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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



In de plannen van de verbouwing van ons clubhuis ontstaat 
een discussie of we nu moeten spreken van een kantine of 
een clubhuis. Niet dat het wat uitmaakt; als je er maar bent. 
Toch vraagt dit wel even mijn aandacht omdat ik zelf ooit ben 
begonnen met het promoten van de benaming clubhuis 
terwijl we tegelijkertijd nog spreken van de kantinecommis-
sie. Dé commissie die zorgt voor o.a. een optimale bezetting 
van diensten, een heerlijk assortiment (gezonde) voeding, 
een scherpe inkoop en die veel organisatorische flexibiliteit 
toont bij alle evenementen. Hulde voor de leden van deze 
commissie en aan alle bar- en keukendiensten. Jullie hebben 
er toch maar mooi voor gezorgd dat veel mensen zich thuis 
voelen bij vv Heino. Een gastvrij onthaal, een lekkere kop 
koffie of broodje en volop gezelligheid doen er zo toe! Dat is 
nu precies de associatie die ik heb bij ‘clubhuis’: een plek 
waar we ons thuis voelen, waar we vv Heino tot in de nerven 
van onze vaten ervaren en elkaar in plezier tegenkomen. Ook 
een plek waar je minder prettige dingen kunt bespreken en 
soms ook de zorgen en het verdriet deelt. Als dat in de 
benaming kantine samenkomt, is het mij ook best. Als we 
maar overeind houden dat we elkaar dáár treffen; het 
kloppend hart van vv Heino! Dat we die plek koesteren, is 
ons de afgelopen weken gebleken. Het plan om te 
verbouwen is enthousiast ontvangen, kritiekpunten zijn
verwerkt, instemming is verleend en de crowdfunding 
verloopt super. Nu al zitten we op een kleine 60.000 euro. 
Het zou toch geweldig zijn als we de verbouwing volledig 
kunnen realiseren met geleend geld van de leden en 
donaties. Bij zo’n club wil je horen en daar wil je in 

investeren. Begrijp me goed: de investering die we allen doen 
is niet in geld uit te drukken. Elke bijdrage is welkom; ook 
een niet-financiële bijdrage. Iedereen draagt zijn steentje bij, 
samen de schouders eronder! Of dit voor een clubhuis is of 
voor een kantine maakt dan niet uit. In de ludieke discus-
sie hierover wordt al naarstig gezocht naar combinaties als 
clubkantine en kantinehuis. De lol hierover en het feit dat 
ik word aangesproken op mijn standpunten en wellicht het 
teveel aan overtuiging vind ik belangrijker dan de uitkomst 
van deze discussie. Zo gaat het natuurlijk vaker. We kunnen 
verschillen van mening en soms is dit scherp, maar bovenal 
gaat het erom dat we elkaar dat ‘recht in de ogen’ kunnen 
zeggen. Betrokken op het onderwerp, open in de discussie 
en de uitkomst accepteren. We zijn inmiddels zo groot 
geworden dat niet ieders mening wordt gehoord en zich 
soms ook ongewild verstopt in de wandelgang of social 
media. Blijf dan wel denken dat we als bestuur op alles 
aanspreekbaar zijn en graag horen wat er leeft. Wat er nu 
zeker leeft, is de verbouwing van onze ‘clubkantinehuis’. Een 
grote, spannende klus met uiteindelijk vast en zeker een 
mooi resultaat. We zullen de leden regelmatig via website of 
clubblad informeren over de stand van zaken en planning. 
Graag tot ziens!

Met sportieve groet,

Peter Vervloet
Voorzitter

Voorwoord van de voorzitter

Clubhuis of kantine?
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 Van het Bestuur

 BIJZONDERE 
 LEDENVERGADERING 
           
Notulen Bijzondere Ledenvergadering, 8 maart 2016 
Aanwezig: 63 personen

1.  Opening
Voorzitter Peter Vervloet opent de Bijzondere Ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Afmeldingen: Jeroen Nijenhuis

2.  Mededelingen
* Op 3 april om 15:45 uur is er weer een Crazy Sunday met verloting in ons clubhuis.
* Dit jaar zal er een nieuwe toplaag op het kunstgrasveld 4 worden aangebracht. 

3.  Inrichtingsplan renovatie clubhuis
Na een inleiding van voorzitter Peter Vervloet, waarin het proces voorafgaand aan dit voorstel werd geschetst, neemt Rob Hoppen, 
voorzitter accommodatiecommissie het woord. Rob vertelt hoe de bouwgroep tot stand is gekomen, wie hierin deelneemt en wat er in de
voorbereiding tot stand is gekomen.
Vervolgens neemt Wouter Bos, middels een prachtige 3D-film van ons clubhuis na renovatie, de leden mee in de nieuwe plannen. In deze
plannen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die de betrokken leden de afgelopen maanden kenbaar hebben gemaakt.  

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen gesteld:
Dick Stegeman: Kunnen we het achterste gedeelte nog blijven verhuren aan KOOS?
Antwoord: Dit gedeelte willen we zeker weer gaan verhuren en binnenkort zal er een gesprek met KOOS plaatsvinden hoe we dit gaan 
invullen. 
Gé Spijkerman: Blijft het verkooppunt van de keuken op de huidige plek?
Antwoord: Dit blijft op de huidige plek en er zal geen voedselbereiding of -uitgifte in het clubhuis plaatsvinden op de zondag. Broodjes e.d. 
kunnen wel op de zaterdag worden getoond achter de nieuwe bar om verkoop te stimuleren.
Jos Boerdijk: Is er nagedacht over de ventilatie in het clubhuis?
Antwoord: Dit is door de bouwgroep besproken en na de renovatie zal ons clubhuis goed worden geventileerd. 

4.  Financiële onderbouwing renovatie clubhuis
Penningmeester Jan Mulder licht de financiële kant van de renovatie van het clubhuis toe en stelt de werkgroep financiering voor. Jan geeft 
hierbij aan welke acties er zijn ondernomen en welke stappen er tot nu toe zijn gezet. Ook geeft Jan uitleg over hoe de crowdfundingactie
tot stand is gekomen met dank aan Freddy Kemerink en Frits Lindeboom en wat de voortgang op dit moment is. Ook de werkbegroting, die
door de bouwgroep tot stand is gekomen, wordt toegelicht. Jaarlijkse post aan rente en aflossing komt neer op ongeveer 10.000 euro en is
op te brengen uit de reguliere begroting.

