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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



We gaan richting de kerst en dan staan we even stil, 
maar dan ook echt stil... 

In een 24/7 maatschappij en een wereld op drift vind ik het 
heerlijk om in de kerstperiode ‘onder de kerstboom’ even 
niets te doen, zomaar te zitten of een boek te lezen en dus 
ook niet bezig te zijn met onze vereniging, onze mooie 
vereniging! 
Niet dat het mij dagelijks bezighoudt, maar soms vergroeien 
privé, werk, hobby en vv Heino zich met elkaar in een 
aaneenschakeling van doorgaans leuke activiteiten en 
ontmoetingen met mensen met eenzelfde passie. Anders 
gesteld: ‘it’s a way of life’, een uitspraak van een gewaar-
deerd lid wiens gezin bij de thuiswedstrijden van ons 1e vaak 
aanwezig is om ook andere vrienden en hun kinderen te 
treffen. Of wat te denken van onze leden en vrijwilligers die 
enorm balen als het clubhuis dicht is, zoals rond de kerst. 
Het ritme van elkaar treffen wordt onderbroken. Zo bekeken 
heeft onze vereniging een enorme sociale betekenis. 
Ik twijfel of ik moet schrijven dat we meer zijn dan voetbal 
alleen. Het is een slogan die wellicht is uitgekauwd, maar ik 
kan er niet omheen dat dit werkelijk zo is. Voetbal is onze 
passie, maar niet zonder een heerlijk verenigingsleven. Een 
vereniging waar je elkaar betekenis geeft, lol kunt hebben, 
jezelf kunt ontwikkelen, zaken regelt, dronken wordt van 
plezier en prestatie, lief en leed deelt, je inspant om gezond 
te blijven, trots bent op de geleverde prestatie, trots bent op 
een geweldige accommodatie, trots bent op elkaar, ontroerd 
kan zijn op de eerste training van je kind bij de voetbal-
school, geweldig kunt feesten op een familiedag, armen uit 
de mouwen kunt steken om weer eens te bouwen of een
vereniging waar je alleen maar komt om te voetballen en 
geen behoefte hebt aan ‘we zijn meer dan voetbal alleen’. 
Met dat laatste wil ik aangeven dat het een ieder vrij staat 
om te halen en te brengen. Het heeft geen zin om te nor-
meren dat iedereen heeft bij te dragen aan ons verenigings-
leven. Ik hoop natuurlijk wel dat we het met z’n allen kunnen 
opbrengen om onze vereniging te dragen, maar begrijp heel 
goed dat elk individu zijn eigen behoeften, belangen en 
mogelijkheden heeft. Wat voor mij wel zonder meer voorop 
staat en waar ik voor blijf gaan, is dat de jeugd een veilige 
en prettige voetbaltijd geboden moet worden. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Ik spreek dan ook graag mijn 
waardering uit voor onze jeugdcommissie, evenementen-
commissie en technische commissie. Ach, eigenlijk voor elke 
commissie. Zij investeren enorm in de jeugd en het is niet 

voor niets dat ook jeugdige leden meedoen als vrijwilliger in 
onze vereniging; ze hebben hun voorbeelden gezien! 
De komende wintertijd staat weer bol van leuke activiteiten 
voor de jeugd. Even geen voetbal, maar genieten van andere 
leuke dingen. Oh ja, we zijn meer dan voetbal alleen … Ik 
zal ermee stoppen. Het heeft namelijk geen zin jezelf te 
herhalen of hierover te ‘preken’. Ervaar het maar en doe 
vooral mee. Als ik binnenkort onder de kerstboom zit, geniet 
ik van mijn geliefden, mijmer ik graag over het afgelopen 
jaar en heb ik zin in vv Heino 2016; een vereniging om trots 
op te zijn! Het is echter ook goed om even afstand te nemen 
en stil te staan ...

Beste ereleden, leden, vrijwilligers, betrokken 
ouders, sponsoren, donateurs en supporters, 
namens het bestuur wens ik jullie allen 
goede kerstdagen en een mooi, gelukkig, 
gezond en sportief 2016. 

Peter Vervloet
Voorzitter vv Heino

Voorwoord van de voorzitter

Onder de kerstboom ...
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Bericht van het bestuur vv Heino

Verslag Algemene Ledenvergadering
24 november 2015

Aanwezig: 61 personen
Notulist: Joey Swüste

1. Opening
Voorzitter Peter Vervloet opent de Algemene Ledenvergadering en 
heet iedereen van harte welkom.

2. Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 18 november 
2014
De notulen hebben in december 2014 in het clubblad en op onze 
website gestaan en worden ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 11 februari 
2015
De notulen hebben in het clubblad en op onze website gestaan en 
worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Afmeldingen zijn ontvangen van: Jan van Tongeren, Bert van de Horn, 
Jan van Hittersum, Joey Lute, Linda Bruggink en Jan Spijkerman.

5. Mededelingen
a. De Oudejaarsborrel vindt plaats in ons clubhuis op zaterdag 19
 december om 16.00 uur. Leden, ereleden en vrijwilligers worden
 van harte uitgenodigd.
b. Tijdens de wintermaanden vinden er weer allerlei activiteiten
 plaats voor jong en oud. 
 (klaverjasmiddag/avonden en winterprogramma voor de jeugd).
 Vergeet ook niet ons Kersttoernooi in de sporthal. 
c. De 29e Veldloop wordt gehouden op 9 januari 2016. We hopen
 dat zoveel mogelijk sportievelingen (jong en oud) zich hiervoor
 opgeven en gaan voor een recordaantal deelnemers. Dat het ons
 met deze oproep menens is, blijkt wel uit het feit dat wij, het 
 Algemeen Bestuur, zich heeft aangemeld.
d. Het seizoen gaan we goed afsluiten met op zaterdag 14 en zondag
 15 mei het Pomp Cup Toernooi. De laatste wedstrijd van ons 1e
 is op 2e Pinksterdag 16 mei en de afsluiting van het verenigings
 jaar met een daverend vrijwilligersfeest/ familiedag, is op zaterdag
 21 mei.
f. Na alle leuke mededelingen, ook een mededeling van serieuze
 aard. Het bestuur is ontevreden over hoe er wordt omgegaan met
 ons materiaal/kleedkamers en velden. Kleedkamers die niet
 worden afgesloten, materiaal dat niet wordt opgeruimd. We vragen
 aan alle leden om hier goed voor te zorgen en elkaar hier ook op
 aan te spreken. Het bestuur spreekt leden en leiders hier op aan,

 maar voelen er niets voor om als politie rond te lopen. De vereni
 ging is van ons allen.
g. De gemeente is overgegaan tot effectuering van de bezuinigings
 maatregel op het groenonderhoud. Onze vereniging krijgt nu wel
 een structurele vergoeding op de kosten die we maken. Nadat het
 bestuur in gesprek is geweest met de gemeente, is de gemeente
 op sommige punten al wel bijgedraaid. Zodra hier meer duidelijk
 over is, komt er een mededeling op de site te staan.
h De Belastingdienst heeft onze boeken gecontroleerd en geconsta
 teerd dat alles goed is. 
i. Wij hebben een structurele bijdrage van de Vrienden mogen ont
 vangen voor het jubileumboek. Hartelijk dank hiervoor. 
j. Het contract met de hoofdtrainer van Heino 1, Michel Steggink,
 wordt verlengd. 

6. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 
2014-2015
Joey Swüste en de voorzitters van de diverse commissies lezen het 
jaarverslag voor en de leden verlenen instemming voor het beleid/
plannen zoals gemeld in het jaarverslag. 

7. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-
07-2014 / 30-06-2015
a. Jan Mulder geeft uitleg bij het opgestelde jaarverslag over het
 boekjaar 2014-2015. Het verenigingsjaar is afgesloten met een
 positief resultaat van € 4.952,=. Er was een negatief resultaat
 van € 2.595 ,= begroot. Jan bedankt een ieder voor zijn of haar
 inbreng in dit resultaat. 
b.	 Jan	bedankt	de	financiële	commissie	voor	de	steun	en	bijdragen
 die zij het afgelopen jaar hebben geleverd. 
f. Er zijn verder geen vragen. Het jaarverslag van de penningmees
 ter verkrijgt instemming.

8. Verslag van de Kascommissie
a. Het verslag van de Kascommissie wordt voorgelezen door de
 voorzitter. De Kascommissie in de personen van Henry Ekkelkamp
 (2e jaar) en Maikel Schotman (1e jaar), heeft de kascontrole
 gedaan en stellen voor het bestuur decharge te verlenen voor
	 haar	gevoerde	financiële	beleid.	De	Algemene	Ledenvergadering
 gaat hiermee akkoord. 
b. Henry Ekkelkamp wordt bedankt voor bewezen diensten.  
c. Maikel Schotman en Koen Velner zullen volgend jaar de Kascom
 missie vormen. Een reservekandidaat wordt nog gezocht.

