd Worp 
Hollewand Attractieverhuur
Thuisbakker Coen Eikelboom  
Elektrocentrum Lemelerveld

Voetbal2daagse
wederom een groot succes!
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Er kwam eens een 
paard bij de voetbal ....
Ooit heeft één van de vele gedenkwaardige weekendjes weg 
van de heren Heino 1, zich afgespeeld op een manage. Een 
heel weekeind lang mochten de voetballers op een paard 
zitten. Wekenlang hebben ze ‘nagenoten’ van dit weekendje 
weg. 

De hilarische beelden staan in mijn geheugen gegrift: van sparte-
lende ruiters in spe tot aan de Dik Troms die achterstevoren op het 
paard stapten. Al snel trokken de heren de 
conclusie dat paardrijden nog niet zo gemakkelijk is. Dit klonk mij, 
toentertijd een fanatieke amazone én vriendin van een voetballer, als 
engelengezang in de oren. 

Ergens is het daarna toch goed misgegaan … Een weddenschap 
afsluiten na een aantal biertjes in de kantine, is niet aan te raden. En 
zo stond het ‘paardenmeisje’ na de verloren weddenschap hijgend en 
proestend op een zompig voetbalveld. Elke poging tot trainer Barry’s 
‘lopende-bal-oefening’ mislukte en daarmee mijn eerste voetbaltrai-
ning. Het stoom kwam uit elk porie van mijn lijf. Het was duidelijk een

moment van totale verstandsverbijstering geweest dat mij had doen 
besluiten het paard in te wisselen voor een voetbal!

‘Het verschil zit hem wel in 
de ‘beschermflappen’.

Vooruitgang heb ik absoluut nog niet geboekt. Vroeger zat ik onder 
de groene grasvlekken omdat paardje-lief het nodig vond om mij door 
de lucht te gooien. Nu torpedeert de voetballende tegenstandster 
mij tegen de grasvlakte. Geen verschil daar. Het verschil zit hem wel 
in de ‘beschermflappen’. Het paard heeft peesbeschermers om de 
voorbenen, om de trappen van de eigen achterbenen op te vangen. 
De voetballer draagt scheenbeschermers om zich te beschermen 
tegen de schoppen van de tégenstander. Hoe dan ook, ik eindig altijd 
ergens in het groene gras. Het dragen van een opblaasbaar su-
mo-worstelpak met valhelm zou zowel bij het paardrijden als tijdens 
het voetballen écht geen overbodige luxe zijn. 

‘Het 7x7-damesvoetbal 
biedt uitkomst’

Wat maakt beide sporten dan zo fantastisch? Dat is de liefde voor 
het echte groene gras. Of is het eerder ‘groen als gras’, gezien de 
vele ontmoetingen met de grassprietjes in close contact? Alleen zijn 
vandaag de dag steeds meer grasvelden ingeruild voor kunstgras-
veld. Helaas is knuffelen met de harde kunstgrassprieten niet bevor-
derlijk voor het spelplezier. Voor het scrubben van je benen is het wel 
gunstig, mits je het geen probleem vindt om gelijktijdig wat huid weg 
te branden. Het 7x7-damesvoetbal biedt uitkomst. Hierbij is namelijk 
het fysiek contact met de tegenstander nagenoeg niet toegestaan. 
Vallen is er niet meer bij (onkunde en over je eigen voeten struikelen 
laat ik hierbij even buiten beschouwing).

Elf jaar later ben ik als ‘verjaard’ paardenmeisje nog steeds fulltime 
lid van de voetbal. Waarom? Het spelletje blijft leuk. De gezelligheid 
in de derde helft en Texel (…) zijn zeker net zo mooi. Toch kan het 
voetballen op kunstgras, de geur en belevenis van echt gras niet 
evenaren. Hoe mooi, zacht en kunstig de sprietjes op de kunstgras-
velden ook zijn. Voor mij is het echte groene gras onherroepelijk 
verbonden aan voetbal. En aan het paard. Het paard is bij de voetbal 
gekomen, maar het groene gras wordt schaars. De vraag is: hoe lang 
blijft het kunstgras nog aantrekkelijk voor het paard?