Naar aanleiding van deze presentatie worden de volgende vragen gesteld:
Gerben Blauw: In hoeverre is de privacy gewaarborgd voor mensen die willen bijdragen aan de crowdfundingactie?
Antwoord: Uiteraard is de privacy van alle deelnemers aan de crowdfundingactie gewaarborgd. De ondertekenaars van de certificaten
namens vv Heino zijn penningmeester en voorzitter.
Jan van Hittersum: Is er wel gekeken naar de investeringen die we de komende jaren moeten doen voor bijv. de renovatie van de kleed-
kamers?
Antwoord: Hier wordt in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden. Kwestie van keuzes.
Jos Boerdijk: Is er ook een mogelijkheid om meer ramen in het clubhuis aan de kant van het hoofdveld te plaatsen? 
Antwoord: Om constructieve en financiële redenen is hier niet voor gekozen. 
Gonno Smit: Wanneer sluit de inschrijving van de crowdfundingactie? Dit i.v.m. toets investeringsfonds die per 1 april verplicht is.
Antwoord: De inschrijving sluit op 30 juni 2016. 
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Vincent Hartman: Kunnen we straks in het gerenoveerde clubhuis ook pinnen?
Antwoord: Dit wordt meegenomen en besproken binnen de kantinecommissie.

5.  Planning verbouwing
Rob licht de planning die door de bouwgroep is gemaakt toe. De eerste sloopwerkzaamheden zullen begin mei starten en begin augustus
is de renovatie gereed. Hij geeft hierbij aan dat we voor de verschillende fases graag een beroep willen doen op een aantal vrijwilligers.
Vrijwilligers worden verzocht om hiervoor zo snel mogelijk contact met Rob of een lid van de bouwgroep op te nemen. 
Voor enkele evenementen die in mei/juni plaatsvinden, zullen we een alternatief moeten vinden en voor enkele evenementen zijn hiervoor
al afspraken gemaakt. 

6.  Instemming renovatie clubhuis
Nadat Peter voor de laatste keer heeft gevraagd of er nog vragen zijn die voor de instemming van belang zijn, geven de leden onder groot
applaus instemming aan de plannen voor de renovatie van ons clubhuis. 
De instemming zal kenbaar gemaakt worden aan de media en ook op de website worden vermeld. 

7.  Presentatie nieuwe website
Timo licht de nieuwe website toe en laat zien wat er is veranderd (foto’s die bovenin meedraaien, zoekfunctie, aangepaste teampagina’s,
meer ruimte voor de sponsoren). Timo roept de leden op om aanvullingen en tips door te geven aan Eric Weertman en Dick Nijhoff. Al
werkende weg volgen verdere aanpassingen. We gaan het vullen met elkaar.

8.  Rondvraag
Matthijs Polstra: Wanneer staat de renovatie van de kleedkamers in de planning?
Antwoord: Dit wordt in de volgende ALV (eind dit jaar) nader toegelicht, samen met de meerjarenbegroting.

9.  Sluiting
Onder dankzegging door de voorzitter wordt er door de penningmeester een rondje in gedaan onder de aanwezige leden. Deze verga-
dering wordt gesloten om circa 22:15 uur.

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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Renovatie 
clubhuis
Enkele jaren geleden heeft een werkgroep in opdracht van 
het bestuur de mogelijkheden voor nieuwbouw van het club-
huis onderzocht – het huidige clubhuis staat er inmiddels 
zo’n 40 jaar. De conclusie van dit onderzoek was dat nieuw-
bouw een stap te ver is en dus richtten alle ogen zich op een 
grondige renovatie van ons bestaande clubhuis. Met deze 
renovatie wordt het clubhuis weer helemaal van deze tijd: 
de ruimte wordt beter benut, het vv Heino-gevoel komt beter 
tot uiting en op het gebied van energiebesparing gaan we er 
flink op vooruit.

Tekst: Timo Bomhof

Onder aanvoering van Rob Hoppen ging de bouwgroep voortvarend 
van start met de plannen. Naast Rob, als voorzitter van de accom-
modatiecommissie, bestaat de bouwgroep uit Elwin Slotman namens 
de kantinecommissie, Ben Bol en Peter Vervloet. De wensen van de 
bouwgroep waren al snel duidelijk, met als een van de belangrijkste 
speerpunten het verwijderen van de vier hinderlijke pilaren in het 
clubhuis die de dakconstructie ondersteunen. Met behulp van draag-
balken over het dak kan dit bouwkundig worden opgelost. Voor een 
sfeervolle inrichting was er echter behoefte aan een specialist en die 
werd gevonden in de persoon van Wouter Bos van Seine Wonen. 

In november, tijdens de jaarlijkse ALV, konden de leden voor het eerst 
kennisnemen van de ambitieuze plannen voor de renovatie. Om-
dat er nog te veel onduidelijk was over de financiële onderbouwing 
van het plan en de precieze invulling ervan, kreeg het bestuur een 
mandaat om de plannen verder uit te werken, om deze dan tijdens 
een BLV in maart ter goedkeuring aan de leden voor te leggen. De 
impressietekeningen van Wouter leverden al heel wat reacties op 
en de tekeningen voor de bar – toch een blikvanger in het clubhuis 
– werden door Heineken aangeleverd, waarop Wouter zijn plannen 
verder kon gaan uitwerken, met een fraai resultaat.

Op dat moment was al duidelijk dat geld lenen bij de bank veel 
te duur was, maar een goed alternatief was er nog niet. Daarop 
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kwamen twee leden, Freddy Kemerink en Frits Lindeboom, met het 
voorstel om geld binnen te halen middels ‘crowdfunding’. Zodoende 
zag naast de bouwgroep ook de financiële groep het levenslicht, met 
naast de initiatiefnemers penningmeester Jan Mulder, Timo Bomhof 
voor de PR en Peter Vervloet. De groep ging voortvarend van start 
met plannen, reglementen, flyers en folders, met als resultaat dat op 
het moment van schrijven al meer dan 65 duizend euro is binnen-
gehaald! Een heel mooi staaltje Heinose saamhorigheid.