9. Verbouwing clubhuis
De voorzitter presenteert het conceptplan voor de verbouwing van 
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het	clubhuis	volgend	jaar	zomer,	met	daarbij	de	voorlopige	finan-
ciële	onderbouwing	en	de	planning.	Het	bestuur	vraagt	nog	geen	
instemming met dit plan. Het bestuur vraagt wel akkoord voor een 
verdere	uitwerking	van	het	plan:	een	financiële	onderbouwing	en	een	
presentatie	van	het	definitieve	plan.	Hiervoor	wordt	in	een	Bijzondere	
Ledenvergadering eind januari/begin februari instemming van de 
leden gevraagd. De consequenties van dit plan t.o.v. andere investe-
ringen worden dan ook voor gelegd. 

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen 
gesteld:
Frits Lindeboom: Is de post “onvoorziene kosten” niet te laag?
Antwoord: Er is heel strak gerekend en er wordt absoluut niet meer 
uitgegeven dan is geoffreerd. 
Herman Kortstee: Kan het plafond ook worden verhoogd?
Antwoord: Dit is helaas bouwtechnisch niet mogelijk. Er komen ijze-
ren draagbalken op het dak te liggen waar de onderliggende balken 
aan worden vastgemaakt, zodat de vier pilaren kunnen worden 
verwijderd. 
Gerben Blaauw: Gaat het bestuur ook nog informeren bij overige 
financiële	verstrekkers	dan	onze	huisbankier?
Antwoord: Dit gaat zeker onderzocht worden.
Freddy Kemerink: Is de planning wel realistisch als de presentatie 
pas in februari is?
Antwoord: De bouwcommissie geeft aan dat dit haalbaar is.
Bertus Nijmeijer: Zijn er nog vergunningen nodig voor deze interne 
verbouwing?
Antwoord: Nee.

Het ALV geeft instemming voor het verder uitwerken van de plannen 
van	de	bouwcommissie,	de	voorlopige	financiële	onderbouwing	en	
het uitschrijven van een Bijzondere Ledenvergadering eind januari/
begin	februari,	waarin	het	definitieve	plan	met	volledige	financiële	
onderbouwing wordt gepresenteerd aan de leden. 
 
10. Huishoudelijk reglement
Het reglement is aangepast op met name art. 11 “bestuursverkie-
zing” en verder zijn enkele wijzigingen m.b.t. punten en komma’s 
gedaan.  
De ALV geeft instemming voor het Huishoudelijk reglement. 

11. Bestuursverkiezing
a. Voorstel bestuursstructuur
 Manon Haes heeft het afgelopen anderhalf jaar meegedraaid
 in het bestuur als stagiaire en het bestuur heeft haar verzocht de
 bestuursstructuur binnen onze vereniging te onderzoeken. Dit
 heeft zij uitstekend gedaan en goed op papier gezet. In haar
 rapport heeft ze de vergelijking gemaakt met andere bestuurs
 structuren en onderzoek gedaan naar trends en onze kwetsbaar
 heden. Peter bedankt haar voor haar uigebreide verslag. Het
 verslag heeft het bestuur inzicht gegeven in de huidige struc
 tuur en in onze kwetsbaarheden. Het bestuur heeft besloten om
 de huidige structuur te handhaven met als toevoeging dat het 
 onderdeel PR & Communicatie wat meer aandacht verdiend.
 Hiermee gaan we automatisch over naar punt  11.2 om Timo

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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WINTERSTOP

 Bomhof toe te laten treden als 2e secretaris tot het dagelijks
 bestuur. 
b. Timo Bomhof is verkiesbaar als 2e secretaris van het Dagelijks
 Bestuur. Timo zal het aandachtsgebied PR & Communicatie op
 zich nemen. De ALV verleent instemming. Timo, van harte 
 welkom! Timo voegt toe dat hij op dit moment al bezig is om de
 communicatielijnen binnen onze vereniging inzichtelijk te krijgen. 
c. Joey Swüste is periodiek aftredend als secretaris en als zodanig
 lid van het dagelijks bestuur. en stelt zich herkiesbaar. De ALV
 verleent instemming.
d. Raymond Pot is periodiek aftredend als voorzitter Technische
 commissie en stelt zich herkiesbaar. De ALV verleent instemming.

12. Rondvraag
Herman Kortstee: Kan er nog een container bijkomen voor opslag 
van materiaal?
Antwoord: Als er nog meer ruimte nodig is, dan zullen we daarin 
voorzien. Rob Hoppen geeft aan dat hier na gekeken gaat worden en 
dat hij hierop terugkomt.

Jeroen van Rossum: De bedrukking van de nieuwe shirts is erg 
slecht. Is hier ook aandacht voor?
Antwoord: Jeroen Nijenhuis geeft aan namens de Sponsor 
Commissie dat dit inderdaad klopt en dat binnen afzienbare tijd 
de commissie hierover in gesprek gaat met de sponsor.

13. Sluiting
Onder dankzegging door de voorzitter wordt er door de penning-
meester een rondje in gedaan onder de aanwezige leden. Deze 
vergadering wordt gesloten om circa 22.45 uur.
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Beste (ere)leden en vrijwilligers,

We gaan weer richting einde van dit kalenderjaar, tijd om even stil te staan. 
Dat gaan we ook doen in onze vereniging en wel op zaterdag 19 december. 

Het bestuur nodigt jullie allen uit in ons clubhuis om vanaf 16.00 uur samen 
gezellig terug en vooruit te kijken en het glas te heffen. 

Je bent van harte welkom!

www.vvheino.nl

E I N D E JA A R S B O R R E L 2015
Het bestuur van voetbalvereniging Heino wenst al haar (ere)leden, 
vrijwilligers en betrokkenen fijne feestdagen en veel gezondheid, goeds 
en sportiviteit voor 2016. 

Dat we met elkaar 

‘Iedereen is welkom en we zijn meer dan voetbal alleen’

weer volop kunnen waar maken

Dirk-Jan, Joey, Jan, Jeroen, Jan, Rob, Raymond, Rob, Timo en Peter
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Nieuws van de
jeugdcommissie

De najaarscompetitie 2015 loopt op zijn eind of is intussen 
voor enkele teams al geëindigd. We zijn in de gelukkige om-
standigheid geweest dat het weer ons goed gezind was.

Tekst: Dirk-Jan Slotman

Enkele ploegen hebben lang meegestreden om het kampioenschap. 
Enkele teams zijn ook kampioen geworden, namelijk D3 en A2. 

JONGENS VAN HARTE GEFELICITEERD.

Meisjes MC1D doen nog volop mee in de strijd en spelen op 12 
december een belangrijke wedstrijd. Succes!

Wanneer er een kampioenschap in aantocht is, geef dit dan alsje-
blieft even door aan de coördinator van de contactpersonen. De 
Jeugdcommissie regelt dan een attentie voor het team.

Wanneer we klaar zijn met de beker- en competitiewedstrijden op 
het veld gaan we verder met andere activiteiten. Vv Heino is immers 
meer dan (veld)voetbal alleen!
De activiteitengroep is al tijden druk in de weer om een leuk winter-
programma in elkaar te zetten voor de verschillende leeftijdscate-
gorieën.	Wel	wordt	hierbij	een	beroep	gedaan	op	enkele	volwassen	
begeleiders. Dit hoeven niet de leiders of de trainers te zijn, dit 
mogen ook de ouders zijn. Per evenement verzoeken wij jullie om 
met twee volwassenen aanwezig te zijn om te helpen. De leiders en 
trainers staan al wekelijks klaar voor jullie kinderen. Misschien is 
het een goed idee, en ook gezellig, om als ouders de activiteiten te 
ondersteunen.

De toernooigroep is bezig om het zaalvoetbaltoernooi rond de kerst-
dagen weer in goede banen te leiden. Ook deze groep krijgt graag 
ondersteuning.
Mocht u tijd over hebben schroom dan niet om u te melden bij de 
jeugd- of evenementencommissie. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd, 
alvast bedankt!

Jeugdleidersvergadering
Op 7 december is de tweede jeugdleidersvergadering van dit seizoen. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de vv 
Heino.

Nieuwe F-teams
Na de winterstop zullen in de voorjaarscompetitie twee nieuwe 
F-teams meespelen in de KNVB-competitie. We verwelkomen teams 
F8G en F9G.  
We wensen de nieuwe spelers van F8G en F9G enorm veel succes. 
Zij zullen dus na hun krachten gemeten te hebben op de voetbal-
school nu in een uit- en thuisduel met omliggende buurtverenigingen 
hun krachten moeten meten. We gaan ervan uit dat de basis op de 
voetbalschool is gelegd en dat er met plezier naar wordt uitgekeken 
om in een 7-tal te gaan voetballen.

Voetbalschool
Op zaterdagmorgen 28 november kregen de spelers en speelsters 
van de voetbalschool plotseling bezoek van enkele Pieten.
Deze Pieten strooiden hevig met pepernoten en aan het einde van de 
training was er voor iedereen een cadeautje.
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LAATSTE OPROEP AAN DE 
2E JAARS B JUNIOREN!!!

