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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



De carnavalsgroet ‘alaaf’ is voor mij niet zo gewoon, maar 
ik heb hem de afgelopen weken regelmatig gebruikt en dat 
voelde prettig. In mijn tijdelijke hoedanigheid als 
Meesterburger van Heino heb ik naast de plichtplegingen 
volop kennisgemaakt met carnavalsvereniging de Sökke-
stoppers. Dat was meer dan prettig en indrukwekkend. Ik 
zou willen zeggen: ‘meer dan feestvieren alleen’. Fantastisch 
om te zien wat de Sökkestoppers met elkaar realiseren en 
hoeveel Heinoërs genieten van het carnaval. De Heinose 
carnavalsgroepen hebben zich weer volop positief gemani-
festeerd in de optochten en de prijzen binnengehaald. 
Vriendengroepen die maanden hard hadden gewerkt om tot 
een prachtig eindresultaat te komen. Knap hoor! Sowieso 
hebben we in Heino een rijk verenigingsleven en weten 
vriendengroepen van alles te organiseren. Zeker geen
ingedut dorpje en steeds meer gezelligheid in het centrum 
door horecaondernemers die investeren. 

Ook wij willen gaan investeren in meer gezelligheid in ons 
clubhuis. De opknapbeurt is hard nodig. In de zomer van 
2015 hebben we reeds dubbelglas aangebracht en komende 
zomer gaan wij de binnenkant grondig aanpakken. Als we 
het doen, doen we het meteen goed! Dat typeert wellicht de 
Heinoër. Of het is het de passie voor je eigen vereniging? 
Ervoor willen gaan en het beste realiseren. In een bijzondere 

ledenvergadering (BLV) op 8 maart worden de leden 
geïnformeerd over de bouwplannen en wordt instemming 
gevraagd op de financiering. Verderop in het clubblad de 
agenda van de BLV en de brief die onlangs is verstuurd aan 
alle leden over de verbouw van ons clubhuis. 

Dit is mijn eerste voorwoord na de winterstop en ik realiseer 
me dat we eigenlijk nog maar een paar maanden hebben 
te gaan voor we in mei het voetbalseizoen alweer gaan 
afsluiten. Maanden die bol staan van voetbal en allerlei 
activiteiten. Bereiken we jullie niet via het clubblad, dan is 
er nog altijd de website. We proberen iedereen op de hoogte 
te houden van het wel en wee van onze vereniging. Heb je 
vragen, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij commissie- en 
bestuursleden. 

De carnavalsgroet ‘alaaf’ verwijst waarschijnlijk naar ‘elf’ 
(het zottengetal) of naar het Hoogduitse ‘all ab’ hetgeen zou 
betekenen ‘alles aan de kant’. Als je mij begin juni treft met 
een welgemeend ‘alaaf’ is dat nog een weemoedige verlate 
carnavalsgroet en vast en zeker ook een feestelijk ‘alles aan 
de kant’ voor de verbouw van ons clubhuis.

Peter Vervloet
Voorzitter

Voorwoord van de voorzitter

Alaaf ..... en clubhuis

Foto: website Sokkestoppers
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R E N O V A T I E  V A N  H E T  C L U B H U I S
S A M E N  D E  S C H O U D E R S  E R O N D E R !

EEN WIN-WIN SITUATIE ...

VOOR U EN VV HEINO OM SAMEN DE RENOVATIE VAN 
ONS CLUBHUIS MOGELIJK TE MAKEN, 
SAMEN FINANCIEREN MET CERTIFICATEN

Voordeel voor u: meer rente dan bij de bank
Voordeel voor de club: minder rente dan bij de bank én 
geen afsluitkosten

(Wilt u geen certificaat, maar toch iets bijdragen, dan zijn donaties 
natuurlijk altijd welkom!) 

v v  H e i n o  i s  m e e r  d a n  v o e t b a l  a l l e e n !  

februari 2016

Beste (ere)leden, ouder(s), verzorger(s), sponsors 
en vrienden,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 
november heeft het bestuur van vv Heino de plannen ge-
presenteerd voor de renovatie van het clubhuis. Het is de 
bedoeling dat tijdens de komende zomerstop het interieur 
een ingrijpende verbouwing ondergaat. Daarnaast willen we 
een aantal energiebesparende en duurzame aanpassingen 
aan het clubhuis doen.

Bij vv Heino zijn we gewend om zo veel mogelijk werk met eigen 
mensen te doen, waardoor we met beperkte financiële middelen 
tot mooie dingen komen. Een goed voorbeeld daarvan is de bouw 
van de nieuwe kleedkamers. Maar in dit geval is de inzet van eigen 
mensen maar heel beperkt mogelijk. Aan de ene kant omdat er vrij 
specialistisch werk voor ons ligt en aan de andere kant omdat de 
klus in relatief korte tijd geklaard moet worden. De zomerstop duurt 
nu eenmaal niet zo lang en als de bal weer gaat rollen moet het 
clubhuis gereed zijn!

Renovatie van het clubhuis is natuurlijk niet mogelijk zonder een 
stevig financieel fundament. Het geld lenen bij de bank is een 
mogelijkheid, maar wel duur; de lasten voor een lening op onze 
begroting willen we natuurlijk zo laag mogelijk houden. Omdat 
vv Heino zich kenmerkt door zelfredzaamheid, heeft een aantal 
mensen het idee van crowdfunding geopperd. Eigenlijk een andere 
manier van ‘samen de schouders eronder’: in plaats van het werk 
zélf te verrichten, willen we nu de financiering gezamenlijk 
opbrengen.

Dit willen we doen door het uitgeven van certificaten, waarbij 
vv Heino het geld niet leent van de bank, maar van iedereen die in 
de club en het clubhuis wil investeren. Dit levert een win-winsituatie 
op: vv Heino betaalt minder rente dan bij de bank, maar de 
certificaten leveren meer op dan de spaarrente. 

Voor meer informatie over deze certificaten zie bijgevoegde folder. 
Daarnaast is het uiteraard mogelijk om de renovatie van het 
clubhuis te ondersteunen middels een donatie. 

Wij hopen natuurlijk op uw steun en enthousiasme voor dit initiatief. 
Laten we met elkaar tonen ook deze klus te kunnen klaren!

Namens het bestuur van vv Heino,

Peter Vervloet, voorzitter
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Aan de leden van Voetbalvereniging Heino,  
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Bijzondere Ledenvergadering welke gehouden zal 
worden op dinsdag 8 maart 2016 om 21.00 uur in ons clubhuis.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen 
 
3. Inrichtingsplan renovatie clubhuis 
  
4. Financiële onderbouwing renovatie clubhuis 

 
5. Planning verbouwing 

 
6. Instemming renovatie clubhuis 

 
7. Presentatie nieuwe website 

 
8. Rondvraag 

 
9. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
Heino, 8 februari 2016   
  
Peter Vervloet    voorzitter   
Joey Swüste-Ohms  secretaris 
Jan Mulder   penningmeester 
Timo Bomhof   secretaris/ PR&C 

Bijzondere Ledenvergadering 8 maart 2016 



www.vvheino.nl

Voor de financiering van de renovatie 
van ons clubhuis is een stevig 
financieel fundament nodig. Wat is er 
mooier dan dat iedereen die vv Heino 
een warm hart toedraagt hier het 
fundament voor legt? Dus samen de 
schouders eronder zetten met als doel 
zo veel mogelijk geld bijeen te krijgen!                                                                                     
vv Heino geeft hiervoor de
mogelijkheid met het uitgeven van 
certificaten met een aantrekkelijke 
rente. Wilt u doneren dan mag dat 
uiteraard ook. 

De certificaten
U kunt certificaten aanschaffen met een 
waarde van €100, €200, €500 en €1000. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om meerdere 
certificaten of een combinatie van 
certificaten aan te schaffen, om zo tot het 
bedrag te komen dat u wilt besteden.  