Tijdens de BLV van 8 maart werden de uitgewerkte bouw- en finan-
cieringsplannen aan de leden gepresenteerd. Na enkele vragen uit 

de zaal werden de plannen onder luid applaus door alle aanwezigen 
goedgekeurd.

Omdat de hele klus tijdens de zomerstop geklaard moet worden, is er 
niet veel tijd en daarom wordt een groot deel van het werk uitbesteed 
aan een aantal van onze sponsors. Zij zijn in staat het specialistische 
werk op een goede en vlotte manier uit te voeren; de bouwgroep is 
nu weer aan zet om alle opdrachten en offertes snel en zorgvuldig uit 
te zetten, zodat de strakke tijdsplanning goed gevolgd kan worden en 
we in het nieuwe seizoen iedereen weer van harte welkom kunnen 
heten in het fraai vernieuwde clubhuis.

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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Tekst: Dirk-Jan Slotman, Jeugdcommissie

Bezoek Go Ahead Eagles

Op vrijdagavond 4 maart waren de jeugdleden van vv Heino 
uitgenodigd om een wedstrijd van Go Ahead Eagles te bezoeken. 
Op het programma stond de wedstrijd tegen FC Emmen, belangrijk 
voor de strijd om de 4e plek op de ranglijst.
Met meer dan 100 leden hebben wij van de uitnodiging 
gebruikgemaakt. Het was een gezellige avond!

Meidenpromotiemiddag

Op 20 april 2016 organiseren we weer een meidenpromotie-
middag. We zijn druk met de voorbereiding en verwachten ongeveer 
50 meiden van de basisscholen uit Laag Zuthem, Lierderholthuis en 
Heino. Met dank aan verschillende vrijwilligers zullen de meiden door 
middel van verschillende spelvormen bekend worden gemaakt met 
voetbal.
Na afloop ontvangen de deelnemende meiden een versnapering en 
een leuke attentie.

Jeugdleidersvergadering

Op maandag 9 mei houden wij weer de laatste jeugdleidersverga-
dering van dit seizoen. We kunnen tevreden stellen dat de opkomst 
de afgelopen vergaderingen goed was. We hopen dat weer zoveel 
mogelijk jeugdleiders aanwezig zullen zijn.
Let op de gewijzigde aanvangstijd van 19:30 uur. De agenda en 
aanvullende informatie volgen.

Nieuws van de
jeugdcommissie
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Op naar de 50...

De 10e editie van deze rubriek waarin 
we in aanloop naar ons gouden jubile-
um verschillende seizoenen van Heino 
1 onder de loep nemen. 

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

Het speurwerk van Eric heeft weer een 
statistisch overzicht opgeleverd. Ditmaal 
seizoen 1978-1979 en wel met doelpunten 
en wedstrijdaantallen per speler. Van seizoen 
1977-1978 is gelukkig een foto boven water 
gekomen; Frans Willemsen had er één. 

‘We zijn nog op zoek naar een teamfoto 
van 1978-1979’

Helaas hebben we hetzelfde probleem bij het 
seizoen 1978-1979. Om die reden voegen 
we deze maand een foto van Heino 2 toe, 
want veel spelers van dat elftal waren ook 
actief in het eerste. Mocht u een afbeelding 

hebben die ons archief compleet maakt, dan 
zijn we daar erg in geïnteresseerd.

In de zomer van 1978 stopten Henk Stap-
penbelt en Harrie Paauw. Wim Oud Ammer-
veld ging onder de lat van Zwolse Boys en 
Ton Nijboer werd trainer van VEL. Verder zak-
ten Dick Stegeman en Bertus van der Veen 
af naar het tweede elftal. De nieuwe spelers 
kwamen logischerwijs uit het beloftenelftal: 
Henk Slotman en Ton Beumer. Op het eind 
van het seizoen kwamen Erik Mekers, Henri 
Satink en Theo Oud Ammerveld ook over 
vanuit Heino 2. 

Coos Knoef werd trainer bij vv Heino. Hij was 
32 jaar en woonachtig in Rijssen. Vroeger 
speelde hij bij Heracles en Go Ahead. Hij 
werd op zijn 23e al afgekeurd i.v.m. versleten 
knieën. Zijn vorige club was Schalkhaar, die 
bij Heino in de competitie zat.

‘11 treffers werden verdeeld over 
Heino en Broekland’

De eerste wedstrijd was het gelijk smullen 

voor het Heinose publiek. Maar liefst 11 
treffers werden verdeeld tussen Heino en 
Broekland. Gelukkig viel de balans gunstig 
uit voor de thuisploeg: 7-4.
Vervolgens werd er met 1-0 verloren van 
Union SV. Er volgden vijf gelijke spelen tegen 
ZAC, Overwetering, IJsselboys, Colmschate 
en Lettele. Daarna werd in Schalkhaar nog 
eens verloren met 3-1. 

Op 12 november 1978 stond de streekderby 
op het programma: Lemelerveld thuis. Ons 
eerste kon na vier wedstrijden eindelijk weer 
beschikken over een creatieve voorhoede-
speler. Henk Jansen had zijn schorsing erop 
zitten en stond te popelen om zijn kunsten 
te laten zien. Doordat Wim Mulder op het 
middenveld de aansluiting met de verdedi-
ging verzorgde, kon Lemelerveld aanvallend 
niet veel uithalen. Tactisch zat het geheel 
dus beter in elkaar. Ook op het technische 
vlak begon het te lopen. Heino werd sterker 
en creëerde kansen. Jansen miste, Broeks 
en Willemsen slaagden er ook niet in te 
scoren. Als je beter bent, kansen krijgt maar 
niet afmaakt, neemt de druk toe. Gelukkig 

VV Heino 2  Seizoen 1978-1979
Trainingspakken van Jan Bosch, café De Zwaan. 

Staand van links naar rechts: Mevr Bosch, Jan Mulder, Ton Lammers, Erik Mekers, Henk Hoppen, Johan Melenhorst, John van Dort, 

Elt Koning, Bertus van der Veen, Jan Bosch, Aleid Mulder.