Het is voor tweedejaars B-junioren verplicht om voor 1 januari 
2016	het	officiële	spelregelbewijs	van	de	KNVB	te	halen.	De	
toegangscodes en alle benodigde informatie is door de KNVB 
direct aan de betreffende spelers en speelsters verstuurd.
Ga naar www.voetbalmasterz.nl. Daar kun je oefenen en je 
spelregelbewijs halen.

Ballenmeisjes en line-up bij 
PEC Zwolle Vrouwen – FC Twente Vrouwen

De meidenteams ME1, MD1, MC2 en MC1D van vv Heino 
hadden een uitnodiging ontvangen om als ballenmeisjes en 
line-up te fungeren tijdens de wedstrijd Pec Zwolle Vrouwen – 
FC Twente Vrouwen op zaterdag 21 november.

Dit is natuurlijk een bijzondere ervaring en de meiden gingen 
dan ook graag op de uitnodiging in. Tijdens de line-up heb-
ben 22 meiden in line gestaan: elf in het shirt van PEC en de 
andere elf in het shirt van FC Twente. Tijdens de wedstrijd zijn 
negen meiden ballenmeisje geweest langs het veld. Hiervoor 
hadden we zoveel aanmeldingen dat er zelfs geloot moest 
worden.

De uitslag van de wedstrijd heeft in het voordeel van FC Twen-
te uitgepakt. Zij wonnen met 0 – 7. Al met al een mooie en 
leuke ervaring voor onze meiden.

Een voorspoedig 2016!

Het is nog vrij vroeg maar toch willen we graag als Jeugdcom-
missie van deze gelegenheid gebruikmaken voor het geval 
we jullie niet snel spreken of zien: prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2016!

‘PEC Zwolle speelde met ons oud-lid 

Yvette van Daelen en oud-speler / 

trainer Joran Pot’
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Op naar de 50...

De 8e editie van deze rubriek waarin we 
in aanloop naar ons gouden jubileum 
verschillende seizoenen van Heino 1 
onder de loep nemen. 

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

De start van het seizoen bracht een drietal 
nieuwe spelers. Harrie Broeks kwam terug 
uit de jeugd van Go Ahead Eagels. Tonnie 
Nijboer verkaste van SV Overwetering en 
Harrie Paauw van de buren, ROHDA Raalte. 
Verder vertrok er ook een trio spelers dat 
vorig seizoen goed was voor drie wedstrijden 
in het eerste, Hendrik Kolk, Jan Lozeman en 
Henk Jacobs.

De eerste twee wedstrijden tegen USV 
Nieuwleusen en Schalkhaar leverden één 
schamel punt op. Maar daarna werden Zwol-
le, Raalte, De Hoven uit Zutphen, Sallandia, 
Lemelerveld, Holten en Koninklijke U.D. 
verslagen. De oude club van Tonnie Nijboer 
hield een punt in Olst. 

Vv Heino was bezig aan een heel goed 
seizoen. De uitwedstrijd tegen de koploper 
Ommen stond vervolgens op het program-
ma. Het verschil was slechts een punt. De 
Heinose supportersschare leek vooraf het 
Ommense thuisvoordeel uit te wissen.  Zelfs 
het weer leek ons mee te zitten; de eerste 
helft speelde Heino van de wind af. Harrie 
Broeks nam na een half uur een vrije trap 
en deze werd door Ben Bol doorgekopt naar 
Henk Jansen. Die aarzelde geen moment en 
schoot beneden in de hoek de 0-1 binnen. 
Het meegereisde publiek klapte de handen 
stuk, fantastisch!

‘Het leer glipte door de handen van 
onze ongelukkige doelman’ 

Na de rust voerde Ommen de druk op. Maar 
vv Heino hield stand tegen de Ommense 

belegering. Tot er een hoekschop in de 70e 
minuut hoog door de lucht voor het Heinose 
doel gevuurd werd. De wind kreeg vat op de 
bal en blies deze tegen de paal. Vervolgens 
kreeg een aanvaller uit het Vechtdal de bal 
op het hoofd. Het leer glipte door de handen 
van onze ongelukkige doelman tegen de 
onderkant van de lat in het doel, helaas 1-1. 
Vijf minuten voor tijd kreeg de thuisploeg een 
vrije trap. Geheel in de geest van de wed-
strijd werd deze van richting veranderd en 
verdween onhoudbaar in de touwen. Heino 
verloor met 2-1. 

Ommen bleef na deze wedstrijd natuurlijk 
eerste met 19 punten uit 11 wedstrijden. 
Vv Heino zakte naar de 4e plaats met 16 
punten. Na de winterstop wonnen de groen-
witten vier maal en er werd twee keer gelijk 
gespeeld. 

Vv Heino begon weer de koppositie in zicht 
te krijgen; het kampioensvirus begon weer te 
borrelen in Heino. De uitwedstrijd tegen de 
Hoven was hier een mooi voorbeeld van. 

‘het kampioensvirus begon 
weer te borrelen in Heino’

Er reisden die zondag twee bomvolle bussen 
met Heinose fans naar Zutphen. De omstan-
digheden aldaar waren slecht. Wellicht dat 

vv Heino om die reden na een klein half 
uur op achterstand kwam. Kort voor rust 
reageerde Bennie Bol gelukkig alert op een 
slappe terugspeelbal van de laatste man. Hij 
maakte keurig af en de gelijkmaker was een 
feit.
De Hoven speelde net even iets leper na 
rust. Ze hanteerden veelvuldig de lange bal 
en bereikten op die manier hun vleugels. Na 
een vol uur kwam Heino weer op achter-

VV Heino, 1976

Staand van links naar rechts:

Henk van der Veen – grensrechter, Henk Nijboer, Wim Oud Ammerveld, Ben Fuhler, Hans Broeks, 

Bertus van der Veen, Anton Gerritsen, Peter Reumer senior – trainer, Jannes Seine-sponsor.

Zittend van links naar rechts:

Frans Stappenbelt, Dick Stegeman, Dick Nijman, Ben Bol, Gerard Nijboer, Frans Willemsen, Henk 

Jansen, Gerrit van Dorth.
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stand. Harrie Broeks schoot een hele mooie 
vrije trap onfortuinlijk op de lat. Door deze 
2-1 nederlaag raakte Heino steeds verder 
achterop voor het kampioenschap. Hierna 
volgden nog twee remises en twee nederla-
gen tegen Kon. UD en Sallandia. 

Thuisbalans: 11 w. 7-3-1  17 punten (23-10)
Uitbalans: 11 w  4-3-4  11 punten (14-16)

Opmerkelijke andere feiten:

Eind 1976 kwam er nieuwe verlichting op het 
trainingsveld voor 6000 gulden. 

Sinds het aftreden van meneer A.M. 
Bremmers in april 1976 had vv Heino geen 

officiële	voorzitter	meer.	Dhr.	H.J.	Pleiter	werd	
door het bestuur naar voren geschoven als 
interimvoorzitter. Vervolgens polste hij Anton 
Nijboer die op dat moment Hoofdleider van 
de jeugdafdeling (18 jeugdelftallen) was. 
Nijboer stelde zich kandidaat en werd in sep-
tember 1977 in een omstreden bestuursver-
kiezing gekozen en benoemd tot de nieuwe 
voorzitter. Saillant detail is dat zijn tegenkan-
didaat H.J. Pleiter was. Hoofdleider van de 
jeugd werd vervolgens Jan Weerts met als 
secretaris Henk Schotman.

Over voorzitters gesproken: clubtopscorer 
van bovenstaande seizoen, Harrie Paauw, 
was van 2002 tot 2010 voorzitter van onze 
rood-gele rivaal uit Raalte.

Veel plezier met het uitpluizen van de statis-
tieken. Wellicht heeft u foto’s of extra gege-
vens van of mooie verhalen over het seizoen 
1976-1977. Daar zijn we natuurlijk erg in 
geïnteresseerd. Mail dan naar janderkstege-
man@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 1977-1978, dan horen we dit graag! 
Het blijkt dat er van de jaren 80 weinig te 
vinden is, dus wie helpt ons aan gegevens uit 
die periode?

VV HEINO statistieken 1976- 1977

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten
Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal

DOEL
Henk Nijboer 0 0

1
Wim Oud 
Ammerveld 0 0

VERDEDIGING
2 Dick Nijman 1 1

Gerrit van Dorth 0
John van Dorth 1 1

3 Jan Roeke 6 6
4 Ben Fühler 0

Henk Antonissen 0

12
Bertus van der 
Veen 0

5 Wim Mulder 0

MIDDENVELD
15 Frans Willemsen 3 3
8 Gerard Broeks 2 2

Ton Lammers 0
14 Harrie Broeks 2 2

AANVAL
6 Henk  Jansen 7 7

10 Gerard Nijboer 0
9 Harrie Paauw 8 8

Tonnie Nijboer 0
11 Ben Bol 5 5
7 Frans Stappenbelt 0

ed USV 1 1
36 doelpunten 36

1e helft competitie, 4e plaats,  na 11 wedstrijden 16 punten  7-2-2 (16-11)
Eindstand 1e klasse H, 2e plaats, na 22 wedstrijden  28 punten  11-6-5 (36-26)

Trainer : Peter Reumer Systeem 4-3-3
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Volvo Nieuwenhuijse 
sponsort leidersjassen 
voor vv Heino
Zaterdag 10 oktober is aan alle leiders van vv Heino een nieuwe leidersjas uitgedeeld. Deze jassen worden de voetbal-
vereniging aangeboden door Volvo Nieuwenhuijse. Beide partijen zijn begin dit seizoen de samenwerking aangegaan.