De rente
U krijgt op een certificaat een rendement 
van 2%. Dat is ruim meer dan de huidige 
spaarrente, maar voor vv Heino ook 
beduidend minder dan de rente die de 
bank vraagt voor een lening. Bij de 
aanschaf van een certificaat heeft u ook de 
mogelijkheid aan te geven af te zien van 
uitbetaling van rente; u verstrekt dan een 
renteloze lening.

De aflossing
De lening wordt annuïtair afgelost in 12 
termijnen. Dat wil zeggen dat u ieder jaar 
een vast bedrag aan rente en aflossing 
krijgt. De eerste termijn wordt afgelost in 
november 2017. U heeft jaarlijks de 
mogelijkheid af te zien van de uitbetaling 
van een termijn.

De inschrijving
Als u graag uw steen(tje) wilt bijdragen aan 
de renovatie van het clubhuis door het 
aanschaffen van een certificaat, kunt u een 
bericht sturen naar 
crowdfunding@vvheino.nl.  Op dat adres 
kunt u ook terecht met al uw vragen. 
Daarnaast kunt u zich natuurlijk melden via 
de post: postbus 13, 8140 AA Heino. We 
starten met de officiële uitgifte van de 
certificaten na de buitengewone 
ledenvergadering van 8 maart 2016.

Doneren?
Wilt u graag een donatie doen ten behoeve 
van de renovatie van het clubhuis, dan kunt 
zich ook melden via 
crowdfunding@vvheino.nl of via 
bovenstaand postadres

Vragen?
Als u vragen heeft over het 
aanschaffen van certificaten 
en/of het geven van een donatie, 
dan kunt u die stellen via 
crowdfunding@vvheino.nl. 
Daarnaast kunt u telefonisch 
terecht bij onderstaande 
personen.
Freddy Kemerink: 06-81807655
Frits Lindeboom: 06-38904349

Hoeveel krijgt u jaarlijks?
Hieronder ziet u welk bedrag u jaarlijks 
ontvangt bij de verschillende certificaten.

De bedragen die uitbetaald worden 
bestaan uit rente en aflossing. Het eerste 
jaar zal het bedrag iets hoger uitvallen 
omdat er tussen inschrijving en eerste 
uitbetaling meer dan een jaar tijd zit.

 Certificaat    Jaarlijks bedrag

€ 100                 €   9,46
€ 200                 € 18,91

€ 1000               € 94,56
€ 500                 € 47,28
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Multi Mixed 
vv Heino 
Dames 
Zaaltoernooi
Bij vv Heino zijn voetballende seniorendames rijk verte-
genwoordigd. Momenteel telt de vereniging maar liefst vier 
damesteams: Vrouw 1, Vrouw 2 en teams Appeltje en Eitje. 
Vooral de laatste twee teams zorgen voor een brede variatie 
aan leeftijd en niveau. Dat maakt het damesvoetbal ook zo 
aantrekkelijk. Er valt altijd wel wat te beleven of te zien. Of te 
lachen … 

Tekst & foto: Jessica Slotman

Zondag 17 januari was de Sporthal van Heino het speelgebied voor 
het ‘Multi Mixed vv Heino Dames Zaaltoernooi’. De voetbaldames 
van vv Heino werden door elkaar gehusseld om kennis te maken met 
de voetbalkunde en -gekte van andere dames binnen de vereniging. 
In totaal waren er vijf teams en speelde elk team vier wedstrijden 
van 15 minuten. Kort genoeg om niet met de tong over de grond het 
veld te hoeven verlaten. Een voordeel van vijf teams is dat de twee 
spelende teams over een ijzersterke bank (tribune) konden beschik-
ken. Genoeg wissels, mits ze niet aan de zuurstoffles zaten na de 
voorgaande wedstrijd. 

‘Wat een torpedoschoten hebben 
die dames in hun poot zitten’

Het is best zwaar, dat zaalvoetballen. Ook voor de afgetrainde dames 
van Vrouw 1 en Vrouw 2 was het pittig. Maar het zwaarst was het 
misschien toch wel voor sommige Appeltjes en Eitjes. Het niveau van 
Vrouw 1 en Vrouw 2 is beduidend hoger dan van de dames uit het 
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afgelopen 7x7-voetbalseizoen. Wat een torpedoschoten hebben die 
dames in hun poot zitten. Als keepster voel je je als de flippers in een 
flipperkast.  

‘Het mannelijke opperhoofd van het 
scorebord kakelde leuk mee’

In het veld gebeurde er veel. Op de tribune gebeurde er nog veel 
meer. Wat een gekakel. Het mannelijke opperhoofd van het score-
bord kakelde leuk mee. Het scorebord gaf dan soms ook verrassende 
standen weer. Kennelijk is het een nieuwe regel dat scoren in je 
eigen goal ook gelijk een doelpunt voor je eigen team oplevert. Ook 
nieuw is dat de keepers in functie letterlijk in de aanval ‘blijven’ 
staan en de aanvalsters dan noodgedwongen in de verdediging of 
op doel moet staan. Het kon allemaal bij het ‘Multi Mixed vv Heino 
Dames Zaaltoernooi’. Dit geeft wel aan dat het een supergezellige en 
geslaagde middag was. 

Na afloop werd er nog even geborreld in de Time Out. De eersten 
zaten nog niet aan tafel of het sportieve gedeelte werd ingeruild voor 
vloeiend gerstenat en een vette hap. Ook dat hoort bij  damesvoet-
bal. (Een McDonald’s met een biertank ernaast zou in Heino goede 
zaken kunnen doen!) Kortom, een prima in elkaar gezet toernooitje 
door de (bege)leiders van de vrouwenteams! Volgend jaar gaan we dit 
zeker weer doen! 

Rest nu nog de vraag: werd er gelachen om de pret of om de onkun-
de van enkele voetbalsters? Je kunt er toch zeker niks aan doen als 
je benen harder gaan dan de bal en je daardoor wordt gelanceerd als 
een vliegende soepkip? 

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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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

De voorjaarscompetitie is weer begonnen maar Koning Winter heeft 
ons land nog niet verlaten. Na een periode van voetballen in de zaal 
willen we weer lekker ons balletje op de sportvelden laten rollen. Dit 
is ons nog niet echt gelukt omdat het de laatste zaterdagen heel nat 
was en er veel wedstrijden werden afgelast. 

Tijdens de winterperiode zijn onze pupillen bijna iedere vrijdag 
vermaakt door de activiteitencommissie. Het is toch een geweldige 
prestatie om voor zoveel kinderen telkens weer een leuk programma 
te bedenken. Soms ging het dak eraf en was het enthousiasme van 
de kinderen tot ver in de omtrek te horen. Dit laat maar weer zien dat 
vv Heino meer is dan voetbal alleen! Activiteitencommissie, bedankt!

In de voorjaarscompetitie hebben we twee nieuwe zeventallen 
ingeschreven: F8G en F9G gaan nu als zevental op pad en zullen 
deelnemen aan de KNVB-competitie.
Dit is natuurlijk heel spannend en we wensen Cas, Pien, Joris, Huub, 
Noor, Maxwell, Nout, Noud, Jesse en de trainers en leiders Richard, 
Eddy en Antoine van F8G en Yannick, Guus, Hidde, Marc, Bart, Yordi, 
Diego, Paula, Annelotte en de leiders en trainers Stefan en Alice van 
F9G veel succes.
In januari hebben we met de ouders een overleg gehad. Iedereen 
was aanwezig en de leiders en trainers voor de bloktraining waren 
dan ook snel gevonden. Wat goed dat dit zo snel geregeld kon wor-
den.