Zittend van links naar rechts: Frans Stappenbelt, Herman Bos, Theo Oud Ammerveld, Henk Antonissen, Henri Satink, Dick Stege-

man, Henk Slotman.

HEINO SPORT 2016 11



kwam na een uur spelen Gerard Broeks op 
links aan de bal. Hij leverde in bij Mulder 
en die bezorgde het leer bij André Mekers. 
Die bedacht zich op de 16 geen moment en 
schoot de 1-0 prachtig binnen. 

‘Lemelerveld was de kluts kwijt’

Lemelerveld was de kluts flink kwijt, ze wa-
ren eigenlijk klaar voor de genadeklap. Deze 
bleef helaas uit en dat gaf onze streekgeno-
ten moed. Ze zetten alles op alles en kregen 
nog vier corners en een vrije trap op slechts 
10 meter van het doel van Henk Nijboer. 
Heino bleek bestand tegen al dit geweld. Vv 

Heino won met 1-0 in een pracht van een 
wedstrijd.
Na deze wedstrijd pakte Heino met een 
0-4 overwinning ook de volle punten tegen 
Sallandia. Na 11 wedstrijden stonden we 
op een keurige 5e plaats met 11 punten. 
 
Later in het seizoen wonnen de Groenwitten 
ook de beladen uitwedstrijd met 0-1. Het 
seizoen kon toen eigenlijk al niet meer stuk. 
Knoefs oude club Schalkhaar werd kampioen 
met 34 punten en Sallandia degradeerde 
met 12 punten. 

Feiten seizoen 1978-1979  
 

Op 16 juni 1979 overleed Gerard Satink op 
46-jarige leeftijd. Hij was onze wedstrijd-
secretaris sinds 1958 (Hevo) en leider van 
het eerste. Op 17-jarige leeftijd verloor hij 
beide benen. Later werd het bekende mix-
toernooi in de zomer naar hem genoemd. 
    
In januari 1979 heeft vv Heino 440 leden. 
    
De Supportersclub riep Wim Mulder uit 
tot beste speler van het seizoen 1978-
1979. 

Veel plezier met uitpluizen van de statis-
tieken. 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?

 

  wedstrijden  w-v-g punten     v-t 

Thuis 
balans:  

11  4-4-3  12 (16-14) 

Uit balans:  11  4-3-4   11 (11-11) 

     

 

VV HEINO statistieken 1978- 1979

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  11 punten 3-5-3 (17-13)
Eindstand 4e Klasse H: 6e plaats,   na 22 wedstrijden   23 punten  8-7-7 (27-25)

Trainer : C. Knoef Systeem 4-3-3

HEINO SPORT 201612
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Tekst: Mark Brugginkink, toernooicommissie

In de poulefase moesten de “Superboeren” eerst even op gang 
komen en wisten achter ASV Dronten D1 op de 2e plaats te eindigen. 
In de andere poule domineerde vv Heino D1 door direct de eerste 
twee wedstrijden met 1-0 te winnen tegen resp. Flevoboys D1 en FC 
Emmen D2. Tegen Excelsior D1 werd met 2-2 gelijkgespeeld door o.a. 
een geweldig doelpunt van Ruben van den Brink. In de kruisfinale 
moesten de spelers van trainers Boerdijk en Nijhoff aantreden tegen 
De Graafschap D2. Deze bleken een maatje te groot, al was de 0-6 
eindstand wel geflatteerd. Daarna mocht Heino D1 strijden om de 3e 
en 4e plaats tegen ASV Dronten D1. Helaas werd deze na een gelijk 
opgaande strijd met 2-1 verloren. Ondanks het verlies kan Heino D1 
terugkijken op een supertoernooi tussen vooral 2e en 3e divisie-
clubs. In de finale werd Flevoboys D1 door De Graafschap D2 met 
3-0 aan de kant gezet. Het was ook niet vreemd dat “de motor op het 
middenveld” van De Graafschap, Jim van der Logt, bekroond werd tot 
beste speler van het toernooi. Super gedaan Jim!

We willen alle vrijwilligers die dit toernooi weer hebben doen slagen 
super bedanken en we hopen dat alle clubs het een mooi toernooi 
vonden. Het je tips of tops mail ze dan even naar: markbruggink@
gmail.com

Eindstand:

1: De Graafschap D2
2: Flevoboys D1
3: ASV Dronten D1
4: vv Heino D1
5: Fc Emmen D2
6: Excelsior’31 D1
7: ATC’65 D1
8: HHC D1

De fairplayprijs ging naar: ASV Dronten!

De Graafschap D2 wint 6e 
talententoernooi bij vv Heino
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De redactie van ons clubblad kreeg een foto toegestuurd 
van een versleten, kapotte bal. De tekst daarbij verklaarde 
meteen de oorsprong en bedoeling. Een mooi verhaal dat wij 
onze lezers niet willen onthouden. Ook onze huisfotograaf 
wilde het beeld van de kapotte bal en veroorzaker graag vast-
leggen en hiermee evenzo de herinnering levendig houden.

Tekst: Peter Vervloet
Foto: Vincent Hartman

We gaan terug naar 5 april 2013. Alhoewel het voorjaar is, verneem 
je dat niet aan de temperatuur. Het is ijzig koud, maar dat weerhoudt 
vele Heinoërs en Raaltenaren er niet van om naar sportpark Tijen-
raan te gaan. De doorgaans concurrenten vv Heino en Rohda Raalte 
hebben samen een clinic aangeboden gekregen van Farouk Systems. 

Wie kan zeggen dat ze ooit zijn getraind
 door Louis van Gaal?

Een heel bijzonder cadeau want de trainers zijn Louis van Gaal en 
Patrick Kluivert. Toen nog bondstrainer en assistent-trainer van het 
Nederlands elftal. Wie kan zeggen dat ze ooit zijn getraind door 
Louis van Gaal? Ja, de spelers van vv Heino. Patrick Kluivert trainde 
de spelers van Rohda. In een afsluitende partij verloor vv Heino en 
het werd weer eens duidelijk dat de huidige trainer van Manchester 
United absoluut alleen maar aan ‘winnen’ denkt; ‘verlies’ is lastig. 
Neemt niet weg dat het supergaaf was en financieel werd er bijgedra-
gen aan het goede doel ‘stop kindermisbruik’. Het voetbalspektakel 
is een van de hoogtepunten in onze clubgeschiedenis. Een onverge-
telijke avond met een unieke samenwerking tussen Farouk, Rohda en 
vv Heino. 