Volvo Nieuwenhuijse is bijzonder blij met de nieuwe sponsorovereenkomst: “Als Volvodealer willen wij de naam Volvo Nieuwenhuijse graag 
meer regionale bekendheid geven en we zijn trots dat deze mogelijkheid in samenwerking met vv Heino tot stand is gekomen” vertelt Leon 
Leferink, werknemer bij Volvo Nieuwenhuijse Zwolle. 

Foto (©Vincent Hartman):

Jeroen Nijenhuis, voorzitter van de sponsorcommissie, neemt een nieuwe jas in ontvangst van Leon Leferink van Nieuwenhuijse Zwolle

“Het sponsoren van deze 140 leidersjassen is voor ons een mooi stukje reclame”, zegt Leon. “Volvo Nieuwenhuijse heeft in de regio 
vestigingen in onder andere Apeldoorn, Zwolle, Zutphen, Deventer en Meppel en dat is ook de regio waar teams van vv Heino spelen. We 
hebben veel klanten in de regio en deze manier van sponsoring lijkt ons dan ook een goede win-winsituatie.”  

Volvo Nieuwenhuijse hoopt dat de leiders en trainers veel plezier beleven aan de nieuwe jassen. Vv Heino is blij dat alle leiders de komende 
jaren weer netjes gekleed op pad kunnen.

WAT IS HIER 
AAN DE HAND?
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Vrijdagavond 20 november is er historie geschreven bij 
vv Heino: niet een, maar twee kampioenen zijn op deze 
prachtige avond de boeken in gegaan! 

De laatste wedstrijd 7x7-vrouwenvoetbal in een reeks van vijf was 
een barre strijd met als grootste tegenstander de regen en kou. 
Gelukkig was er een rust van 10 minuten voor de broodnodige 
opwarming van koude ledematen. Jan Spijkerman bedankt voor de 
aangename hete thee en uiteraard scheidsrechters Patrick en Hans 
bedankt voor het in gareel houden van 21 voetballende dames!

De start van het 7x7-vrouwenvoetbal is na de eerste seizoenshelft 
geslaagd te noemen. Met twee teams deelnemen aan de competitie 
en dan gelijk kampioen worden is ronduit tof! 
Team ‘Eitje’ heeft het bijzonder goed gedaan met als resultaat een 
torenhoog doelsaldo, maar team ‘Appeltje’ is Herbmeister Kampioen 
2015 geworden!

De dames van de twee 7x7-teams zijn vooraf aan de wedstrijd op 
deze memorabele avond vastgelegd op de foto. Uiteraard met reden. 

Voorgaande edities van kampioensfeesten hebben ons geleerd dat 
we nog wel eens wat willen ‘kwijtraken’. Met dank aan Jan Spijker-
man die de groene explosie van Appeltjes & Eitjes op de foto heeft 
weten te krijgen.

Na de confettiwatervallen en champagnedouche, maakten de 
Appeltjes & Eitjes zich op voor de vv Heino Pubquiz Herbmeister 
2015. Onze kunde in de voetballerij werd bij lange na niet 
geëvenaard	door	onze	kunde	in	de	denkerij.	Het	werd	nog	een	
lange en, voor sommigen onder ons, zware avond …

Nu gaan wij in winterslaap om bij te komen van alle wedstrijden. 
Straks zullen we weer fris en fruitig kunnen oogsten, plukken en 
pakken in de strijd om de voorjaarstitel. Eitje heeft namelijk nog een 
appeltje te schillen …

Appeltje & Eitje

Team ‘Appeltje’ 
Herbmeister Kampioen 2015
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De Activiteitencommissie had een pepernootbericht gekre-
gen van Sinterklaas en zijn helpers. Ze wilden graag op 27 
november in het clubhuis bij de F-teams langskomen. Ook 
waren de Voetbalpieten in de herfstvakantie op trainings-
kamp geweest en hadden nu allemaal een topconditie. 

Tekst: Wilma Slotman en Arjen Stegemen
Foto’s: Vincent Hartman

De Activiteitencommissie had een pepernootbericht gekregen van Sinterklaas 

en zijn helpers. Ze wilden graag op 27 november in het clubhuis bij de F-teams 

langskomen. De Voetbalpieten waren in de herfstvakantie op trainingskamp 

geweest en hadden nu allemaal een topconditie.

Vol verwachting klopte ons hart. De zeven F-teams zaten klaar om de Spaanse 

gasten te ontvangen. Toen er op de ruiten werd gebonsd, vonden sommige 

kinderen het wel heel erg spannend. De Sint werd op luide toon binnenge-

haald. Zijn Zwarte Pieten deelden pepernoten uit. Daarna was er een circuit 

met zes spellen en konden de kinderen natuurlijk ook een bezoekje brengen 

aan Sinterklaas in het kantoor.

Bij spel 1 ging Bingopiet een bingoverhaal voorlezen. Het verhaal ging over 

1 Sinterklaas die ouder was dan 75 jaar, en hij vroeg aan 7 pieten of ze 74 

cadeautjes wilden inpakken voor de F-spelers van vv Heino en ook 46 stuks 

voor de voetbalschool. Ook was er nog een gemene piet die de 32 jaar oude 

portemonnee van de Sint stal en daar zat wel 24, 39, 50, 60, 65 euro en 10, 

31, 35, 40, 55, 56, 57, eurocent in. Hij rende met de portemonnee onder 

zijn muts met een snelheid van 68 kilometer per uur door de gangen. En zo 

verder … Elke keer als er een cijfer genoemd werd, moesten de spelers en 

speelsters het op hun bingokaart aankruisen. Net zolang tot ze een bovenste 

of onderste rij vol hadden; wie dat het eerste had kreeg een prijs. 

Het 2e spel was pepernoten eten met ovenwanten bij de Bakpiet. Als er 

iemand 6  gooide, moest deze eerst een pietenmuts opzetten, om vervolgens 

met mes en vork pepernoten te eten. Als een ander 6 gooide, dan moest er 

gewisseld worden. Sommige kinderen aten hun buikjes goed rond. 

Het 3e spel was bij Voelpiet. Deze Piet had allerlei voorwerpen in zakjes 

gestopt. De kinderen moesten raden wat er in zat zonder het zakje open te 

Sinterklaas op bezoek in het 
clubhuis van vv Heino
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maken. Dat viel soms nog niet mee. De kinderen moesten allerlei voorwerpen 

raden zoals muntjes, rijst, aluminiumfolie en ook nog een loombandje.

Daarna gingen onze jongste voetbalteams pakjes stapelen bij Pakjespiet. Dat 

was heel moeilijk, aldus een tevreden Pakjespiet. De stapel viel soms zo maar 

om, terwijl ze er helemaal niet wat bovenop zetten. ‘Misschien toch verstan-

dig de kantine eens aan te pakken, misschien is de vloer wel schuin,’ aldus 

Pakjespiet.

Het 5e spel was sjoelen met chocoladegeld. Sjoelde je de muntjes in de

vakjes dan waren deze muntjes voor jou. Sjoelpiet had maanden geoefend, 

maar de kinderen waren zo goed dat alle munten op waren aan het einde van 

de avond. 

Het laatste spel was natuurlijk Pietengym en doelschieten. De Gympiet was 

heel goed in vorm en onder de indruk van de schietkunsten van onze                             

F-pupillen, ookal moesten ze schieten met een dobbelsteen. ‘Geen enkel 

probleem,’ zei Gympiet, ‘laat ze in het vervolg ook maar voetballen met een 

vierkante bal.’ 

Ten slotte ging elk team op bezoek bij de Sint in zijn kantoor. De Sint wist 

over elk team wel wat te vertellen; er stond nu ook weer van alles in het grote 

boek. Bijvoorbeeld dat niet erg is als je tot nu toe nog geen wedstrijd met je 

team hebt gewonnen. Na de winterstop wordt de indeling weer anders, en dan 

moeten de tegenstanders eens opletten, dan gaan ze er helemaal voor. Dat 

heel veel spelers nu al een beetje weten op welke plek ze in het veld willen 

staan, maar dat dat niet altijd kan. En dat het ook wel goed is dat je eens gaat 

keepen. Er zijn ook spelers die graag een praatje met de tegenstander maken. 

Zo zetten ze die op het verkeerde been en gaan ze er zelf snel met 

de bal vandoor en maken ze als het kan nog een doelpunt ook. Ook gaf de 

Sinterklaas aan de leiders goede tips, zodat het team volgend seizoen nog 

veel beter op elkaar is ingespeeld. Dankzij Hoofdpiet ging er geen kind weg 

zonder pepernoten. 