Op 1 februari was de jeugdleidersvergadering voor de leiders en 
trainers van de jeugdelftallen van vv Heino. Deze avond werd goed 
bezocht. Namens de Jeugdcommissie onze dank hiervoor.
De jeugdleidersvergaderingen zijn van groot belang voor de onderlin-
ge communicatie. Het geeft ons als Jeugdcommissie de mogelijkheid 
zaken te verduidelijken of informatie te verstrekken en aan de leiders 
en trainers om vragen te stellen en informatie te delen.

Indeling seizoen 2016/2017

Inmiddels heeft de eerste vergadering over de indeling voor het sei-
zoen 2016/2017 al plaatsgevonden. Dit lijkt nog heel ver weg maar 
om tot een gedegen indeling te komen zal er nog menig vergadering 
volgen.
De analyseformulieren zijn ingevuld en zullen in de overweging mee-
genomen worden. De Technische Commissieleden en de contactper-
sonen zullen nu het eerste concept gaan opstellen en bespreken met 
de leiders en trainers van de elftallen.
Midden mei 2016 streven we ernaar om de indeling van de zeven- 
en elftallen voor het seizoen 2016/2017 weer op de site te kunnen 
plaatsen. De berichtgeving aan de spelers / ouders willen we op 
dezelfde manier doen als het afgelopen jaar.

Procedure teamindeling jeugdteams 
seizoen 2016-2017

Inleiding 
Zoals elk jaar vragen we de leiders en trainers een opgave te doen 
van de mogelijkheden van de spelers, zodat de jeugdcommissie (JC), 
technisch jeugdcoördinatoren (TC), selectietrainers (ST) en contact-
personen (CP) hiermee informatie verkrijgen voor de teamindeling 
van het nieuwe seizoen. 
Dit ‘nomineren’ is niet maatgevend maar zeker wél behulpzaam voor 
een goede indeling. Per leeftijdscategorie hebben we twee selectie-
teams. Het kan zijn dat bij een brede groep talentvolle spelers een 
derde selectieteam wordt aangewezen. De overige teams trachten we 
in gelijkwaardige groepen in te delen en onderscheiden zich onder-
ling zo min mogelijk in sterkte. Voor het nomineren is het echter juist 
wél van belang om aan te geven in sterkte waar een speler ingedeeld 
moet worden. Dit geeft goede informatie over de mogelijkheden. 
Voor het indelen is het ook van belang om te weten of er nog andere 
redenen zijn om een speler specifiek in te delen, zoals bijvoorbeeld 
sociale aspecten. Dit kan óók aangegeven worden op het digitale 
analyseformulier. Het is de bedoeling dat leiders en trainers van het 
desbetreffende team elk één analyseformulier invullen en opsturen 
naar de technisch jeugdcoördinator.

De teamindeling is een omvangrijke en lastige klus. We kunnen niet 
iedereen tevreden houden/stellen en soms leidt de teamindeling tot 
onduidelijkheden, onbegrip en teleurstelling. We willen daarom graag 
de procedure toelichten. Dit voorkomt waarschijnlijk niet dat er spe-
lers (én ouders) zijn die teleurgesteld zijn, maar leidt hopelijk wel tot 
enig begrip. De hieronder beschreven werkwijze is gebaseerd op het 
technisch beleidsplan van vv Heino en de werkafspraken tussen de 
jeugdcommissie, technisch jeugdcoördinatoren en contactpersonen. 
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Voor alle duidelijkheid: technisch jeugdcoördinatoren staan o.a. voor 
het ‘opleiden’ van onze jeugd, het indelen van de selectieteams, de 
coördinatie van de selectietrainers en het voorzien van trainingsstof 
aan trainers. Contactpersonen dragen naast de meer technische 
aspecten ook zorg voor de sociale zaken. Zij zijn voor leiders, trainers, 
ouders en spelers het aanspreekpunt binnen een bepaalde leeftijds-
categorie als het gaat om de bezetting van niet-selectieteams, de 
organisatie en eventuele problemen zoals bijvoorbeeld pesten.

Zoals blijkt uit onderstaande procedure gaan we zorgvuldig om met 
de belangen van iedereen. Dat we hierbij keuzes maken waar niet 
iedereen het mee eens is, kan bijna niet worden voorkomen. We 
proberen alle mogelijkheden in beeld te krijgen maar het lukt niet 

om iedereen in het hoogst mogelijke team te krijgen. In bepaalde 
jaargangen hebben we soms veel goede spelers maar een beperkt 
aantal plaatsen in de selectieteams. Indien spelers niet in 
aanmerking komen voor een selectieteam betekent het nog niet 
dat we ze uit het oog verliezen. We moeten keuzes maken en dat 
doen we niet zomaar. Leiders, trainers, contactpersonen, technische 
jeugdcoördinatoren en uiteindelijk jeugdcommissie gaan niet over 
één nacht ijs, maar we realiseren ons ook dat we inschattingsfouten 
kunnen maken. We kunnen ons goed voorstellen dat spelers (en 
ouders) soms teleurgesteld zijn, maar hopen toch dat iedereen zijn 
plezier vindt in het nieuwe team. 

Versie januari 2016

De procedure

1. In het najaar worden de leiders en trainers van alle jeugdteams gevraagd om een digitaal analyseformulier in te vullen en aan te geven  
 wat de mogelijkheden zijn van hun spelers.
2. In januari overleggen de contactpersonen, technisch jeugdcoördinatoren en de jeugdcommissie over de procedure en de tijdsplanning  
 voor de indeling van de jeugdteams voor het volgende seizoen. Gekeken wordt ook naar het aantal teams dat gevormd kan worden.
3. In februari worden de leiders en trainers van alle jeugdteams uitgenodigd door de contactpersoon van de desbetreffende leeftijds-
 categorie om het analyseformulier te bespreken samen met de technisch jeugdcoördinator. Ook wordt gekeken of er speciale (sociale)  
 redenen zijn om jeugdspelers in een bepaald team te plaatsen. Bij de F-spelers kunnen we nog rekening houden met het feit dat 
 kinderen van eenzelfde school of vriendjes bij elkaar in een team willen spelen. Vanaf de E-teams doen we dat niet meer omdat we  
 van mening zijn dat het voetbalteam best anders mag zijn dan de groep op school of de vriendenclub. Daarbij lukt het ons praktisch  
 niet om met alle individuele wensen en belangen rekening te houden.
4. In februari/maart hebben de technisch jeugdcoördinatoren en selectietrainers een voorlopig eerste beeld van de selectieteams. 
5. Als alles in beeld is gebracht leert de ervaring dat er meer spelers zijn genomineerd voor de selectieteams dan feitelijk in aantal nodig  
 zijn. 
 De selectietrainers en technisch jeugdcoördinatoren vergelijken hun eerste beeld (zie 4) met de opgave van leiders en trainers en  
 gaan vervolgens bekijken welke spelers definitief in aanmerking komen voor een selectieteam. Nog altijd ‘concept’ want een besluit  
 vindt pas plaats als alle overige teams zijn samengesteld.
6. Nadat de selectieteams gevuld zijn, gaan de contactpersonen en de technisch jeugdcoördinatoren de overige teams samenstellen.  
 We doen dat niet op ‘sterkte’ maar in gelijkwaardige groepen. Voorbeeld: een E7 kan qua sterkte gelijk zijn aan E5. Dit hebben we een  
 aantal jaren geleden ingevoerd om te voorkomen dat een E7 altijd verliest. De ervaring leert dat de spelers echter een plaatsing in  
 bijvoorbeeld E7 mogelijk als vervelend ervaren en als een diskwalificatie van hun mogelijkheden. Wij (kader vv Heino én ouders) heb 
 ben met elkaar een taak om dat goed uit te leggen. Dat voorkomt misschien teleurstelling. F-spelers en eerstejaars E-spelers kunnen  
 in een gemengd (dus jongens én meisjes) team geplaatst worden. In een E-team of  F-team kunnen maximaal 10 spelers geplaatst  
 worden.
7. Nadat alle teams zijn ingedeeld wordt het totale overzicht (nog steeds concept) begin april voorgelegd aan de jeugdcommissie. 
8. Het totale overzicht (nog steeds concept) wordt eind april voorgelegd aan de leiders en trainers met daarbij de vraag of het 
 overeenkomt met de door hen opgegeven mogelijkheden van spelers, speciale verzoeken en de nominaties voor de selectieteams.  
 In deze vergaderingen per leeftijdscategorie zijn naast de leiders en trainers óók de contactpersonen, technisch jeugdcoördinatoren  
 en een afvaardiging van de jeugdcommissie aanwezig. De laatste voorstellen tot wijzigingen worden besproken, uitgevoerd of indien  
 nodig nog eens bekeken. Het is niet altijd mogelijk om suggesties tot wijzigingen toe te passen. Nadrukkelijk wordt aan de leiders en  
 trainers gevraagd om de bevindingen van dat overleg niet te communiceren met anderen (spelers en ouders). We willen hiermee  
 voorkomen dat spelers en ouders verwachtingen krijgen die niet waargemaakt kunnen worden omdat alsnog wijzigingen in de 
 teamindeling volgen, door bijvoorbeeld aan- of afmeldingen en wijzigingen van het KNVB-beleid.
9. Begin mei geeft de jeugdcommissie de uiteindelijke goedkeuring aan de teamindeling zodat de spelers, ouders, leiders en trainers  
 eind mei geïnformeerd kunnen worden.
10. De ervaring leert dat we in de week na bekendmaking reacties krijgen van teleurgestelde spelers en ouders. We inventariseren alle  
 reacties en bekijken vervolgens met de contactpersonen en technisch jeugdcoördinatoren of er wijzigingen mogelijk zijn. Dat is meest 
 al niet het geval. Tegemoetkomen aan de wens van de één betekent vaak een teleurstelling voor een ander.
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Op naar de 50...