Voor wie het zonder meer ook onvergetelijk was, is onze D6-speler 
Wouter Karssenberg. Hij mocht aan de hand van Louis van Gaal het 
veld oplopen. Wouter als een soort ‘pupil van de week’, maar nu dan 
bij de topper Rohda – vv Heino en ook nog eens volop in de spot-
lights naast de grote mannen van het Nederlands voetbal. Met de 
vele supporters en zijn familie op de tribune kon het voor Wouter niet 
meer kapot, ook al verloor Heino van ‘5 km verderop’. Het maakte 

hem niet uit. Helemaal toen hij ook nog een bal kreeg met de handte-
keningen van Louis van Gaal en Patrick Kluivert. Deze bal van Louis 
en Wouter is inmiddels drie jaar later helemaal kapot gespeeld. Toen 
de redactie Wouter hierover interviewde liet hij de foto’s van toen 
zien. Zijn enthousiasme over aanwezige familieleden en bekenden 
was even groot, zo niet groter dan het zien van Louis van Gaal. Ach 
ja, het geeft ook maar weer aan hoe een status van bondscoach 
vergankelijk is en familie belangrijk blijft. Bedankt Wouter voor je 
enthousiasme en de foto’s. We hopen dat je de foto van Vincent 
Hartman mooi vindt.

De bal van Louis en Wouter
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Keeper 
vv Heino, 
beste keeper 
van Dalfsen!
Foto: Marco Hogeboom

Hij zou in de voorjaarsvakantie eigenlijk op wintersport gaan, 
maar omdat zijn moeder haar hand brak ging de vakantie niet 
door en bleef Nils Luchjenbroers thuis. Balen! Een vriendje 
uit Raalte vroeg of Nils zin had op 2 maart mee te gaan naar 
de regionale keepersdag van Frans Hoek op het sportpark 
van sv Dalfsen. Nils is een fanatieke voetballer en keeper bij 
vv Heino, dus dat leek een goede invulling van een vrije dag. 
Gelukkig was er nog plek. 

Het ochtendprogramma bestond voor de meer dan 100 
jeugdige keepers (6-16 jaar) uit training en tips. In de middag 
speelden ze per leeftijdscategorie een onderlinge keepers-
competitie. Nils kwam als winnaar uit de onderlinge strijd 
tussen de 32 keepers in zijn leeftijdscategorie! Een prachtige 
beker met de titel ‘Beste keeper van Dalfsen’ was het eerste 
deel van de prijs, maar Nils kijkt nog meer uit naar het twee-
de deel: in de meivakantie mag hij meestrijden om de titel 
‘Beste keeper van Nederland’. Gefeliciteerd Nils! 
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Onlangs was Corné Blom te gast als VIP bij vv Heino. Een 
dagje VVH beleving had hij cadeau gekregen van meester-
burger Peter Vervloet. 

Foto: Vincent Hartman

Na het zien van de keuken en biertanks, het vouwen van de 
programmaboekjes, de spanning van de wedstrijd van het 2e, het 
behangen van Corné met VVH-prularia, sjaal en zonnebril, lekkere 
broodjes en soep, de zoveelste cola, kennismaking met de leiding 
van Heino 1, voorstellen aan de scheidsrechters en bestuur van de 
tegenstander Germania, was het eindelijk zover. Corné werd over-
geleverd aan de leiders en hoofdtrainer van Heino 1 en mocht alles 
meemaken. Zo ook de nabespreking van een spijtig verloren 
wedstrijd. De vraag was nog even wie wie naar huis zou brengen, 
maar dat loste vader Bernard op door ook nog even de ‘derde helft’ 
bij te wonen.  

Hieronder de Heino 1 ervaring van Corné: 
‘Ik vond het superleuk om VIP te zijn bij Heino 1. Het was super 
om de voorbespreking mee te maken. We gingen daarna naar de 
kleedkamer waar de spelers zich klaarmaakten voor de warming up. 
Ik ging met een speler mee van Heino om wat over te spelen. Ook de 
pupillen van de week Ivar en Jonas deden mee. Daarna gingen de 
spelers de kleedkamer weer in om zich om te kleden voor de 
wedstrijd. Ik werd begeleid door Erik Schokker. Ik heb de hele 

wedstrijd in de dug-out gezeten. Het is super om te beleven hoe het 
daar aan toe gaat. In de eerste helft stonden we met 0-1 achter en 
dat was erg jammer. In de kleedkamer werd verteld wat er moest 
veranderen. Toen begon de 2e helft. Het was erg koud dus mocht ik 
een lange vv Heino jas aan. Toen de wedstrijd was afgelopen hadden 
we met 0-3 verloren. In de nabespreking ging het er wel wat harder 
aan toe. Toen was het voor mij bijna afgelopen en hebben we nog wat 
gedronken in de kantine’.
Jeugdteam C4

Corné speelt in C4 en natuurlijk nam hij zijn Heino 1-ervaring mee 
naar de eerstvolgende wedstrijd van zijn team. Het mocht niet baten. 
C4 verloor dik, maar de stemming bleef goed. Op de foto van het 
sterrenteam ontbreken nog de enthousiaste leiders Sam Seine en 
Marcel Lozeman. 

Jeugdprins Sokkestoppers 
VIP bij vv Heino
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Tien jaar geleden stonden zesendertig leden aan de 
wieg van een groot project. Iets wat later zou uitgroei-
en tot de Vrienden van vv Heino. Een bijzondere groep 
van mensen die de Heinose voetbalvereniging een 
warm hart toedragen. Nu, tien jaar later, telt de vereni-
ging ruim 200 Vrienden en kijken grondleggers Frits 
Lindeboom en Gerben Blauw terug op het succesver-
haal. 

Tekst: Max van Olst

Ons doel
“Het doel van de Vrienden van vv Heino is het ondersteunen van de 
voetbalvereniging. Met de opbrengsten van bijvoorbeeld de jaarlijkse 
bijdrage en activiteiten binnen de club proberen we bijzondere 
wensen en investeringen uit te voeren”, vertelt Gerben Blauw. 