Met een gemeend ‘Dag Sinterklaasje’ nam vv Heino afscheid van Sint Nico-

laas. Er bleven nog wat Pieten om cadeautjes uit te delen. Dit jaar was het ook 

weer een sportief cadeau: een frisbee en een kubus waar je allerlei dieren of 

vormen	van	kan	maken.	Het	was	een	fijne	en	gezellige	avond	vol	spanning	en	

lekkers. 

Op zaterdagmorgen was het eerst nog wel spannend of het bezoek van de 

Voetbalpieten aan de voetbalschool kon doorgaan. Maar gelukkig zei Weerpiet 

dat het ’s morgens droog zou blijven. Het voordeel was ook dat de wedstrijdjes 

altijd op kunstgras worden gespeeld. Alle spelers en speelsters hadden er dan 

ook veel zin in om een aantal wedstrijdjes te spelen. Als verrassing kwamen 

er twee Voetbalpieten die allerlei gekkigheid uithaalden. Ze zetten pionnen 

op de kop, doeltjes werden omgekeerd en op hun kant gezet. Op een gegeven 

moment liepen de kinderen van de Voetbalschool achter een Piet aan met 

een hoekvlag. Er waren ook voetballertjes die zich niets aantrokken van al die 

grappen en gewoon doorgingen met het edele voetbalspel. Ook deden de Pie-

ten nog met de wedstrijdjes mee, maar als ze de bal veroverd hadden, deden 

ze die in de zak en probeerden ze er heel hard mee weg te rennen. Net zoals 

bij de F-teams kregen ook deze spelers en speelsters aan het einde en frisbee 

en een kubusje. En natuurlijk pepernoten, want die horen er ook echt bij.

Bij deze willen we Sint Nicolaas en natuurlijk ook zijn Pieten bedanken dat ze 

dit jaar ondanks hun volle agenda weer bij de F-teams en de Voetbalschool 

langskwamen. Er waren veel positieve reacties van de teams. Wat leuk dat het 

bezoek van onze Spaanse gasten zo gewaardeerd wordt door jong en oud!
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Op 9 januari 2016 vindt de jaarlijkse Veldloop weer plaats. In 
1986 startte het met de 10 km om de voetballoze periode rond 
de jaarwisseling te doorbreken, maar inmiddels is het een 
groot evenement geworden. Waar er in 1986 21 deelnemers 
waren, zijn er nu jaarlijks meer dan 600. Dit is mede ontstaan 
doordat het loopvirus zich in Nederland heeft ontwikkeld en 
het heeft een extra impuls gekregen door de oprichting van 
het Sallands Cross Circuit. Dit heeft echter ook een keerzijde. 
Het echte vv Heino-gevoel is wat naar de achtergrond ge-
drongen. Dit hebben we in 2007 terug willen brengen door de 
teamveldloop aan het programma toe te voegen. Het eerste 
jaar had dit succes met in totaal 13 teams. De afgelopen jaren 
is echter het animo afgenomen en vorig jaar is de teamveld-
loop daarom op een andere wijze ingevuld. 

Tekst: Jan van Ittersum

Binnen de vereniging komen er steeds meer geluiden die aangeven 
het jammer te vinden dat het vv Heino-gevoel nog amper aanwezig 
is bij de Veldloop. Het wordt dan wel op het sportpark gehouden, het 
voert dan ook nog wel de naam van vv Heino, maar in het clubhuis 
voel	je	je	een	vreemde	en	na	afloop	blijft	het	stil	in	het	clubhuis.	
In overleg met het bestuur hebben we besloten om te proberen daar 
een andere wending aan te geven en dat willen we als volgt doen: 

-  De teamveldloop op de 5 km gaan we weer in ere herstellen. 
-  De deelnemers aan de teamveldloop betalen een lager bedrag 
 aan inschrijfgeld dan de individuele deelnemer (voor jeugdteams
 € 3,00 per deelnemer, bij de seniorenteams is dat € 4,00). 
-  Leden van het deelnemende team worden beloond met een
	 tegoedbon	voor	een	broodje	knakworst	dat	na	afloop	in	het	
 clubhuis kan worden verzilverd. 
-  Het bestuur heeft toegezegd ook als team te gaan deelnemen. 
-  Het eerste elftal heeft ook haar inbreng toegezegd door op de 
 1 km de jongens en meisjes te begeleiden en vervolgens om
 16.00 uur een oefenwedstrijd te spelen tegen Achilles ‘12 uit
 Hengelo. 
- Met deze inbreng eindigt de vv Heino-dag dus niet na de Veldloop. 

Alle	reden	om	na	afloop	van	de	Veldloop	nog	gezellig	in	het	clubhuis	
na te babbelen en om vervolgens om 16.00 uur ons vlaggenschip te 
aanschouwen.  

Met bovenstaande impulsen proberen we er weer een loop van te 
maken met een hoog vv Heino-gevoel. We gaan er dan ook van uit 
dat we op 9 januari veel vv Heino-teams, zowel jeugd als senioren, 
mogen verwelkomen.   

Informatie teamveldloop 
Aan de teamveldloop over 5 km kunnen teams vanaf de D-jeugd 
meedoen.	Het	team	moet	uit	minimaal	zes	finishende	deelnemers	
bestaan. De tijden van de zes eerst aankomenden van het team wor-
den bij elkaar opgeteld tot de teamtijd. Om ieder team evenveel kans 
te geven op de eerste plaats wordt een correctiefactor 
toegepast. Er zijn vijf geldprijzen te verdienen, resp. € 50, € 40, 
€ 30, € 20 en € 10. En daarnaast dus voor leden van elk deel-
nemend team een tegoedbon voor een broodje knakworst. 
 
Inschrijven voor de teamveldloop kan via een daarvoor speciaal ont-
wikkeld formulier. Dat formulier wordt aan de leider digitaal 
toegezonden. Het is de bedoeling dat het ingevulde formulier uiterlijk 
31 december ingeleverd is bij Jan van Hittersum, Tulpenboom 44. 
Het kan ook gemaild worden aan hittersum@hotmail.com    

Algemene informatie over de Veldloop
De loop wordt gehouden op zaterdag 9 januari en er worden vier 
afstanden gelopen. 

De starttijden zijn als volgt: 
13.00 uur   10 km
14.00 uur     1 km 
14.15 uur 2,5 km
14.35 uur 5 km (inclusief de teamveldloop)

De prijsuitreiking voor de 10 km vindt plaats om 14.00 uur rond de 
start/finish.	Voor	de	overige	afstanden	vindt	de	prijsuitreiking	om	
15.30 uur plaats in het clubhuis.  

Inschrijven als individu kan op twee manieren. Ten eerste via de 
voorinschrijving (heeft onze voorkeur). Dit kan digitaal via 
www.mijninschrijving.nl Het kan ook nog op de dag zelf in het 
clubhuis tot 10 minuten voor de start van de afstand. 
De deelnemers aan de teamveldloop hoeven zich niet meer 
individueel in te schrijven; inschrijven via het formulier voor de team-
veldloop  is voldoende. Niet alle teams zullen aan de 

Veldloop 2016 met een 
nieuw vv Heino-gevoel
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Onderstaand waarderend bericht en mooie foto hebben wij 
onlangs ontvangen en willen we jullie niet onthouden.

Bestuur vv Heino

Beste lezers, 

Van de vv Heino hebben wij een aantal shirts en 
broekjes gekregen om in de Filippijnen uit te delen. 
Nu ging ik afgelopen 2 weken naar Ghana voor een 
medische missie vanuit de Isala kliniek. Ik ben zo vrij 
geweest een aantal shirts en broeken mee te nemen 
en daar uit te delen. Op bijgaande foto zien jullie 
de wasbaas van het ziekenhuis die de shirts zal 
verdelen onder zijn clubje in de stad Koforidua. 
Hartelijk dank voor de shirts.

Cor Wellenberg

teamveldloop deelnemen. Om het jeugdspelers van een team dat 
niet aan de wedstrijd deelneemt aantrekkelijk te maken individueel 
de 5 km te lopen, is het inschrijfgeld op € 4,00 gesteld i.p.v. € 6,00. 
Zij moeten zich wel via www.mijninschrijving.nl inschrijven en 
aangeven dat ze als jeugdlid de 5 km gaan lopen.  

Al een aantal jaren is er onduidelijkheid over de prijzen die beschik-
baar zijn voor de 1 en 2,5 km. Voor de 1 km zijn er alleen prijzen voor 
kinderen t/m 6 jaar. Op de 2,5 km zijn er prijzen voor jongens t/m 10 
jaar en meisjes t/m 12 jaar. Het Salland Cross Circuit hanteert een 
andere leeftijdsindeling.  

De routes
De routes voor de 1 en 2,5 km zijn gelijk aan voorgaande jaren. Die 
voor de 5 en 10 km hebben we wat aangepast. Op verzoek gaat het 
minder over de verharde weg, waardoor het wat meer crossen is 
geworden. 