De 9e 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 heeft weer een winter lopen wroeten 
naar gegevens voor een statistisch overzicht. 
Ditmaal seizoen 1977-1978 en wel met 
doelpunten en wedstrijdaantallen per speler. 
Stegeman senior fungeerde wederom als 
informatiebron. Op moment van schrijven 
zoeken we nog een foto bij dit seizoen. 
Wanneer u als lezer deze alsnog aan zou 

kunnen leveren, maakt dat de zaak wel 
compleet.  
De selectie moest na het vertrek van Gerard 
Nijboer, Ben Fühler en Frans Stappenbelt 
worden aangevuld. Stef Fühler werd 
toegevoegd, net als het slagerstrio. Dat het 
hier om André, Jan en Bart Mekers gaat, 
behoeft voor de oudere leden geen uitleg. 
Trainer Reumer startte met 24 spelers, daar 
vielen zes mannen af richting de beloften. 
Gaandeweg waren versterkingen vanuit het 
tweede noodzakelijk. Fons Kloppenberg, 
Henk Stappenbelt, Hans Broeks en Dick 
Stegeman namen de honneurs waar.

‘Nieuwe aanvulling op de selectie:
het slagerstrio: André, Jan en Bart Mekers’

Nieuwe ploegen in de 4e klasse waren: de 
Wijhese promovendus IJsselboys plus de 

twee degradanten Broekland en ZAC.

Het seizoen begon niet best. De eerste uit-
wedstrijden wisten de groenwitten geen punt 
te behalen. Gelukkig kreeg Heino daarna de 
smaak te pakken. Na een serie van vijf 
winstpartijen stonden de mannen van 
Reumer verrassend bovenaan.

Op 6 november stond Sallandia thuis op de 
speelkalender. De Deventer ploeg had een 
achterstand van drie punten. De heer Pleiter 
bood de selectie voorafgaand nieuwe 
voetbaltassen aan.

‘Sallandia stond onder 
grote Heinose druk’

De spelers wilden dit gebaar graag belonen 
en begonnen de wedstrijd sterk. Sallandia 
stond onder grote Heinose druk. De eerste 
kans werd gelijk verzilverd door een keurige 
kopstoot van Jan Mekers.  Kort voor rust was 
het dezelfde Mekers die op aangeven van 
Jan Roeke de keeper voor een tweede keer 
het nakijken gaf. Heino zat op rozen.
Na de rust scoorde Stef Fühler nog een 
tweetal schitterende doelpunten. Hierna 
verminderde de concentratie, waardoor 
Sallandia een tegentreffer kon maken. Kort 
daarna verzorgde Harrie Paauw de vijfde 
Heinose treffer. In de laatste minuut scoorde 
de club uit Deventer nog een doelpunt. De 
eindstand van 5-2 was dik verdiend en het 
publiek op De Kampen was misschien wel de 
grootste winnaar.

Koploper vv Heino had 12 punten uit acht 
wedstrijden, Koninklijke U.D. volgde op de 
voet met 11 uit acht en daarachter was 
het Union SV met 10 punten uit evenzoveel 
wedstrijden

Helaas speelden we voor de winterstop nog 
twee maal gelijk en ging de match in en 
tegen Lemelerveld verloren. De ploeg in het 

oranjewit benutte de enige kans en won door 
middel van intimidatievoetbal. Het resultaat 
was met 14 punten een toch wel teleurstel-
lende vijfde stek na de eerste seizoenshelft
.
Na  de winterstop won ons vlaggenschip 
slechts één wedstrijd en wel op 22 januari 
1978 thuis tegen de Koninklijke U.D. met 
2-0. De rest van die competitie verloor Heino 
zes keer en wist het slechts vier punten te 
behalen door even zo vaak gelijk te spelen. 
De vele blessures zorgden voor deze povere 
serie. Een wedstrijd moest Reumer zelfs zes 
spelers laten spelen uit het 2e en het 3e 
elftal. 

Thuisbalans: 11 w  5-3-3   13 punten (23-17)

Uitbalans:      11 w  2-3-6     7 punten (9-17)

‘Een fietsende Peter Reumer 
neemt afscheid’

Na dit seizoen 
vertrok Peter Reumer 
senior naar vv 
Mariënheem. Hij was in 
totaal vier jaar trainer 
van Heino en had 
bijgedragen aan het 
eerste kampioenschap. 
Het zegt veel dat hij bij 
zijn afscheid van 
aanvoerder Jan Roeke 
een enveloppe met 
inhoud en een nieuwe 
fiets aangeboden 
kreeg. Naar het schijnt 
heeft hij hierop een 
rondje door de 
gezellige houten kanti-
ne gefietst. 

Koos Knoef werd 
aangesteld als nieuwe 
trainer. Meneer Knoef 
kwam van Schalkhaar 
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VV HEINO statistieken 1977- 1978

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten
Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal

DOEL
16 Henk Nijboer 7 0

1
Wim Oud 
Ammerveld 16 0

VERDEDIGING
2 Dick Nijman 15 0
3 Jan Roeke @ 22 8 2 10
4 Ben Bol 18 1 1

Henk Antonissen 3 1 1

12
Bertus van der 
Veen 2 0

5 Wim Mulder 19 1 1

MIDDENVELD
15 Frans Willemsen 11 0

André Mekers 9 1 1
Ton Lammers 5 0

14 Harrie Broeks 20 1 1 2
7 Harrie Paauw 21 4 4

13 Dick Stegeman 10 1 1
Fons Kloppenberg 1

AANVAL
6 Henk  Jansen 22 5 2 7
8 Gerard Broeks 8 2 1 3

10 Stef Fühler 21 3 1 4
Tonnie Nijboer 3 0

11 Hans Broeks 19 2 2
9 Jan Mekers 11 5 5

Henk Stappenbeld 2 0
Bart Mekers 6 0

32 doelpunten 42
1e helft competitie: 5e plaats,   na 11 wedstrijden  14 punten 6-2-3 (20-14)
Eindstand 4e Klasse H: 7e plaats,   na 22 wedstrijden   20 punten  7-6-9 (32-34)

Trainer : P. Reumer Systeem 4-3-3

en was vroeger voetbalprof van de GAE uit 
Deventer.