Naast de financiële bijdragen voor de voetbalvereniging onder-
steunen de Vrienden van vv Heino maatschappelijke projecten in de 
regio. Zo werden o.a. SaVAS Raalte, Scouting Heino en tafeltennisser 
Roy van der Burg ondersteund door de Vrienden. “Roy van der Burg 
uit Heino is een tafeltennisspeler die op het hoogste niveau actief 
is. Dat doet hij al jarenlang met een onderbeenprothese. Ontzettend 
knap. Z’n doelstelling is het halen van de Paralympische Spelen in 
Tokio. De leden van de Vrienden wilden dit graag ondersteunen met 
een financiële bijdrage.”

Investeringen
Door de Vrienden van vv Heino blijft het sportpark zich doorontwik-
kelen. In 2009 werden mede dankzij de leden nieuwe kleedkamers 
gebouwd, in 2010 werden nieuwe dugouts beschikbaar gesteld en 
in 2013 werd er dankzij een bijdrage van de Vrienden een nieuw 
kunstgrasveldje aangelegd. 

Naast het optimaliseren van het sportcomplex wordt de opleiding 
van de jeugdscheidsrechters al enkele jaren ondersteund. “Dat wordt 
vanuit de Vrienden betaald, omdat we het een ontzettend belangrijk 
project vinden. We vinden het belangrijk om niet alleen in materiaal 
te investeren, maar ook dit soort projecten te ondersteunen.”

Vrienden van vv Heino 
vieren 10-jarig bestaan

HEINO SPORT 201618



Gastsprekers
Naast vergaderingen organiseren de Vrienden van VV Heino avonden 
waar verschillende mensen uit de voetballerij langskomen in de 
kantine, om te praten over alles binnen én buiten de lijnen. 

 “We hebben sprekers als Gert-Jan Verbeek, Henk de Jong, Bas 
Nijhuis, Co Adriaanse en Ron Jans al op ons sportpark te gast gehad. 
Het is leuk om te horen hoe zij tegen de huidige voetballerij aankijken 
en het levert ontzettend gezellige avonden op.”

Toekomst
Frits Lindeboom een Gerben Blauw zien de toekomst rooskleurig 
tegemoet. “We krijgen samen met de Vrienden fantastische dingen 
voor elkaar, maar we moeten zorgen dat we dat in de toekomst 
kunnen blijven doen. Vrienden komen je niet aanwaaien, daar moet 
je echt wat voor doen. Stilletjes hopen we over vijf jaar een groep van 
250 Vrienden te hebben verzameld. Dat zou fantastisch zijn.”
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Heino 7 start crowdfundingactie 

om returninterland te financieren

In oktober vorig jaar speelde Heino 7 een interland op sport-
park De Kampen in Heino. Toen speelde het team tegen het 
Engelse docententeam ‘Los Yobos’ uit Reading en wil nu de 
returninterland spelen in Reading. De eerste wedstrijd kwam 
tot stand via een Heinoër die lid is van het team uit Reading. 
 

 Bron: Heino Nu en Salland Centraal

“Al van kinds af aan dromen wij van een interlandcarrière”, laten 
de mannen weten. “De realiteit echter is dat we net te weinig talent 
hebben om een echt haasje te bemachtigen.” 
“We hebben onze Engelse gasten in Heino onthaald en na een kleine 
zege volgde een gebroederlijke avond. Nu willen we de return spelen 
in Reading. Niet iedereen heeft de financiële middelen om dit te 
realiseren, vandaar deze actie.”

Doneren
Via de website site DreamOrDonate kun je geld doneren. “Voor 5 
euro krijg je een ‘high-five gevoel’, voor 10 ontvang je een ansicht-
kaart uit Reading en doneer je 25 euro, dan word je via Whatsapp 
op de hoogte gehouden over de belevenissen en nemen we ook nog 
eens Engelse thee voor je mee. Doneer je 50 euro, dan bieden wij 
een professioneel geschreven reisverslag voor publicatie op internet 
of in de krant. En doneer je 100 euro, dan krijg je een VIP-behande-
ling bij onze kampioenswedstrijd.”

De mannen geven ook nog iets aan de grootste sponsor van hun 
returninterland. “Die krijgt een Engels ontbijt op bed.”

Doel 
Heino 7 wil 1000 euro ophalen met de crowdfundingactie. De actie 
loopt nog tot vrijdag 20 mei. De eerste donatie van 25 euro is 
inmiddels binnen.
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‘Kantine-quiz’ 
weer enorm 
succes
Wil je de echte reden weten waarom de kantine wordt 
gerestyled? Om plaats te kunnen bieden aan de grote 
toestroom voor de ‘kantine-quizzen’! 

Tekst: Jessica Slotman

Vrijdag 4 maart barstte de kantine weer bijna uit zijn voegen door 
de grote deelname. Vijftien teams hadden zich opgegeven en allen 
probeerden met een gedreven winnaarsmentaliteit om Hotboys 1 te 
onttronen. Of heeft Hotboys 1 ook de felbegeerde titel vv Heino 
Paashaas Pubquiz 2016 weer in de wacht kunnen slepen? 

De quiz bestond uit negen rondes: zes vragenrondes, een fotoronde 
en twee muziekrondes. Na vier rondes bleek de tussenstand akelig 
spannend. De teams deden niet voor elkaar onder. Per ronde was het 
stuivertje wisselen. Hoe later het werd, hoe duidelijker de verschillen 
naar boven kwamen. Of dit lag aan de continue wandelgang naar de 
bar of dat het een andere oorzaak had, is niet bekend. Gezellig was 
het zeker.

Vier teams hebben Hotboys 1 het vuur na aan de schenen gelegd. 
Bekende deelnemers Selectie Heino 7, Per Consumptie Wijzer en 
nieuweling Tegen Beter Weten In waren geduchte tegenstanders die 
zich niet zomaar lieten onderschoffelen door het ‘Bomhof-Intelligen-
tie-Geweld’. Twee Bomhofjes hadden hun krachten gebundeld bij 
Hotboys 1, dus voortreffelijk gekozen door team Tegen Beter Weten 
In om Bomhof-telg nummer 3 te contracteren. Dit riekt naar een 
nieuwe variant: de vv Heino Bomhof Quiz ☺!