Via onderstaande links zijn de routes te bekijken.  
Route 5 en 10 km. Op de 10 km wordt twee keer de route gelopen 
http://afstandmeten.nl/index.php?id=1643595  
Route 1 km http://afstandmeten.nl/index.php?id=977200   
Route 2,5 km http://afstandmeten.nl/index.php?id=977199   

Bericht van het bestuur vv Heino

Kleding vv Heino de wereld 
over ...
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Tussenstand topscorersklassement tot 1/12/2015 

Topscorer van het seizoen 
2015/2016
Plaats:  Naam:   Elftal:   Aantal doelpunten:
1  Roy Groteboer  Heino VE 1  15
2  Petra Hollander  Heino VR 1  14
  Nicky Kortstee  Heino VR 2  14
4  Kirsten Wolthuis  Heino VR 1  12
5  Mylene Kohler  Heino VR 2  11
6  Kai Ellenbroek  Heino 4   9
7  Wouter Grotjan  Heino 9   8
8  Yannick Balk  Heino 7   7
  Kevin Dam  Heino 9   7
10  Hidde Smeenk  Heino 1   6
  Twan Koenjer  Heino 8   6
  Jiri Spijkerman  Heino 10  6
  Remie Elshof  Heino 10  6
  René Linthorst   Heino VE 1  6
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vv Heino Pubquiz Herbmeister 2015 
- Hotboys 1
De eerste editie ‘vv Heino Pubquiz Herbmeister 2015’, 
georganiseerd door Appeltje & Eitje, is een feit. Wat een 
opkomst, wat een enthousiasme en wat een fenomenale 
avond! Een avond vol denkzweet; het vochttekort werd 
rijkelijk aangevuld  met gerstenat of andere dorstlessers. 
Maar liefst 17 teams gingen met elkaar de strijd aan om de 
felbegeerde titel in de wacht te slepen. En natuurlijk de 
eeuwige roem. Een euforisch mooie opkomst van álle 
vrouwenelftallen, een aantal herenelftallen en voetbalmin-
nend Heino. 

Tekst: Suzanne en Jessica

De euforie was al groots doordat team Appeltje de eerste 
titel van 7x7-vrouwenvoetbal voor vv Heino inkopte: 
Appeltje is kampioen Herbmeister 2015 7x7 vrouw! 
Uiteraard waren de Appeltjes & Eitjes ook sterk vertegen-
woordigd in hun eigen pubquiz. Helaas hebben ze het 
getoonde niveau op de graszoden niet kunnen vasthou-
den in de pub.

Tussen	de	rondes	door	werden	de	messen	flink	geslepen.	Enkele	
teams waren tongscherp als het om de beoordeling van de antwoor-
den ging. Desalniettemin zat de gemoedelijke ‘voetbal’sfeer er goed 
in. Mede door de bezielende leiding van Wouter Bos werd het een 
topavond met humor en amusement. 

‘De vereniging heeft een capabel bestuur 
met een hoog knowhow’

Gelukkig is gebleken dat de vereniging een capabel 
bestuur heeft met veel hoog knowhow. Team ‘Iedereen mag mee-
doen’,	bestaande	uit	bestuursleden,	is	op	de	derde	plaats	geëindigd.	
Team ‘Per consumptie wijzer’ (Veteranen) deed zijn naam eer aan. 

Het had een moeilijke start maar werd inderdaad per consumptie 
steeds wijzer. Dit team eindigde dan ook op een keurige tweede 
plaats. Uiteindelijk was er één team dat met kop en schouders boven 
iedereen uitstak en de felbegeerde titel pakte: HOTBOYS 1 (Heren 4) 
pakte de titel vv Heino Pubquiz Herbmeister 2015.

‘Eén team stak met kop en 
schouders boven iedereen uit’

We willen quizmaster Wouter heel erg bedanken en de evenemen-
ten-  en kantinecommissie voor het mogelijk maken van de avond en 
voor het vertrouwen. Truus en Bernadet: bedankt voor de heerlijke en 
mooi opgemaakte hapjes. En ook (in willekeurige volgorde) Dorien, 
Ben, John, Diane, Gerco, Nancy en Rimke onzettend bedankt voor 
jullie inzet en hulp! 

Echter bovenal de pubquizteams, heel erg bedankt dat jullie er waren 
en een pluim voor jullie enthousiasme!

Het was een fenomenale avond die de boeken ingaat met (voor de 
vereniging) twee nieuwe Kampioenen Herbmeister 2015. Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar!
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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 !! 

.



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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Fairplay klassement
seizoen 2015/2016

Beoordeling van de scheidsrechter  t/m 
1 -12-2015 die hij geeft aan de senioren bij 
thuiswedstrijd

Plaats: Elftal: Gemiddeld aantal punten:
1 Heino 10 8,76
2 Heino 2 8,74
3 Heino 4 8,73
4 Heino VR 1 8,46
5 Heino 6 8,10
6 Heino 3 8,0
7 Heino 1 7,9
8 Heino 9 7,8
9 Heino 5 7,73
10 Heino 8 7,67
11 Heino VE 1 7,46
12 Heino VR 2 7.32
13 Heino 7 7,1

Vermeldenswaardig is, dat 
tot nu toe al drie maal 

beoordeling 10 is gegeven 
en wel tweemaal aan Heino 4 

en eenmaal aan Heino 5 . 
Hulde !!!!!
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Tekst: de Razende Voetbalreporter
Teamfoto: Yvonne in ‘t Veld

Zaterdag 31 oktober uit tegen 
WHC A2
Finale 1 van 5
Vandaag naar de koploper. WHC 
heeft op dit moment twee punten meer dan wij.
We moeten al vroeg uit de veren. Zelfs de haan slaapt op deze tijden 
nog op een normale zaterdagochtend. Kwart over tien voetballen. 
Dat wordt een vrijdagavond niet stappen, want als je kampioen wilt 
worden,	moet	je	alle	wedstrijden	fit	zijn.
Een gelijkopgaande wedstrijd met aan beide kanten wat kleine 
kansjes. In de 35e minuut kwamen we op 1-0 voorsprong door een 
schitterende aanval. De bal werd diep gegeven door Marc op Timon. 
Laatstgenoemde nam hem volgens de bankzitters op een ‘sicke’ 
manier aan en gaf de bal direct mee met Jorn. Deze kwam vrij voor 
de keeper, bleef heel rustig en maakte kalm en beheerst af.
WHC kwam na de rust nog gedrevener de kleedkamer uit. Er kwam 
steeds meer druk op onze verdediging te staan. Mede door goed op-
treden van Jeroen en een geweldige sliding van Thomas (in de 16, in 
blessuretijd) trokken we de overwinning over de streep en namen we 
de drie punten mee naar Heino. Vanaf nu koploper in onze klasse. 
Geweldige teamprestatie!

Zaterdag 7 november thuis tegen ASC/Dalfsen A2
Finale 2 van 5
Vandaag tegen ASC/Dalfsen A2. In de voorbereiding hier ook al tegen 
gevoetbald in de bekercompetitie. Was toen al een ploeg die echt 
voetbalde. We zijn dus gewaarschuwd.
Wederom een wedstrijd die we moeten winnen, want de concurren-
tie staat maar op één punt achterstand en de nummer drie op drie 
punten.
Door vakantieperikelen en blessures waren we genoodzaakt om ons 
team te versterken met gastspelers. Is altijd weer even puzzelen, 
maar het lukte de technische staf toch weer om een gedegen elftal 
op de been te brengen.
Direct al vanaf de aftrap liet ASC/Dalfsen zien wat ze wilden. En dat 
was veel, maar niet voetballen. De eerste de beste bal die ze voor 
de voeten kregen werd weggeroeid en over de zijlijn getrapt. Dit is 

HEINO A2 
KAMPIOEN 
NAJAAR 2015!
zo kwam dit tot 
stand...
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een heel ander team dan waar we tegen voetbalden in de beker-
competitie. Voor de rust bleven we nog wel voetballen en gingen dan 
ook de rust in met een 3-0 voorsprong: één keer gastspeler Joey op 
aangeven van Timon, één keer Tim van T. uit een penalty en één keer 
gastspeler Koen na een corner van Timon. In de tweede helft vonden 
wij het ook wel goed en gingen in de malaise van de tegenstander 
mee. We scoorden nog wel de 4-0 (gastspeler Robin op assist van 
Sander), maar daar bleef het dan ook bij.
Ons trouwe thuispubliek werd niet verwend en er kwamen dan ook 
al vragen of het entreegeld voor de helft moest worden terugbetaald. 
Onze grensrechter heeft na de wedstrijd nog twee marathons 
gelopen om zijn energie alsnog kwijt te raken.