Opmerkelijke andere feiten: 

- Verdediger/aanvoerder Jan Roeke werd 
topscorer met 10 doelpunten.

- Mede door Reumer senior werd er een 
supportersclub opgericht.

- IJsselboys en S.C. Wijhe fuseerden in 1992 
het huidige Wijhe ’92. 

Veel plezier met uitpluizen van de statistie-
ken. Wellicht heeft u foto’s of extra gegevens 
van of mooie verhalen over het seizoen 
1977-1978. 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 1978-1979, 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?
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Meiden ME1 ontvangen 
Blauwe Kaart

14

Tekst: Dirk-Jan Slotman, Jeugdcommissie
Foto: Maeike Blauw Fotografie

“We hebben op 19 december 2015 de blauwe kaart van SEH ME1 gekregen. 
Ze vonden dat we erg sportief en goed gespeeld hadden en dat we daarom –naast de 
winst- een blauwe kaart verdienden. Een compliment dus, en daar zijn we trots op!”

Je kunt de blauwe kaart uitreiken aan een sportieve tegenstander. Kijk op: www.blauwe-kaart.nl . 
Op de kaart staat een nummer die je vervolgens op de site kunt invullen. Je doet dan mee aan een 
sportieve competitie van de KNVB die weekprijzen verloot onder de deelnemende teams. We hebben 
de weekprijs gewonnen: een prachtig tenue voor het hele team! 

Ook is ME1 op 30 januari 2016 kampioen geworden. In een spannende wedstrijd werd met 6-4 
gewonnen van Terwolde ME1. Het is dus niet alleen op grond van de resultaten een mooi seizoen 
geweest, maar ook qua sportiviteit, ontvangst tegenstander en waardering tegenstander.
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Beste leden, 
 
Binnenkort gaat de actie Hart voor Salland van Rabobank Salland van start. Hiermee kunnen leden van Rabobank Salland stemmen 
op hun favoriete vereniging(en) en/of stichting(en). 

Ben je klant én lid van Rabobank Salland? Stem dan op ons! Dat kan van 11 tot en met 21 maart aanstaande. Het geld kunnen we 
goed gebruiken voor de verbouw van ons clubhuis.
 

Voor de zekerheid: niet elke klant is automatisch lid van Rabobank Salland. Klanten van Rabobank Salland die voldoen aan de 
voorwaarden kunnen gratis lid worden. 
Zie Rabobank Salland en vul daar het formulier voor lidmaatschap in. Je kunt ook even bellen met de bank via (0570) 50 85 55. Vraag 
ook naar jouw persoonlijke inlogcode om te kunnen stemmen voor Hart voor Salland. 

Dus: Stem op ons! 
 
Met vriendelijke groet, 
VV Heino

versterkt
ook uw
organisatie.

Uw stem

Een aandeel in elkaar

Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/salland

Als lid van Rabobank Salland mag u tijdens Hart voor Salland stemmen op de
verenigingen en stichtingen die u een warm hart toedraagt. U ontvangt per
post een persoonlijke stemkaart. Breng uw stem uit van 11 t/m 21 maart.

Hart voor Salland
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Zaterdagmiddag 9 januari was het weer 
tijd voor de jaarlijkse vv Heino-veld-
loop. Het was weer een waar hardloop-
festijn met in totaal zo’n 650 lopers. Dat 
de veldloop een evenement voor jong 
en oud is, moge duidelijk zijn: de jong-
ste deelnemer was Jochem Eijkelkamp, 
slechts 3 jaar oud, en vijfkilometerloper 
Jaap van der Spek was met zijn 77 jaar 
de oudste deelnemer van het veld.

Om 13:00 uur startten ruim 30 dames en 
100 heren aan hun 10 km. De wedstrijd 
werd uiteindelijk ruim gewonnen door Pascal 
Dankelman, voor Edwin Ophof en Jeroen ten 
Klooster. Bij de dames was de overwinning 
voor Sarah-Lynn Reuver. Hennie Teunissen 
en Angelino van Wietmarschen vergezelden 
haar op het podium.

Daarna was het aan de jeugd, met eerst de 1 
km voor de allerkleinsten. Onder begeleiding 
van de spelers van het Eerste deden bijna 
60 lopertjes hun uiterste best deze afstand 
zo snel mogelijk af te leggen. In de categorie 
onder de 7 jaar was Matthew Kos de snelste; 
in de categorie 7 jaar en ouder ging die eer 
naar Jorrit Hulsebos.

Vervolgens stond de jeugdloop over 2,5 km 
op het programma. Hier stonden zo’n 75 
lopers aan de start. De prijzen gingen naar 
Aniek Mars (meisjes onder de 13) en Cas 

van der Vegt (jongens onder de 11). Bij de 
iets oudere lopers waren Julia Eisen en Pim 
Bakker de snelsten.

Om 14:45 uur werden ten slotte de bijna 380 
lopers voor de 5 km weggeschoten, met in 
het veld heel veel (jeugd)leden van vv Heino 
die namens hun team aan de teamwedstrijd 
deelnamen. Als winnaar kwam Melchior van 
de Pol uit de bus, net voor Patrick Dijk en 
Stan Heetkamp. Bij de dames kwam Gerja 
Zielman als eerste over de streep, Anita Rei-
mert als tweede en Loes Jansen als derde.

De laatste individuele prijzen waren ten 
slotte voor de beste vv Heinoleden. Op de 5 
km waren dit Marjan Fuselier en Jason Pham 
en op de 10 km Joey Swüste-Ohms en Timo 
Bomhof; voor het bestuur een reden om 
extra hard te juichen.

De teamwedstrijd werd gewonnen door B1, 
met een nipte voorsprong op D1. De derde 
plaats was, op gepaste afstand, voor Heino 
4. Eervolle vermelding was er voor het team 
van het bestuur, dat op een tiende plaats 
eindigde. Daarnaast viel de prestatie van 
D5 op: alle 15 jongens haalden de finish; de 
gezamenlijke trainingen hebben hun vruch-
ten wel afgeworpen! In totaal deden elf vv 
Heinoteams mee met de teamwedstrijd van 
de 5 km; samen goed voor maar liefst 119 
lopers. Wat een geweldige prestatie!

Als afsluiter van deze dag speelden de heren 
van het Eerste een oefenwedstrijd tegen 
Achilles ’12 uit Hengelo. Ondanks een 0-3 
achterstand wisten de heren deze wedstrijd 
toch winnend af te sluiten: 4-3.
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De laatste maand voor de winterstop liep het lekker bij D5. 
Toffe wedstrijden, enthousiasme op de training en ook de 
ouders waren zeer positief betrokken. Door rapportcijfers te 
geven aan trainingsoefeningen hadden we net samen een 
nieuwe warming up bedacht. In plaats van suf heen-en-weer 
lopen over het veld voltrok zich nu een ritueel op de mid-
dencirkel. De tegenstanders hadden dan ook meer aandacht 
voor onze ‘haka’ voor aanvang van de wedstrijd, dan voor 
elkaar en voor hun leider. Bij het handje geven voor de aftrap 
kreeg ‘Respect’ dan ook een nieuwe betekenis die te lezen 
was in de ogen van hen die verslagen gingen worden. 

Tekst: Arnoud Jansen
Foto’s: Eventtimer.nl 

Elke donderdagavond voor de 
wedstrijd kregen de spelers (en 
hun ouders) een mail met serieuze 
wedstrijdinstructies, leefstijltips en 
voedingsadviezen. Voetbal en team-
spirit werd een vast onderdeel van de 
wekelijkse routine, zowel fysiek als 
mentaal. We waren echt in de 
winning mood en de winterstop 
kwam dus eigenlijk twee maanden te 
vroeg. 