“Grassprietje”
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Bericht van de Kantinecommissie

Op zoek naar versterking ....

Het clubhuis is een mooie centrale plaats in onze vereniging waar we elkaar graag treffen en het is de kantinecommissie er 
alles aan gelegen om doorlopend in te zetten op een prettige sfeer, goede bemensing, klantgerichte bediening en een prima 
assortiment.

Het clubhuis kan alleen geopend zijn met een goede bezetting van de keuken en bar en de inzet van de kantinecommissie. Dat 
lukt ook dit seizoen weer goed met medewerking van velen. De bezetting van de bar en keuken lukt meestal goed, soms nipt, 
maar uiteindelijk altijd. 

De kantinecommissie zelf kan echter nog wel wat versterking gebruiken. Vooral omdat we vele mooie plannen willen realiseren 
in het aankomende seizoen. Maar we moeten ook anticiperen op toekomstig vertrek. We zijn concreet op zoek naar 2 à 3 men-
sen die de kantinecommissie willen versterken. Dat betekent eens per 4-6 weken vergaderen en daarnaast zoveel mogelijk de 
jou toebedeelde aandachtspunten realiseren.

Wanneer je graag je talent voor organiseren, besturen of realiseren wilt inzetten voor onze vereniging, geef dit dan te kennen 
bij Rob Kruisdijk, voorzitter van de kantinecommissie. Hij neemt je onder het motto ‘vv Heino is meer dan voetbal alleen!’ heel 
graag mee in je nieuwe rol. 
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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

We gaan verder waar we de vorige afle-
vering gestopt waren: in Wijchen. Naast 
degradant AWC komt ons eerste elftal dit 
jaar ook promovendus SC Woezik uit die 
plaats tegen. Woezik is in 1961 opgericht 
in het gelijknamige kerkdorp, dat onder 
Wijchen valt. De eerste jaren van het be-
staan speelde het clubje eigenlijk geen rol 
van betekenis; ondanks de nodige ambitie 

slaagde men er niet in de (toenmalige) onderafdeling te verlaten. 
Pas halverwege de jaren 90 werden de eerste stapjes voorwaarts 
gemaakt en in 1997 bereikte Woezik voor het eerst de 4e Klasse, 
waar het een jaar of 10 een vaste waarde was. Ondertussen maakte 
de club zelf een onstuimige groei door; de aanleg van enkele nieuw-
bouwwijken in de buurt leverde de club een enorme aanwas van 
jeugdleden op. De gestage opmars van het eerste elftal kreeg verder 
gevolg in 2008 en 2011, met promoties naar de 3e en 2e Klasse, 
met als voorlopige climax het kampioenschap van afgelopen seizoen. 
Voorlopig, want de ambities van Woezik blijven niet beperkt tot een 
marginale rol in de 1e Klasse. Anderhalf jaar geleden frustreerde 
Heino die ambities van Woezik overigens nog, door in de eerste ronde 
van de  nacompetitie tweemaal met 3-2 te winnen. Bekendste speler 

Een rondje 
langs

de velden 
in de 

Eerste Klasse E
de nieuwkomers

deel 2
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van Woezik is zonder twijfel de 31-jarige Michael Jansen, die vanaf 
2002 uitkwam voor Vitesse en daar zelfs een selectie voor het Ne-
derlands Elftal in de wacht sleepte. Helaas stonden hartritmestoor-
nissen een succesvolle carrière in de weg. Na een aantal jaar uit de 
running geweest te zijn, kon hij zijn loopbaan in 2008 weer hervatten, 
maar verder dan clubs als Cambuur, Go Ahead Eagles en Veendam 
kwam Jansen niet meer. SC Woezik is inmiddels uitgegroeid tot de 
grootste vereniging van de regio, met ruim 1500 leden.