Zaterdag 14 november uit tegen Go Kampen A2
Finale 3 van 5
Wederom	een	finale.	Go	Kampen	deed	heel	lang	mee	in	de	koppo-
sitie maar had de laatste weken wel wat steken laten vallen. Maar 
toch, allemaal weer scherp zijn en vol aan de bak.
Op de kleivelden van Kampen was bijna niet te voetballen. Tijdens 
de warming-up gleden de spelers al alle kanten op. Potige tegen-
standers. Vanaf de aftrap werden we direct onder druk gezet. Zelf 
kwamen we niet aan het voetballen. Dit had ook wel met het veld 
te maken en met de straffe tegenwind. We kwamen goed weg met 
een kopbal op de paal. In de 36e minuut maakte Victor uit het niets 
de 0-1. Robin verdubbelde de 
voorsprong in de 40e minuut na 
aangeven van Morris. Vlak voor rust 
maakte Timon nog de 0-3 en was 
de wedstrijd gespeeld. Direct in de 
tweede helft maakte Turbo Sander 
de 0-4. Als Go Kampen nog wilde 
plannen had voor de tweede helft, 
waren die nu wel voorbij. De 
krachten vloeiden weg uit de 
gespierde tegenstander. Thomas 
benutte nog een penalty en Go 
Kampen scoorde nog drie keer. 

Eindstand 2-6. Maar Go Kampen scoorde toch drie keer? Inderdaad, 
dat deden ze.
WHC verloor vandaag van ASC/Dalfsen, dus onze voorsprong op hen 
groeide naar 4 punten. BAS, die nu op de tweede plek staat, volgt 
ons op drie punten en het verschil in doelsaldo is plus drie voor ons.

Zaterdag 21 november uit tegen Zwolsche Boys A2
Finale 4 van 5
Ook vandaag moet het weer gebeuren. We kunnen ons geen puntver-
lies veroorloven. Eén van onze trouwe supporters, Bertus 
Lammers, had in de glazen bol gekeken en voorspelde wel dat het 
goed zou komen wat betreft het kampioenschap, maar het was 
nog niet helemaal duidelijk in welke bol Bertus op dat moment had 
gekeken. Toch maar weer zelf doen en zorgen dat de drie punten 
meegaan naar Heino.
Iedereen wist dat we vandaag goede stappen konden zetten richting 
het kampioenschap. Onze concurrent BAS moet vandaag uit naar 
Berkum en daar hebben nog maar weinig tegenstanders gewonnen.
Zwolsche Boys kwam goed uit de startblokken en liet mooi voetbal 
zien. Snelle en wendbare voorhoedespelers waar onze verdedigers 
het lastig mee hadden. Mooie ploeg om tegen te voetballen, want de 
ervaring leerde al dat wanneer onze tegenstander wil voetballen, wij 
ook heel mooi voetbal kunnen laten zien. Voor rust resulteerde dat in 
drie doelpunten. De eerste werd gemaakt door onze koele kikkerspits  

 Jorn op aangeven van Tim L. De
 tweede werd gemaakt door Victor.
 Hij rondde de assist van Jorn keurig
 af. Nummer drie kwam op naam
 van Thomas. Hij benutte een, vrij
 makkelijk gegeven, penalty.
 Na rust moest onze leider het veld
 verlaten. Hij werd verbannen naar
 het volleybalveld. Hij heeft dus niet
 meegekregen dat Jorn in de 70e
 minuut het hakballetje van Timon
 keurig verwerkte tot een doelpunt
 en dat Tim van T. de 0-5 maakte 
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op aangeven van Jorn. Ook heeft hij niet gezien 
dat Victor in de 83e minuut zijn tweede van de 
wedstrijd maakte. Om nog wat extra zout in de 
wonden te strooien maakte Zwolsche Boys zelf 
de 7-0. Wederom drie punten mee naar Heino.
Nu afwachten wat BAS doet tegen Berkum. 
Enkele spionnen hebben de wedstrijd live 
gevolgd en zagen Berkum eerst op voorsprong 
komen, maar zagen ook BAS langszij komen 
en vervolgens zelfs op voorsprong. Dit kon 
natuurlijk niet. In de rust de scheids omgekocht 
en deze gaf in de 94e minuut bij de stand van 
2-3 in het voordeel van BAS een onterechte 
penalty aan Berkum. Deze werd keurig door hen 
benut, waardoor BAS maar één punt overhield 
aan deze wedstrijd. Te weinig om ons nog in te 
kunnen halen. Bertus had dus toch in de goede 
bol gekeken. HEINO A2 KAMPIOEN!
Aanstaande	zaterdag	dus	geen	finale	meer	maar	nog	wel	een	‘kampi-
oenswedstrijd’. 

De ‘kampioenswedstrijd’
Zaterdag 28 november, thuis tegen CSV ‘28 A2
Finale 5 van 5

Ja ja, het is zover. Vandaag de laatste wedstrijd van deze najaarscom-
petitie.
Vorige week al, met dank aan de scheids van Berkum, kampioen 
geworden.
Alle feestelijkheden worden in werking gezet. Sponsor Autobedrijf R. 
Lindeboom & Zn. doet zijn bijdrage en het bedrijf van Rob Holterman, 
ReSeMo, zorgt voor mooie kampioenshirtjes. Voor de wedstrijd wordt 
fotografe Yvonne In ‘t Veld ingevlogen om mooie kiekjes te maken 
van dit kampioensteam. Door het jeugdbestuur en wedstrijdsecreta-
riaat wordt geregeld dat de wedstrijd van 14.30 uur verplaatst wordt 
naar 13.00 uur op het hoofdveld. 

Alle toegangswegen naar Heino stromen vol rond 12.30 uur. Alles 
richting sportpark De Kampen voor de wedstrijd van het seizoen. Om 
13.00 uur komen de gladiatoren het veld op, terwijl de Champions 
League-hymne klinkt en het vuurwerk wordt ontstoken.
Of het door de spanning kwam of dat we de tegenstander onderschat 
hadden, is niet bekend, maar het was de aftrap van de slechtste 
wedstrijd die we tot nu toe hebben gespeeld. Het massaal toege-
stroomde publiek werd niet verwend, gekker nog, we kwamen op 
achterstand. Gelukkig maakte Jorn in de 17e minuut gelijk. Maar 
na opnieuw enkele dwalingen binnen het team, stonden we binnen 
de kortste keren op 1-2. Jorn zorgde er in de 35e minuut voor dat 
we toch weer gelijk kwamen en in de 43e minuut bracht Sander de 
Tank ons op voorsprong na een geblokkeerd schot van Sebas. Rust. 
Gelukkig	had	de	technische	staf	voor	het	trouwe	publiek	koffie	met	
vlaai. Hadden ze toch nog iets.
In de kleedkamer wist een ieder wat er fout ging, dus een peptalk 
was niet nodig. Niets aan de hand, we staan voor en hebben het zelf 
in de hand. Toch lukte het ons om de bal zo terug te spelen dat CSV 

de 3-3 binnen kon schieten. Wat een mooie afsluiting van het seizoen 
moest worden, werd toch een kleine teleurstelling.
Na de wedstrijd werden de heren getrakteerd op een mooie slag-
roomtaart verzorgd door Marka van Tongeren. Ook werd er door onze 
trouwe supporter, Bertus Lammers, een duit in het zakje gedaan. 
Namens het jeugdbestuur kwam Dirk-Jan Slotman ons feliciteren 
en overhandigde ons een bon om te gaan bowlen bij Oortwijn. Hans 
Gerritsen kwam als coördinator van de A en B ons ook feliciteren. 

Na de wedstrijd bleken er nog schermutselingen te zijn geweest 
buiten het stadion.
De politie heeft charges uitgevoerd en twee personen met spierwitte 
tanden aangehouden. Door onbevestigde bronnen wordt beweerd 
dat het om supporters van BAS zou gaan die niet konden verwerken 
dat zij, ondanks de inzet van vele A1-spelers, geen kampioen zijn 
geworden.

Via deze weg willen de spelers en technische staf iedereen 
bedanken die hebben meegewerkt aan dit succes, en we zien jullie 
graag allemaal terug na de winterstop als we opnieuw op jacht gaan 
naar het kampioenschap en nog meedoen in de beker.
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  Bericht van de Sponsorcommissie

 Scoren met de Salland Clubactie! 

Net als vorig jaar doen we mee met de Clubactie van Salland 
Zorgverzekeringen. Daarmee kunnen we grote bedragen 
verdienen voor in de clubkas, én onze leden aantrekkelijke 
korting bieden op de zorgpremie.  

Vorig jaar hebben al enkele leden hun zorgverzekering bij 
Salland Zorgverzekering ondergebracht. Dit leverde enkele 
honderden euro’s op voor de club en voor hen privé ook nog 
eens een besparing op de premie. 
Een klassieke WinWin dus! 
Clubs die al langer meedoen met deze actie scoren bedragen 
van tussen de € 1730,00 en de € 3910,00 per jaar. En daar 
zitten kleinere sportverenigingen bij. 
 

Hoe werkt het?
- de club ontvangt € 50,00 voor iedere nieuwe verzekerde 
  ouder dan 18 jaar
- € 10,00 per jaar voor ieder lid dat klant blijft
- € 10,00 voor iedere bestaande klant van Salland Zorg-
  verzekering die overgaat naar het collectief. 
Ook als u al bij een collectief zit verdient het aanbeveling u 
toch	even	te	oriënteren	op	www.salland.nl/vvheino.	Er	is	per	
slot van rekening al winst voor de club als u privé voor een 
vergelijkbare dekking hetzelfde betaalt.