Het voorstel om samen aan de Veld-
loop mee te gaan doen werd dan ook 

Vijftien vliegen in 
één klap
Hoe D5 de Veldloop liep
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met gejuich ontvangen. In het begin was het 
nog wat ongemakkelijk dat wij als team in 
rotten van twee het complex afmarcheerden 
terwijl anderen aan het trainen waren, maar 
na een aantal keren zaten we in de flow. 
Hardlopen is serious shit en net als alles in 
het leven geldt ook hiervoor, dat als je echt 
iets wilt, je ervoor zult moeten werken. Het 
is natuurlijk veel aantrekkelijker om het 
huiswerk even uit te stellen voor een beetje 
ballen met je maten op de training dan voor 
een zware intervaltraining waarna je met een 
verzuurd lijf weer naar huis moet fietsen. De 
onzekerheid om op de voetbal in hardloop-
kleren voor joker te staan speelde natuurlijk 
ook, maar maakte snel plaats voor enthou-
siasme toen vriendjes, broertjes en neefjes 
ook mee wilden doen. 

‘Hardlopen is serious shit’

Voor de trainer was het wel even zoeken. 
Een rondje lopen met jongens met totaal 
verschillende hardloopkwaliteiten is lastig. 
De snellen willen sneller en de minder 
snellen willen liever iets minder snel. 
Intervaltraining biedt uitkomst. Tijdens het 
wandelen om op adem te komen komt de 
groep dan weer bij elkaar. Voetbal is meer 
dan wat overschieten met een balletje. Het 
gaat om techniek, fitheid, samenwerken, 
maar vooral om overwinningen op jezelf. Een 
wedstrijd kan verloren worden, maar kan 
daarnaast bestaan uit talloze overwinningen 
op jezelf. Je herpakken na balverlies, de 

keeper die weer aan de bak moet na een 
doelpunt, opstaan na een pijnlijke sliding, 
een schot dat het open goal mist. Allemaal 
situaties waarbij herstel en overwinningen op 
jezelf belangrijk zijn. Gooi je het bijltje erbij 
neer, geef je 20 keer op of probeer je jezelf 
20 keer te overwinnen, daar gaat het voor 
een groot gedeelte over. Een keeper weet dat 
precies, die kan geen wedstrijd winnen, maar 
alleen een overwinning op zichzelf boeken. 
Van een ‘O jee’- naar een ‘Yes’- gevoel, daar 

gaat het om, alleen dan kan het volgende 
schot op goal gekeerd worden. 

‘Van een ‘O jee’- naar 
een ‘Yes’- gevoel’

We hebben met elkaar een keertje of negen 
gerend en het ging elke keer beter. Een plak 
ontbijtkoek na afloop en soms nog een potje 
tegen elkaar hielpen om de spirit erin te 
houden. Vaak liepen we met twee vaders 
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en één keer heeft Erwin met ons een piepjestraining gedaan. We 
hebben het een beetje over looptechniek gehad: armen in een rechte 
hoek, niet over de middenlijn van je lichaam, handen in een ontspan-
nen vuist met de duim erop. 

‘Het ging om fitheid, om de mindf*ck 
en om de teamspirit.’

Wat te doen als je bij de eerste drempel door je enkel zwikt en als 
je na 200 meter al een zijsteek hebt omdat je net gegeten hebt. 15 
kinderen en meer dan 9 keer 4km is 540 km rennen en meer dan 
honderd overwinningen. Overwinningen op jezelf kun je heel goed 
leren. Dat begint met planken tijdens de training (dat doet echt pijn) 
en gaat verder met uitademen als je rechterbeen de grond raakt bij 
een zijsteek en plannen waar je gaat wandelen in plaats van 10 keer 
opgeven. Dat hebben we dus allemaal geoefend. Het ging om fitheid, 
om de mindf*ck en om de teamspirit. 

Op de grote dag waren we er dan ook helemaal klaar voor. Er waren 
instructies vooraf: de avond ervoor pannenkoeken en niet korter dan 
drie uur voor de wedstrijd eten en even wat warms drinken voor de 
wedstrijd. Het duurde wat lang voordat we konden starten, maar we 
waren er helemaal klaar voor. Het werd een topmiddag: 15 
geweldige prestaties! De laatste loper werd door zijn teammaten 
tegemoet gelopen en kwam sprintend onder luide aanmoedigingen 
binnen. De tientallen persoonlijke overwinningen tijdens de training 
kwamen samen in één grote overwinning. De 15 winnaars werden 
door beretrotse ouders, trainers en leider binnengehaald. Er was 
dan ook voor iedereen een medaille en een broodje knakworst. In 
de teamranking werd D5 derde. De euforie ging nog even door op de 
team-app. Ook het bestuur was trots en vroeg mij om er dit stukje 
over te schrijven. Om met Bowie te spreken: “We could be heroes, 
just for one day”. 
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vv Heino 
Paashaas 
Pubquiz 2016
In november heeft de editie ‘Herbmeister vv Heino Pubquiz 
winnaar 2015’ met groot succes plaatsgevonden. Met 17 
teams is er met bloed, zweet en tranen gestreden om de 
felbegeerde titel. Onder genot van drankjes en hapjes, was 
het een zeer geslaagde en gezellige avond vol humor. 
De felbegeerde titel ging naar Hotboys 1. Was deze over-
winning een gelukstreffer of is dit team echt zo goed en niet 
te verslaan? Wie durft de uitdaging aan om de Hotboys 1 te 
onttronen?
Kortom het wordt tijd voor een nieuwe editie: 
‘Paashaas vv Heino Pubquiz Cup 2016’! 

Tekst: Jessica Slotman

Datum: vrijdagavond 4 maart 2016
Tijdstip aanvang: tussen 21:00 - 21:15 uur
Waar: Clubhuis vv Heino (open vanaf 20:00 uur)

Inschrijven kan per team (4 – 7 personen) per e-mailbericht aan: 
vvheinopubquiz@hotmail.com. Vergeet niet om de teamnaam door 
te geven.Opgeven kan tot 29 februari 2016 per e-mailbericht.
Inleg: 10 euro per team.

Uiteraard heeft de avond weer exact dezelfde elementen als 
voorgaande editie. In een sfeervolle kantine staan de lekker hapjes 
weer klaar. En de quiz is weer van professionele kwaliteit 
(moeilijkheidsgraad wordt in acht genomen).

Graag zien jullie wij jullie weer terug en wordt het wederom een
spetterende avond vol gezelligheid, humor en strijd!

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

Eerst gaan de Appeltjes & Eitjes nog even hun eerste wedstrijd ballen 
op de kunstgrasweide na een lange winterstop. Beide teams gaan 
het avontuur weer aan, maar nu voor de ‘Frühling Meister Cup‘. 
Aftrap wedstrijd is om 19:30 uur.

PUBQUIZ

ZIJN JULLIE HET
SLIMSTE TEAM 
VAN HEINO?