Na Wijchen verlaten we de regio 
Nijmegen definitief en reizen we 
noordwaarts richting Arnhem, naar 
AFC Arnhem. AFC is op 1 juli 
2014 opgericht na een fusie tussen 
ESCA en FC Presikhaaf, dat zelf ook 
al is voortgekomen uit een aantal 
(fusie)clubs. De roots van AFC 
liggen bij clubs als OAB (Oost-Arn-

hemse Boys) en WCA (Woonwagen Centrum Arnhem). FC Presikhaaf, 
dat als zelfstandige club een jaar of tien bestaan heeft, is in die tijd 
opgeklommen van de 4e naar de 1e Klasse, waar ze in 2014 zelfs 
kampioen werden. Het nieuwe AFC mocht zodoende starten in de 
Hoofdklasse, maar degradeerde direct weer, door in de nacompetitie 
te verliezen van Rigtersbleek. Fusiepartner ESCA speelde de laatste 
jaren van zijn bestaan een marginale rol, maar kwam in de jaren 60 
liefst elf seizoenen uit in de 1e Klasse, wat toentertijd het hoogste 
amateurniveau was; twee keer werd daar zelfs het kampioenschap 
behaald. Afgezien van de degradatie uit de Hoofdklasse is de fusie 
tussen Presikhaaf en ESCA ook op bestuurlijk niveau nog niet erg 
succesvol te noemen. Een totaal gebrek aan samenhang kostte de 
club al bijna de kop; wegens een betalingsachterstand bij de KNVB 
werd aan alle teams deelname aan de beker ontzegd en alleen via 
allerlei schimmige financiële constructies kon het voortbestaan van 
de club – tenminste voorlopig – gewaarborgd worden. De selectie van 
AFC bestaat uit een bonte verzameling spelers, die er vorig jaar nog 
heel anders uitzag. Van allerlei clubs werden er spelers aangetrok-
ken; zo kwam Orveo Ubbergen over van Rohda Raalte. Meest opval-

lende namen in de selectie zijn Theo Janssen en Jhon van Beukering, 
maar wat hun bijdrage dit seizoen zal zijn is maar zeer de vraag. Jhon 
is overigens de broer van trainer Dennis van Beukering, die al sinds 
2007 bij AFC en voorganger Presikhaaf werkzaam is.

Van Arnhem reizen we verder 
noordwaarts naar Apeldoorn, waar 
we terechtkomen bij WSV. De 
club is al in 1919 opgericht als de 
Wormense Voetbal Vereniging, later 
omgedoopt tot Wormense Sport 
Vereniging. WSV speelde in de jaren 
70 en 80 in de 4e Klasse, maar 
klom begin jaren 90 snel op naar 

de 1e Klasse, om enkele jaren later weer even zo snel terug te gaan 
naar de 3e Klasse. Dit duurde echter ook weer niet lang, want na drie 
kampioenschappen op rij belandde de club in 2005 in de Hoofd-
klasse. Onder aanvoering van zaalvoetbalinternationals als Dick 
Hulshorst, Joey Ngarigota en Samir Moukhoukhi eindigde WSV de 
eerste twee jaren op een knappe derde plaats, maar daarna ging het 
weer bergafwaarts. In 2009 viel het doek en twee jaar later volgde 
degradatie naar de 2e Klasse, waar WSV het afgelopen jaar, ondanks 
vijf strafpunten, een tweede plaats behaalde; promotie werd afge-
dwongen door sv Grol in twee wedstrijden te verslaan. In het verleden 
zijn WSV en Heino elkaar al eens tegengekomen; in het gedenkwaar-
dige seizoen 2000/2001 waren beide clubs samen ingedeeld in de 
3e Klasse B. Heino won in Apeldoorn met 0-3 en thuis zelfs met 5-1. 
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WSV eindigde op een anonieme 9e plaats. Twee jaar later in de na-
competitie waren de rollen echter omgedraaid. Heino moest na een 
10e plaats het vege lijf zien te redden, terwijl WSV, na een 
verloren kampioenswedstrijd tegen Vaassen, alsnog kon promoveren. 
De eerste wedstrijd in Heino eindigde in 0-1 en in de return ging
Heino zelfs met 4-1 ten onder. WSV wist in de finale vervolgens Epe 
met 3-2 te verslaan. De meest recente ontmoetingen dateren echter 
van het seizoen 2011/2012, in de 2e Klasse J. In Heino werd het 
toen 0-0 en in Apeldoorn wist Heino, in dichte mist, met 2-1 te 
zegevieren door doelpunten van Bas Jansen en Peter Gerritsen. 
Uiteindelijk weten beide clubs dat jaar nacompetitie te halen, maar 
zowel voor WSV als voor Heino is de eerste ronde daarin het eind-
station. Meest opvallende naam in de selectie van WSV is momenteel 
Gino de Zeeuw, broer van voormalig international Demy. Daarnaast 
herbergt de selectie nog enkele spelers die op hoog niveau zaal-
voetballen – de zaalvoetbalselectie van WSV speelt in de landelijke 
1e divisie. WSV kent daarnaast een grote jeugdtak met onder andere 
5 A-teams en maar liefst 11 C-teams. Vanzelfsprekend spelen de 
selectieteams allemaal op hoog niveau.