Even de voordelen op een rij
Via vv Heino: 
- sluit u een goede zorgverzekering op maat af
- krijgt u een aantrekkelijke korting op de basisverzekering, 
  aanvullende én tandartsverzekeringen
- scoort de club een mooi bedrag voor de clubkas. 
Dit geldt voor u en alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. 
De korting geldt dus voor het hele gezin! En kinderen tot 18 jaar 
maken gratis gebruik van de meest uitgebreide aanvullende en 
tandartsverzekering van de ouders. Bent u al bij Salland 
verzekerd? Dan kunt u ook overstappen naar ons clubcollectief. 

U profiteert van dezelfde 7% korting en scoort mee voor onze 
club! En in beide gevallen maakt u ook nog eens kans op een jaar 
lang gratis lidmaatschap.  

Vaste goede service van Salland 
- zelf uw eigen pakket samenstellen
- zeer ruim aanbod van gecontracteerde zorgverleners bij u 
  in de buurt
- tandartsverzekeringen met vergoedingen voor alle behan-
  delingen, inclusief techniekkosten. Dus geen gepuzzel met
  kleine lettertjes en ingewikkelde voorwaarden. 

En voor uw gemak: 
- declaraties worden binnen 5 werkdagen uitbetaald
- u kunt het verplicht eigen risico gespreid betalen.

Overstappen is echt heel gemakkelijk zoals enkele vv Heino-le-
den vorig jaar hebben ervaren. 
Salland Zorgverzekeringen zegt uw huidige zorgverzekering  
voor u op.

Voor meer informatie ga naar: www.salland.nl/vvheino 
of neem contact op met de sponsorcommissie via: 
sponsorheino@gmail.com.

én zelf die extra korting op je zorgpremie
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Euro-Sportring  organiseert in 12 landen in Europa internationale jeugdvoetbaltoernooien, meisjes voetbaltoernooien, senio-
ren voetbaltoernooien en handbaltoernooien waaraan jaarlijks meer dan 8.000 teams uit 30 verschillende landen deelnemen.

De Pompcupcommissie heeft van EuroSportring, de overkoepelende organisatie, een schaal in ontvangst mogen nemen met 
de gravering “GOLD”.  Deze waardering is voor de vele jaren organiseren van een internationaal voetbaltoernooi voor de 
jeugd. 
 
Een en al fun

Internationaal voetbal-
toernooi Heino Nederland: 
Pomp Cup Heino

Heino is populair. Teams vanuit alle windstreken weten het internationale jeugdvoetbaltoernooi in Heino te vinden. Dat komt niet alleen door 
het enthousiasme en de jarenlange ervaring van de organisatoren, maar ook door de fantastische locatie en het naastgelegen Summercamp. 
De	deelnemers	overnachten	er,	gaan	naar	de	film,	bezoeken	de	disco	of	nemen	een	duik	in	het	zwembad.	Heino	is	een	en	al	fun.	Komend	
Pinksterweekeinde staat nog een extra verrassing op het programma: een spectaculaire opening, waar we helaas nog niets over mogen 
vertellen. 

Waardering voor internationaal 
jeugdtoernooi Pomp Cup Heino

Foto: Vincent Hartman. Commissieleden Maikel Schotman en Hans Geertsma
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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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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

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 2 januari 2016 Klaverjassen   13.00 uur 16.00 uur  Clubhuis

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 16 januari 2016 Klaverjassen   13.00 uur 16.00 uur  Clubhuis

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

zaterdag 23 januari 2016 Klaverjassen   13.00 uur 16.00 uur  Clubhuis

zaterdag 30 januari 2016 Klaverjassen   13.00 uur 16.00 uur  Clubhuis

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  

woensdag 23 maart 2016 Deadline clubblad Heino Sport 

zaterdag 2 april 2016 Oud papier m.m.v. Heino 10  

vrijdag 15 april 2016 Sport Real 1e pouleronde  

vrijdag 22 april 2016 Sport Real 2e pouleronde  

vrijdag 29 april 2016 Sport Real 3e pouleronde  

woensdag 4 mei 2016 Deadline clubblad Heino Sport 

vrijdag 6 mei 2016  Keepersdag   

zaterdag 7 mei 2016 Oud papier m.m.v. Heino 1  

14 mei- 15 mei  2016 Pompcup    

vrijdag 20 mei 2016  Sport Real 4e pouleronde  

zaterdag 21 mei 2016 VV Heino Familiedag  

zaterdag 21 mei 2016 Gerard Satink toernooi  

vrijdag 27 mei 2016  Sport Real 5e pouleronde  

maandag 30 mei 2016 Sport Real 5e Kruisfinaleronde 

vrijdag 3 juni 2016  Sport Real Finaleronde  

zaterdag 4 juni 2016 Oud papier m.m.v. Heino 2  

10 juni -12 juni 2016 D-kamp Hellendoorn

zaterdag 2 juli 2016  Oud papier m.m.v. Heino 3   

zaterdag 6 augustus 2016 Oud papier m.m.v. Heino 7x7  

zaterdag 3 september 2016 Oud papier m.m.v. Heino 4 

zaterdag 1 oktober 2016 Oud papier m.m.v. Heino 5 

zaterdag 5 november 2016 Oud papier m.m.v. Heino 6  



Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Nijenhuis, J. voorzitter 06-42023631
Swuste-Ohms, J. secretaris 06-13859907 Mulder, J. secretaris 06-50933360
Mulder, J. penningmeester 06-40074673 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
websiteteam Groteboer, R. C en D jeugd 06-34012336
redactie Heino sport Slotman, R. E jeugd 06-81828843

Aling, B. F jeugd 06-45979900
Accommodatiecommissie Grote Gansey, R. Vrouwen/meisjes 06-15511116

Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Vonderman, E.
hoofd jeugd-
opleidingen

06-10041435

Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Kortekaas P. keepersoördin. 06-33174583
Boerdijk, J. lid commissie 06-21814626
Hoes, R. lid commissie 06-22081680 Trainers:

Steggink, M. Heino 1 06-20952922
Jeugdcommissie Dijk van, J. Heino 2 06-22749109
Slotman, D.J. voorzitter 06-30293016 Zwakenberg, F. Heino 3 06-31511841
Roessink, W secretaris 0572-391019 Reinders, P. keepers senioren 06-15898710
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907
Elshof, H. coörd. contactpers. 06-45593073 Gerritsen, W. Dames 1 06-55846486
Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Bonhof, K. A1 06-33606978

Dijk, R. B1 06-51253310
Contactpersonen jeugd Velthuis, M. B1 06-43467959
Zomerdijk, T. contact A/B 06-29622006 Strijtveen, E. C1 06-12894865
Zwijnenberg, E. contact C/D 06-13809257 Smeenk, J. C1 06-24690521
Timmerman, M. contact E 06-20093507 Boerdijk, J. D1 06-45383656
Oortwijn, U. contact F 06-30055446 Schokker, J. E1 06-12361243
Overkempe, M. contact meiden 06-51624521 Nijboer, I. E1 06-25560417
Vacature contact Voetbalschool Pasman, D. F1 06-22543228

Bluemink, S. Meisjes B 06-57323960
Evenementencommissie
Kruisdijk, R. voorzitter 06-25341184 Verzorging:
Pol, A. secretaris 06-40139447 Roeke, J. verzorger 06-50951133
Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 Wijkstra, M. verzorgster 06-51093765
Slotman, W. activiteiten 06-20028297 Spijkstra, J. hersteltrainer 06-36298222
Metz, M. D-kamp 0572-394979
Schuurman, F. jeugdtoernooien 06-38579414 Materialen:
Bruggink, M. Voetbal2Daagse 06-54355524 J. Meijerman belijning velden
Meulman, H. oud papier 06-46658938
Schotman, M. Pompcup 06-12327672 Ontvangst zondag
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614 Korstee, H. 0572-393812
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Lozeman, B. 0572-391816
Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Roeke, W. 0572-392113
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Bekkink, M. 06-21416174

Kantinecommissie Kledingbeheer
Kruisdijk, R. voorzitter 06-25341184 Neimeijer, B. 0572-392670
Bruggink, L. secretaris 06-42837731 Riessen, M. van 0572-390244
Vastenavond, E. planning 06-54627033 Nijensteen J. 0572-392011
Krosman, B. inkoop 06-20551139
Beek, T. van der inkoop 06-53378481 Scheidsrechters
Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Lipman, G. coördinator 06-40602059

Rossum, J. van senioren 06-34279981
Wedstrijdsecretarissen Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Vloedgraven, D. planning jeugd 06-31561004
Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672 Slotman, S planning jeugd 06-14198566

Accomodatieplanner Seniorencommissie
Lindeboom, R. Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827

Bos, K. secretaris 06-10804450
Consul
Steg, H. 06-12436353 versie d.d. 01-12-2015

webteam@vvheino.nl
clubkrantheino@gmail.com 

sponsorcommissie@vvheino.nl 

plannervvheino@hotmail.com
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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 