ORGANISATIE IS IN HANDEN VAN APPELTJE & EITJE

CLUBHUIS VV HEINO IS OPEN VANAF 20.00 UUR

START PUBQUIZ TUSSEN
21.00 - 21.15 UUR

Inschrijving per team: 
min. 4 en max. 7 deelnemers

Inleg is � 10,00 per team

Opgave voor 29 februari 2016

Vooraf inschrijven:
vvheinopubquiz@hotmail.com 
(o.v.v. teamnaam)

TEST SAMEN MET TEAMGENOTEN JE ALGEMENE KENNIS OP 

VRIJDAG 4 MAART 2016

PAASHAAS
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Zaterdagmiddag 23 januari was er een Mystery Game voor 
de D-teams. Dit is een nieuw spel op een andere locatie, 
namelijk in maar vooral rond Zalencentrum Oortwijn.
De teams werden door de begeleiders opgesplitst in twee
groepen. Elke groepje kreeg een paperclip en een envelop
met foto- en filmopdrachten mee.  Als je een opdracht had 
uitgevoerd, moest je de foto of film naar een van tevoren
bekend 06-nummer sturen.                                                                                                                                          
                                   
Tekst: Wilma Slotman, activiteitencommissie
Foto’s: deelnemers

Had je de opdracht goed gedaan, dan kreeg je een   als antwoord.  
Voor elke opdracht kreeg je punten, soms ook bonuspunten. Hoe 
meer opdrachten je deed, hoe meer punten je kon verdienen. De 
paperclip die je bij aanvang had gekregen, moest je proberen te 
ruilen. Het groepje dat op het eind het grootste/origineelste ruil
voorwerp had, kon hier extra punten mee verdienen. Hoe de 
opdrachten werden uitgevoerd mocht je als groep zelf weten. De 
tijdsduur was 1 ½ uur. Het groepje dat aan het eind de meeste 
punten had verzameld, was de winnaar.    

MYSTERY 
GAME, 
een spel met 
verrassende 
foto’s en filmpjes.
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Nog een opdracht: fotografeer het hele groepje op een slee. Inclusief 
handschoenen, sjaal, ijsmuts en schaatsen.

De opdrachten werden allemaal heel goed uitgevoerd. Er was zelfs 
een groep die 27 personen bij elkaar kreeg om Jingle Bells te zingen. 
Ook de opdracht ‘Maak een filmpje over rookworst’ was bijzonder 
goed gelukt. Een aantal groepen gingen naar de plaatselijke super-
markten en slager om daar een filmpje te maken; ook ging er een 
groepje bij een speler thuis een filmpje maken met daarop het eten 
van een rookworst. De groepen waren heel creatief in het uitvoeren 
van de opdrachten. 

Er was flink geruild door alle groepen. Een groepje kwam zelfs 
met een tv, wasmand, kaars en een groene mascotte aanzetten.
Andere groepen hadden een barbecue incl. bestek, een kerstboom                                  
of douchespulletjes. Uiteindelijk bleek D2 groep A de meeste punten 
verzameld te hebben, namelijk 110. 2e was D4 Groep B met 91 

punten en 3e werd D1 groep A met 89 punten. Hierbij we de Heinose-
ondernemers  en iedereen die spontaan en vrijwillig heeft meege-
holpen (aan de diverse opdrachten) bedanken. Dankzij  jullie hulp is 
deze activiteit  bijzonder goed gelukt.              
                                                                                                                                                      
Het was een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar. 
Ook de jury heeft een hele leuke middag gehad, om al die leuke film-
pjes en foto’s te bekijken. Na een bakje patat met frisdrank, mocht 
iedereen de geruilde spulletjes weer mee naar huis nemen. Wat je 
toch nog voor een paperclip kunt ruilen; we hadden het van tevoren 
niet zo gek kunnen bedenken ....
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- Maak een filmpje van het Weerbericht  met daarin Piet 

Paulusma en OANT MOARN!! 

- Film twee vreemden met een bontkraag die als eskimo’s 

zoenen

- Zoek minimaal 10 personen die een winters/sneeuwliedje 

zingen

- Maak een zo koud mogelijke groepsfoto. En zorg voor een 

bewijs dat het zeer koud is.
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FEAR FACTOR, 
volle bak en lege 
bonnenboekjes.
Vrijdagavond 11 december was het zover,  de D-jeugd kon 
zich opmaken voor de 2015-editie van Fear Factor. Iedereen 
was nieuwsgierig naar wat de avond zou brengen, maar nie-
mand kon vermoeden wat ze te wachten stond … 

Tekst & foto’s : Wilma Slotman, activiteitencommissie

Een avond vol spannende doe- en eetopdrachten! Niets was verplicht, 
maar als je een opdracht niet wilde doen, was je af. 
Dan mocht je achter iemand anders gaan staan waarvan je dacht dat 
die de opdracht wel zou doen. Degene die zelf de opdracht deed ver-
diende twee lootjes, en de spelers erachter kregen 
dan nog één lootje.

De eerste opdracht was “gifdrank” drinken. Het zag 
er echt niet uit: een cocktail van azijn, jus d’orange, 
ice tea en nog veel meer met een hele vieze kleur. 
Maar dat schrikte niemand af, want iedereen dronk 
het op. Sommigen vroegen zich af of het niet altijd 
al in de kantine te koop was.

De tweede opdracht was voelen in “koeien-
snot”: vies glibberig warm spul waar je je hand in 
moest steken. Sommigen dachten dat het champig-
nonsoep was. Ook deze opdracht was geen enkel 
probleem; iedereen deed het, al was het echt een 
vieze smurrie.

Daarna volgde de elektrische vliegenmepper. Je 
moest je wijsvinger natmaken en daarna de vlie-
genmepper aanraken. De vonken spatten er soms 
vanaf, maar de meesten hadden geen centje pijn. 
Of lieten het niet merken.

Kippen (levende!) waren er ook: onze kok had er 
twee meegebracht. Het waren ook niet van die klei-
ne en ze pikten er flink op los Je moest de snavel in 
één keer aanraken en niet terugtrekken anders was 
je af.

De volgende opdracht: sambal bij. Je kreeg een 
scheutje sambal op je hand en moest dat oplikken. Sommigen von-
den het echt pittig, maar ze gingen gewoon door. Al moest er soms 
nog wel een schepje suiker aan te pas komen.

Ook haringhappen en zalm kussen was voor de 
meesten geen probleem. Al kon je de vis goed 
ruiken, bijna iedereen kuste de zalm. Echte DIE-
HARDS!!

Het viel dus nog niet mee om afvallers te krijgen. 
Iedereen bleef volop in de race en de bonnenboek-
jes werden steeds leger. 

We probeerden het daarom met spinnen. Er werd 
een spin op je voorhoofd gezet en die moest langs 
je gezicht lopen. Het leek wel of de spinnen bezig 
waren om hun winterslaap te houden; ze waren niet 
vooruit te branden. Ook degenen die bang waren 
voor spinnen, draaiden hun hoofd er niet voor weg.

Het eten van een koeientong was voor sommigen 
dan toch te heftig; ze konden het vlees haast niet 
wegkrijgen. Het leek wel of ze net als de koe vier 
magen hadden, ze waren gewoon aan het herkau-
wen. Ook werden nu de emmers gebruikt die al 
vanaf het begin klaarstonden. Je weet immers maar 
nooit …

De muizenval zullen de deelnemers niet snel meer 
vergeten. Je moest je vinger erop leggen zodat de 
val afging. De bedoeling was natuurlijk om op tijd 
je vinger terug te trekken zodat je vinger niet geplet 
werd. Dat vonden sommigen echt te eng, dus hier 
vielen weer een aantal deelnemers af. 

Als één-na-laatste opdracht stond er een lekker hapje met schimmel-
kaas, rode peper en een schijfje citroen op het menu. Kaas hoorde 
niet voor iedereen bij hun favoriete eten, dus bij deze opdracht hiel-
den een aantal deelnemer het voor gezien.  
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Zaterdagmorgen 16 januari 2016 was het weer zover, de 
Recordshow voor de E-teams. Deze keer op een morgen, 
aangezien er “een winterstop” is. Maar er waren toch nog wel 
wat wedstrijden op de kunstgrasvelden, en was de kantine 
gewoon open. De meeste teams waren goed vertegenwoor-
digd, en gingen er ook allemaal voor. Sommige teams waren 
heel fanatiek, en de spelers/speelsters werden flink aange-
moedigd. 