Voor de laatste nieuwkomer reizen we 
ten slotte naar het oosten, om 
(eindelijk) in Overijssel te belanden, bij 
het Hengelose Tubantia. Tubantia is 
een club met een rijke traditie, 
opgericht in 1900 en van 1955 tot 
1967, de beginjaren dus, zelfs 
uitkomend in het betaald voetbal, 
overigens zonder al te veel succes. In 
het laatste jaar van het profavontuur 

eindigde Tubantia in de Tweede Divisie op een 22e plaats, van 23 
clubs. Een terugkeer naar de amateurs bleek de enige optie. Het 
eerste kampioenschap werd overigens al behaald in 1908. 
Tegenstanders destijds waren Quick Kampen en Phenix ’03, maar 
ook Go Ahead Deventer en ZAC. De moderne geschiedenis van 
Tubantia speelt zich sinds 1970 eerst vijftien jaar lang af in de 3e 
Klasse, waarna er een turbulente periode aanbreekt. Drie promoties 
en vier degradaties in acht jaar tijd later vindt Tubantia zich ineens 
terug in de 4e Klasse. Schrijnend zijn met name het begin van de 
jaren 90, waarin drie jaar achtereen de laatste plaats behaald wordt. 
Acht jaar lang ploetert Tubantia, maar daarna wordt de weg omhoog 
weer ingezet; door twee kampioenschappen op rij komt de club in 
2001 weer in de 2e Klasse terecht, waar het jarenlang een zeer 
stabiele factor is. In 2009 volgt de bekroning met een kampioen-
schap, gevolgd door degradatie in 2012 en een nieuw en overtuigend 
kampioenschap afgelopen seizoen. 