Op het laatst heeft team Tegen Beter Weten In het toch moeten 

afleggen met een summier verschil. Een fier verdiende tweede plaats. 
Met minimaal puntenverschil volgden Per Consumptie Wijzer en 
Selectie Heino 7.
De grote winnaar is WEER geworden: HOTBOYS 1!
 
De avond was geen succes geworden zonder de medewerking van 
zeer enthousiaste vrijwilligers. Quizmaster Wouter heeft de avond 
fenomenaal begeleid! Zijn enthousiasme klonk door in het voorlezen 
van de vragen. Het was zelfs zo groot dat hij al bij de antwoorden 
begon: geniale wending! 
Het barpersoneel Thijs en Bernadet zorgden er samen met de dames 
Truus en Hennie voor dat er voor iedereen voldoende hapjes en 
drankjes waren. De versnaperingen waren fantastisch mooi opge-
maakt en lekker! Ook de bijdrage van Nancy als reken- en nakijkda-
me had niet gemist kunnen worden. Kortom: allen top gedaan!

Maar de grootste winnaars zijn alle deelnemende teams! 
Onwijs bedankt voor jullie komst en enthousiaste deelname! 
Hopelijk tot de volgende keer!

Voordat quizeditie nummer 3 kan plaatsvinden, wordt eerst de kan-
tine verbouwd en gerestyled. Gelukkig heeft de quizorganisatie een 
hele goede troef (Wouter) in handen om de nieuwe kantine in een 
ideale quizsetting te gieten!

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

21HEINO SPORT 2016



HEINO SPORT 201622



MYSTERY GAME, 
Wie is de dader?
Vrijdagavond 12 februari mochten de speelsters en 
spelers van de E-teams allemaal naar de kantine van 
vv Heino komen voor het Peking Mysterie. Ze hadden 
er zin in, want de meesten waren ruim voor de start-
tijd aanwezig, ook al wisten ze niet precies wat ze te 
wachten stond. Voordat ze van start gingen hoorden ze 
eerst het verhaal over het RAADSEL VAN DE FLUISTE-
RENDE WATERPUT.

Tekst: Wilma Slotman, activiteitencommissie

In Peking gaat het gerucht dat een geheimzinnige fluisterstem in de 
waterput op de markt geluk voorspelt aan iedereen die een goudstuk 
in de put werpt. Maar als de voorspellingen helemaal niet uitkomen 
en de burgers beginnen te klagen, start de politie een onderzoek. Die 
vinden al heel snel op anderhalve meter diepte een uitsparing in de 
wand van de put. Waarschijnlijk heeft de bedrieger zich daar verstopt 
om de munten op te vangen en in het wilde weg voorspellingen te 
doen. Maar wie is de dader? 

De bedoeling van het spel is dat 
de spelers met hun eigen team op 
zoek gaan naar de dader. Onderweg 
voeren ze allerlei opdrachten uit 
om een aanwijzing van de getuigen 
te krijgen. Een wijze vertelt of er 
getuigen zijn die liegen. De wijze 
spreekt zelf altijd de waarheid.                                  
Alle groepen gingen met een rou-
tebeschrijving, een getuigenkaart 
(waar ze de aanwijzingen van de 
getuigen konden invullen) en ook 
nog een daderkaart (waar 12 mo-
gelijke daders op stonden) op zoek 
naar aanwijzingen. 

De routebeschrijving was nog niet zo gemakkelijk, het was namelijk 

in het ‘Chinees’ geschreven. Er stond bijvoorbeeld: Aan het einde van 
de Blinkweg gaan jullie lecht dool, het smalle paadje in. Jullie komen 
dan langs de Chinese bloembollenkwekelij. / Als je de tuin uitkomt 
loop je lichting ons lestaulant (waal je lerg lekker kunt eten). 
Ondelweg geeft de gletuige je de vlolgende opdlacht 

De spelers vonden een beetje op een spokentocht lijken: het eerste 
stuk vanaf de kantine naar de Brinkweg was helemaal donker. 
Sommigen hadden daardoor de getuige daar niet gezien, dus toen hij 
tegen hen begon te praten schrokken ze wel even. 

Bij elke getuige die ze tegenkwamen moesten ze een opdracht doen, 
zoals met Chinese stokjes borrelnootjes naar een ander schaaltje 
overbrengen. Ook mochten ze in een bak graaien en raden wat erin 
zat. Sommigen vonden het maar vies glibberig spul maar het was 
gewoon bami. Had je de opdracht goed gedaan, dan kreeg je een 
aanwijzing van de getuige. Als je pech had, had de getuige niets 
gezien. Wist je de opdracht niet of was het niet goed gelukt, dan 
kreeg je geen aanwijzing. 

Een getuige wilde graag weten wat het adres van vv Heino was, en 
ook was er een getuige die wilde weten wie in het eerste team van 
Heino voetbalt. Ondanks dat de getuige zelf een speler was van het 
1e, viel dit nog niet mee. 
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Bij een Peking Mysterie kan SAMBAL natuurlijk niet ontbreken: een 
van de getuigen wilde dan ook graag sambal in ruil voor een 
aanwijzing. De spelers gingen vlug naar het Chinese Restaurant, 
waar je als verrassing een mini-loempia kreeg. Dan weer terug naar 
de getuige voor een aanwijzing, en de route volgen. Aan het eind was 
er nog de wijze, maar deze was niet gemakkelijk te vinden. Hij bleek 
uiteindelijk in/bij het kaartverkoophokje van vv Heino te zitten. Bij 

deze wijze moesten de spelers een 
rebus oplossen voor ze de laatste 
aanwijzing kregen. De wijze vertelde 
dat meneer Bah Mie niet de waar-
heid had gesproken, en dat de da-
der dus WEL een snor had. Daarna 
kon iedereen naar de kantine om op 
de daderkaart de aanwijzingen van 
de getuigen af te strepen.                    