Tekst en foto’s: Wilma Slotman en leden activiteitencommissie

Zaterdagmorgen 16 januari 2016 was het weer zover: de Record-
show voor de E-teams. Deze keer op een ochtend, aangezien het 
‘winter’stop is. Maar er waren toch nog wel wat wedstrijden op de 
kunstgrasvelden, en de kantine was gewoon open. De meeste teams 
waren goed vertegenwoordigd en gingen er ook allemaal voor. De 
teams waren heel fanatiek en de spelers/speelsters werden flink 
aangemoedigd. 

Er moesten allerlei spellen worden gedaan en degene die als eerste 
eindigde bij een spel kreeg 10 punten. De tweede 8, enz. En al was je 
laatste, dan kreeg je toch nog 2 punten. Van tevoren wist je niet welk 
spel je ging doen; de spellen hadden allemaal een cryptische om-
schrijving. Bij elk onderdeel moest van elk team één speler meedoen, 
elk spel iemand anders. In totaal waren er 15 spellen. Ook kon je via 
de beamer precies zien wat na ieder spel de tussenstand was. 

De ochtend begon met Huilebalken: zo snel mogelijk tissues uit een 
doosje halen. Dat was niet aan dovemans oren gericht. Binnen no 
time lag de gehele tafel bezaaid met tissues. Het tweede spel was 
Ping ping. Op de tafel stonden allemaal bekers in een cirkel. Als je 
het pingpongballetje in de middelste gooide kreeg je vijf punten, en 
stuiterde de bal in de buitenring dan kreeg je één punt. Dit viel nog 
niet mee, de bal stuiterde vaak net over de bekers heen. 
Bij de naam Doggy style denk je niet dat je vla uit een bord moet 
eten door te likken en ook nog daarbij je handen op je rug te houden. 
Maar dat was wel de bedoeling.

Stalen zenuwen was voor de spelers, maar ook voor de begeleiders. 
Alleen hadden de begeleiders een handicap: ze moesten namelijk 
spijker slaan met links. Dat viel nog niet mee. De meesten sloegen 
vaker naast de spijker dan erop. Bij Watje moest je proberen om met 
je neus de watjes van het ene naar het andere bord te verplaatsen. 
Het scheelde wel dat er op de neus vaseline gesmeerd was; dan ble-
ven de watjes tenminste plakken. Bij Adriaantje was het de bedoeling 
om de bal zo vaak mogelijk hoog te houden. Dit viel nog niet mee, het 
record was namelijk twee keer. Muzikale scheidsrechter was het vol-
gende onderdeel. Als je niet kon fluiten had je al een probleem, want 
het was toch echt de bedoeling dat je een deuntje ging fluiten na het 
eten van een lekker beschuitje. Daarna was er nog een Vragenronde. 
Hier hadden de meeste deelnemers moeite mee. De vragen gingen 
over van alles en nog wat en had je de meeste vragen goed dan 
kreeg je 10 punten.

Na een korte pauze ging iedereen voor de Langste adem. Je moest 
een ballon opblazen en daarna proberen om met de lucht uit die 
ballon een rij bekertjes omver te blazen. Dit ging best wel goed bij ie-
dereen; de bekers vlogen dan ook de tafel af. Bij Oorverdovend denk 
je meestal aan veel lawaai, maar nu was het de bedoeling om zoveel 
mogelijk wasknijpers aan je oren te doen. Je speelde dit spel met z’n 

Bij de laatste opdracht moesten de overgebleven deelnemers hun 
hand in een bak met vol met ijsblokken steken en hun vinger op 
de bodem leggen. Al waren bij sommigen de handen steenkoud, ze 
gingen gewoon door. Na een paar minuten besloot de jury te stoppen 
om te voorkomen dat iedereen er ’s nachts nog zou zitten. 

Tegen 21.00 uur had iedereen heel wat lootjes verzameld en was er 

een grote verloting met allerlei prijzen: een kerstbal, frisbee, vangs-
pel, opblaasbare hamer en nog veel meer. 

Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige avond. De teams 
waren goed vertegenwoordigd en ook waren er genoeg begeleiders 
bij. KLASSE !!!!                         

RECORDSHOW, 
veel records op de 
zaterdagmorgen.
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tweeën: de één was ‘lijdend voorwerp’ en de ander mocht de knijpers 
aan de oren vastmaken. Het record was maar liefst 22 wasknijpers!                                                       
Knipogen was voor de meeste teams een probleem. Het lukte haast 
niet om door met je ogen te knipperen een oreo naar je mond te 
krijgen. Slechts één team was dit gelukt. Doorzetters waren er ook, 
je moest namelijk met gestrekte armen twee 1½ liter flessen recht 
voor je te houden. Niet te hard in de fles knijpen, want dan vloog het 
water eruit en was je af. Sommige konden het best lang volhouden 
en waren dan ook echte doorzetters.

Zoeperd was weer een onderdeel voor de begeleiders. Ze moesten 
hun handen in een panty steken. In elke pantyvoet zat een bierdopje 
en die moesten ze eruit halen. Ze mochten hierbij echter maar één 
hand gebruiken. Dit spel bewees dat de begeleiders ook behoorlijk 
fanatiek waren. Ze doken bijna in de panty’s, maar kregen het uitein-
delijk wel voor elkaar om de dopjes eruit te halen.
Ook de Stille genieter was een daverend succes, al kwam daar wel 
bijna een emmer bij aan te pas. Je moest namelijk proberen om zo-
veel mogelijk spekjes in je mond te doen. Maar slikte je ze door, dan 
was je af. Het vorige record van zeven spekjes is dit jaar niet gehaald; 
bij twee hadden de meesten het al moeilijk. Een derde spekje ging er 
dan ook bij niemand meer in. Al mochten de spekjes ook wel spek-
ken genoemd worden, want ze waren behoorlijk groot. 
Het één-na-laatste onderdeel was het Dovenspel. Hierbij moest je 
een ballon opblazen net zolang totdat hij knapte. Dit werd in twee 
rondes gespeeld met daarna de finale. Dat ging er nog heel span-
nend aan toe. Het was een echte nek-aan-nek race, maar uiteindelijk 
hadden we toch een winnares.       

Tot slot werd er nog een vragenronde gespeeld zodat je kon proberen 
om je scores nog wat te verhogen. De punten lagen dicht bij elkaar 
en uiteindelijk scoorde E6 de meeste punten bij de vragenronde.                                         

Er was een flinke strijd tussen de teams. Iedereen wilde winnen, 
maar er kon er maar één de winnaar zijn: E3! Dit team had de mees-
te punten namelijk 112. De 2e plaats was voor E1 met 109 punten.

Ook deze morgen was weer een groot succes en zeker voor herhaling 
vatbaar!                 
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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
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
Hilgenkamp Bouwservice
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
Zaal-restaurant ‘De Remise’

bedankt
!

Sponsoren vv Heino

HEINO SPORT 201630



Agenda vv Heino
kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl

       Vanaf tot  Locatie

vrijdag 19 februari 2016 Vossenjacht voor F en VBS i nfo via teamsleider  Start/finish clubhuis

    

woensdag 2 maart 2016 Talententoernooi < 13 voor de D1 13.00 uur -17.00 uur Sportpark

vrijdag 4 maart 2016 VV Heino pubquiz   21.00 uur -23.30 uur 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

zondag 3 april 2016  Crazy Sunday   15.45 uur 19.00 uur  Clubhuis

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

zaterdag 14 mei -zondag 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

vrijdag 10 juni  - zondag 12 juni 2016  D-kamp     Hellendoorn

    

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

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

  

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

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

 

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

 

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

 

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

 

zaterdag 4 februari 2017 Oud papier m.m.v. Heino 9  8.45 uur 11.30 uur  Parkeerplaats Sportpark
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
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

HEINO SPORT 201632



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 