De eerste keer dat Heino en Tubantia elkaar in competitieverband 
ontmoetten is direct een gedenkwaardige. Tubantia speelde, na 
genoemde twee kampioenschappen, direct weer mee om de prijzen 
en in Heino won het met 1-4. De competitie mondde vervolgens uit 
in een tweestrijd tussen Tubantia en Schalkhaar; doordat beide 
teams in de laatste wedstrijden punten lieten liggen, stonden ze met 
het ingaan van de laatste speelronde gezamenlijk bovenaan. Heino, 
dat nergens meer om speelde, moest juist op dat moment op bezoek 
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in Hengelo. Door personele nood kon de schrijver van dit stuk, die 
eigenlijk in het 3e zou spelen, debuteren in de hoofdmacht en 
bovendien moest zelfs toenmalig trainer Harry Poelhekke de 
voetbalschoenen nog aantrekken om zelf mee te spelen; 
desondanks kwam Tubantia niet verder dan 2-2, waardoor de bloe-
men naar Schalkhaar gingen. Een jaar later, het jaar van de degra-
datie, wist Heino juist vier punten af te snoepen van Tubantia. Beide 
clubs verliezen elkaar door deze degradatie een jaartje uit 
het oog, maar daarna komen Heino en Tubantia vijf seizoenen 
lang tegen elkaar uit, meestal in de (sub)top van de 2e Klasse J 
en met wisselend succes. Memorabel is de wedstrijd van 29 april 
2007, de laatste wedstrijd van dat jaar. Heino staat op dat moment 
derde en kan nog kampioen worden als het zelf wint en concurren-
ten Markelo en ATC ’65 beide verliezen. Op bezoek bij Tubantia wint 
Heino met 2-4, door doelpunten van Bas Jansen en Melvin Velthuis 
(drie keer). Markelo verliest, maar doordat ATC wel wint worden zij 
kampioen. De laatste ontmoetingen krijgt Heino het steeds zwaarder: 
een jaar later krijgt Heino met 3-0 en 5-1 klop en het jaar daarop met 
1-0 en liefst 5-0. Dat jaar weet Tubantia, zoals gezegd, kampioen 
te worden, terwijl Heino roemloos laatste wordt. In 2012/2013 zijn 
Heino en Tubantia weer terug in de 2e Klasse; beide teams weten 
hun thuiswedstrijd ruim te winnen, maar een jaar later is het weer 
Tubantia dat in de onderlinge duels de sterkste blijkt; het is echter 
Heino dat via de nacompetitie weet te promoveren, terwijl Tubantia 
achterblijft na een verbijsterende 0-5 nederlaag tegen Concordia 
Wehl in de finale van de nacompetitie. 

Tubantia is een club met in de selectie veel jongens uit de eigen 
jeugd, waar overigens de selectieteams allemaal op een hoog niveau 
uitkomen. Hoofdtrainer is Marcel Degenaar, vader van spits Melvin 
Degenaar, die al jarenlang actief is als trainer bij allerlei Twentse 
clubs. 

Zo zijn we aan het eind gekomen van een lange reis langs de acht 
nieuwkomers die Heino 1 dit jaar treft in de 1e Klasse E.
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Bericht van de Evenementencommissie

Op weg naar je nieuwe plek ...

Het seizoen is al weer enige tijd aan de gang. Naast bekervoetbal en 
de normale competitie bestaat er binnen onze vereniging al jarenlang 
een intensief programma aan extra evenementen. 

De Evenementencommissie bestaat momenteel uit een drietal 
bestuurders en die worden prima ondersteund door een heleboel 
bekwame vrijwilligers die bijvoorbeeld één van de evenementen 
regisseren of helpen en ondersteunen bij de uitvoering.

Voor de jeugd worden dit seizoen o.a. de volgende evenementen 
georganiseerd:
 
• Voetbaltweedaagse (dit najaar voor ruim 120 kinderen!) in de 
    herfstvakantie 
• Activiteiten door de Activiteitencommissie: voor de F-/E-/D-jeugd
    twee activiteiten per seizoen en dus zes in totaal
• Sponsorloop
• Keepersdag  
• Talentenjeugdtoernooi met grootse deelnemers en aansprekende
    teams als deelnemers
• D-kamp in Hellendoorn 
• Pompcup, het verreweg mooiste jeugdtoernooi van Nederland
• Toernooien Jeugd, zowel rond de Kerst als in het voorjaar. Zelfs al
    driemaal met de C- en D-jeugd naar Polen 
• Meiden-E-Toernooi

Voor de senioren zijn er de volgende evenementen: 
• Klaverjassen
• Futsal Kersttoernooi, gedurende vier weergaloze avonden tussen
    Kerst en Oud en Nieuw. 
• Veldloop aan het begin van het kalenderjaar 
• SportReal-toernooi voor half-om-halfvoetballers en niet-voetballers
   gedurende het voorjaar 
• Vv Heino Familieweekend met GS-toernooi en prachtig vermaak,
   voor al onze vrijwilligers
• Crazy Saturday / Sunday, twee fantastische derde helften na
   spraakmakende wedstrijden van Heino 1

Zoals je leest worden er binnen onze vereniging erg veel evenemen-
ten door bijzonder veel vrijwilligers georganiseerd. En ook nu staan er 
nog meer dingen op stapel. 
Als voorzitter van de Evenementencommissie ben ik daar enorm trots 
op. Ik vind het bewonderenswaardig dat een flink aantal mensen zich 
al jaren enorm inspant om er iets fantastisch van te maken. 
Wij zijn eigenlijk doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ter 
opvolging van een teamlid of ter completering van een team dat 
een evenement organiseert. Dus zie je een leuke activiteit en ben jij 
ondernemend of ondersteunend ingesteld? En vind jij het leuk om bij 
onze vereniging te horen? Meld je dan voor informatie of als vrijwilli-
ger aan bij Rob Kruisdijk. Als voorzitter van de Evenementencommis-
sie help ik je graag verder met een antwoord of zelfs op weg naar je 
nieuwe plek.
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Spelers 
Heino 7 
eindelijk 
hun 
interland
Engelse lerarenteam laat voor jaarlijks 
voetbaluitje oog op Nederland vallen.
Wie had dat ooit gedacht?

Bron: Stentor, André Valkeman

Foto: Ronny te Wechel

De oude knarren van Heino 7 zeker niet. Als kind 

droomden ze van een interland. Ze hadden zich 

al verzoend met het gegeven dat dat niet meer in 

dit leven zou gaan gebeuren. Maar aanstaande 

zaterdag, om half twee, gebeurt het toch.

De dertigers, veertigers en vijftigers van Heino 

7 spelen tegen een Engels team, thuis aan de 

Stationsweg 10. Een docententeam. Los Yobos 

heet het, een fameus regionaal lerarenelftal. Ieder 

jaar speelt het elftal een interland. Dit keer wilden 

de spelers Nederland aandoen. “Een speler van 

ons, Elwin Slotman, kent iemand uit het docen-

tenteam”, zegt leider en speler Jan Meijerman. Zo 

kwamen ze bij Heino 7 uit.

Jan Meijerman maakt zich geen zorgen. “In ons 

elftal spelen veel 

jongens die vroeger 

in het eerste van 

Heino voetbalden. 

We trappen al 

vanaf onze jongste 

jaren een balletje 

met elkaar. Ik 

denk dat wij meer 

kwaliteit dan de 

Engelsen hebben. 

Bovendien zijn we 

beter op elkaar 

ingespeeld.” Welk 

Nederlands team 

kan hem dat, 

wanneer het in 

Europees verband 

gaat voetballen, 

nazeggen?

Walk-over
“Het wordt, denk ik, op z’n Engels gezegd, een 

walk-over.” Een overwinning behalen bij gebrek 

aan tegenstand dus. Met de bluf in Heino zit het 

wel goed.

Hoe zit het met de volksliederen? “Zowel het 

Nederlandse als het Engelse lied wordt gedraaid. 

Wij gaan het vooraf zeker oefenen.” De mannen 

van Heino 7 willen er beter bij staan dan de 

Nederlands elftalspelers gedurende de afgelopen 

interlands. Die kregen de lippen nauwelijks van 

elkaar.

Je hoeft Meijerman niet te vertellen hoe de 

Engelsen spelen. “Zij zullen absoluut kick en rush 

gaan spelen.” Lange halen en ‘voor de pot met die 

bal’. “We hebben een lange speler. Die zetten we 

doorgaans iets verder naar voren in het veld. Maar 

als het toch nog spannend wordt dan halen we 

hem maar naar achteren.”

Na afloop is er tijd om elkaar beter te leren 

kennen. Gastheren en gasten hebben dan een ge-

zamenlijk buffet. “Het moet vooral gezellig worden. 

Voor onze tegenstanders is het een dagje uit.”

Zal de wedstrijd nog een beetje bezoek trek-

ken? “Mijn gevoel zegt van wel. Zo’n vijfhonderd 

mensen kunnen zomaar naar het veld van Heino 

komen.”

Dan zal Nederland eindelijk weer eens een suc-

cesje boeken tegen een Engels team. Meijerman 

weet het zeker. “Nee, we gaan wel winnen.” Dat 

zouden ze bij Ajax nog zo achteloos willen kunnen 

zeggen.

Ronny te Wechel
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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
Dabeko
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
Nieuwenhuijse Volvo
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
Satink Sanitair B.V.
Schutte Intersport
Seine Wonen
Smeenk Verhuur
Sono-druk B.V.
SummerCamp Schaarshoek/Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium Heino

Ter Weele Vlees en Vleeswaren
Timelight
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

       Vanaf tot  Locatie

zaterdag 7 november 2015 Oud papier m.m.v. Heino 5  8.45 uur 11.30 uur  Parkeerplaats Sportpark

zondag 15 november 2015 Crazy Sunday   15.45 uur 19.00 uur  Clubhuis

dinsdag 24 november 2015 Algemene ledenvergadering  21.00 uur 23.00 uur  Clubhuis

vrijdag 27 november 2015 Sinterklaas op bezoek bij de F  19.00 uur 20.30 uur  Clubhuis

zaterdag 28 november 2015 Sinterklaas op bezoek bij de VBS 8.45 uur 9.20 uur  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

maandag 7 december 2015 Jeugdleidersvergadering  20.30 uur 22.00 uur  Clubhuis

vrijdag 11 december 2015 Fear Factor voor de D  19.00 uur 21.00 uur  Clubhuis

zondag 27 december 2015 Futsal Heino 4   18.00 uur 23.30 uur  Sporthal Hoogerheyne

maandag 28 december 2015 Futsal Heino 3   18.00 uur 23.30 uur  Sporthal Hoogerheyne

dinsdag 29 december 2015 Futsal Heino 2   18.00 uur 23.30 uur  Sporthal Hoogerheyne

woensdag 30 december 2015 Futsal Heino 1   18.00 uur 23.30 uur  Sporthal Hoogerheyne

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

zaterdag 9 januari 2016 VV Heino Veldloop   13.00 uur 17.30 uur  Sportpark

zaterdag 16 januari 2016 Recordshow voor de E  11.00 uur 13.00 uur  Clubhuis

zaterdag 23 januari 2016 Activiteit voor de D   13.00 uur 15.00 uur  Locatie X

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

woensdag 10 februari 2016 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com

vrijdag 12 februari 2016 Peking Mysterie voor de E  info via teamsleider  Start/finish Clubhuis

vrijdag 19 februari 2016 Vossenjacht voor F en VBS  info via teamsleider  Start/finish Clubhuis

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

woensdag 23 maart 2016 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com

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

vrijdag 15 april 2016 Sport Real 1e pouleronde  19.00 uur   23.30 uur Sportpark

vrijdag 22 april 2016 Sport Real 2e pouleronde  19.00 uur   23.30 uur Sportpark

vrijdag 29 april 2016 Sport Real 3e pouleronde  19.00 uur  23.30 uur Sportpark

woensdag 4 mei 2016 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com

vrijdag 6 mei 2016  Keepersdag   13.00 uur 18.00 uur  Sportpark

zaterdag 7 mei 2016 Oud papier m.m.v. Heino 1  8.45 uur 11.30 uur  Parkeerplaats Sportpark

14 mei- 15 mei  2016 Pompcup       Sportpark

vrijdag 20 mei 2016  Sport Real 4e pouleronde  19.00 uur   23.30 uur 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

vrijdag 27 mei 2016  Sport Real 5e pouleronde  19.00 uur   23.30 uur Sportpark

maandag 30 mei 2016 Sport Real 5e Kruisfinaleronde 19.00 uur   23.30 uur Sportpark

vrijdag 3 juni 2016  Sport Real Finaleronde  19.00 uur   23.30 uur Sportpark

zaterdag 4 juni 2016 Oud papier m.m.v. Heino 2  8.45 uur  11.30 uur  Parkeerplaats Sportpark

10 juni -12 juni 2016 D-kamp       Hellendoorn
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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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