Het bleek niet zo gemakkelijk om 
de juiste dader aan te wijzen. Sommigen dachten dat meneer Bah 
Mie de dader was of dat het meneer Sting K was. Maar veel teams 
hadden het toch goed. De dader was namelijk … HANG TI. 

Al met al was het weer een geslaagde avond. Hierbij willen we alle 
getuigen bedanken voor hun medewerking! En voor degenen die er 
nu niet bij waren: jullie hebben écht iets gemist!!!     
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Vossenjacht voor 
Voetbalschool en F-teams
Vrijdag 19 februari 2016 stond de 
vossenjacht voor de Voetbalschool 
en F-teams op de agenda. Het weer 
was goed, zodat het dit jaar gelukkig 
gewoon door kon gaan. 

Tekst: Wilma Slotman, activiteitencommissie

De voetbalschool mocht als eerste starten. 
De jongens en meisjes hadden er heel veel 
zin in.  Het was leuk en spannend om op een 
avond naar de kantine te gaan; dat hadden 
de meesten nog nooit eerder gedaan. Voor 
heel veel spelers en speelsters was het de 
eerste keer dat ze vossen gingen zoeken 
en dan ook nog in het donker. Het viel dan 
ook niet mee om de vossen te vinden. Een 
van de eerste teams had het geluk dat in de 
Gemeentetuin een aap uit de boom viel. Dat 
was niet helemaal volgens plan, maar voor 
deze groep een geluk bij een ongeluk. 
Daarna waren de F-teams aan de beurt. De 
teams waren goed vertegenwoordigd, 
sommige teams zelfs helemaal compleet. 

De vossen hadden zich weer goed verstopt. 
Ze zaten in twee zones: zone Linde/Plataan 
en zone Gemeentetuin/Kloostermanshof. In 
zone Linde/Plataan zaten vier vossen: een 

hardloper, een bergwandelaar, een boer en 
een kabouter. Die laatste woonde in een 
‘zelfgemaakte’ hut in het bos. Deze kabouter 
kreeg later bezoek van een stel kinderen dat 
deze hut had gebouwd. Ze keken er heel erg 
van op dat hun hut door een kabouter werd 
bewoond!

In de zone Gemeentetuin/Kloostermanshof 
zaten vijf vossen: Dracula, een hovenier, 
een gorilla, een wolf en ook nog een paar 
hangjongeren.              
Sommige groepjes hadden het geluk dat er 
nog een vorig groepje bij een vos stond. Zo 
konden ze deze vos snel vinden.

Iedere vos gaf het team een letter. Als je alle 
vossen had gehad, moest je van alle negen 
letters een woord maken. In de kantine werd 
door iedereen flink gepuzzeld. Alle teams 
hadden het woord goed: KNAKWORST. Knap 
gedaan!

Daarna kreeg iedereen een beker drinken 
en natuurlijk een broodje knakworst. En dan 
mocht je weer opgehaald worden om naar 
huis te gaan. 

Dit was de allerlaatste activiteit van het win-
terseizoen. Bij deze willen we alle vrijwilligers 
bedanken die ons ook dit jaar weer hebben 

geholpen. Maar natuurlijk ook de spelers en 
begeleiders van de teams, omdat jullie met 
zovelen bij alle activiteiten aanwezig waren.         
              
En daar doen wij het als activiteitencommis-
sie natuurlijk voor!
Ook was het SUPER dat jullie met de buiten-
activiteiten bijna allemaal een veiligheidshes-
je droegen. Jullie vielen goed op!  
Allemaal bedankt, en nog heel veel voetbal-
plezier in de tweede helft van het voetbalsei-
zoen.
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Hieronder staan nog een aantal foto’s die de 
begeleiders van de Voetbalschool en ook de 
begeleiders van de teams hebben gemaakt. 

De vossen waren er maar druk mee.

In de kantine werd na afloop flink gepuzzeld, 
en zo te zien was het broodje knakworst ook 
heel lekker.

HEINO SPORT 20162626



27

 Van de Seniorencommissie

 Het Heino 7x7 
 Talententoernooi
Vrijdagavond 18 maart was ons sportpark het decor voor een 
toernooi voor de 7x7-heren voetballers uit onze regio. Deze 
45+-voetballers organiseren regelmatig een avondtoernooi 
en deze keer waren er tien teams aanwezig om te strijden om 
de eer.

Tekst: Jan Spijkerman

Wedstrijden van 15 minuten, volop in beweging zijn en voetballen 
met je leeftijdsgenoten spreekt veel mensen aan. De mannen van vv 
Heino konden helaas niet brengen wat ze gehoopt hadden en eindig-
den als laatste, maar schitterden in de derde helft.

Vv Heino had toch een winnaar in zijn midden deze avond: vaste 
keeper Chris de Kruijff werd deze dag 70 jaar! Hij wilde deze avond 

niet verstek laten gaan en verkoos voetballen boven visite ontvangen. 
Hij ontving van de vereniging een groen-witte Heinosjaal, van team-
genoten een fles wijn en de felicitaties van alle aanwezigen. Hij hoort 
nu bij een select gezelschap van twee actieve voetballers die deze 
leeftijd hebben bereikt. Binnenkort wordt nog een speler 70. Voetbal 
is voor alle leeftijden!

Ben je ook geïnteresseerd en wil je wel een keer meedoen met de 
7x7-voetballers? Kom dan gerust eens kijken bij of meedoen aan een 
training op zaterdagmiddag om 16:00 uur. Misschien ken je iemand 
die al meedoet met deze groep; informeer anders gerust via 
seniorencommissie@vvheino.nl.
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Tussenstand topscorers-klassement 2015/2016 
stand tot en met 20 maart 2016

Plaats: Naam:   Elftal:  Aantal doelp.

1 Roy Groteboer  Heino VE 1  23
2 Nicky Kortstee  Heino VR 2  17
3 Petra Hollander  Heino VR 1  14
 Mylene Kohler  Heino VR 2  14
5 Hidde Smeenk  Heino 1+2  12
 Kirsten Wolthuis Heino VR1  12
7 Martin Roeke  Heino 4   11
 Wouter Grotjan  Heino 9   11
9 Twan Koenjer  Heino 8   10
 Remie Elshof  Heino 10   10
 René Linthorst  Heino VE1  10
12 Kai Ellenbroek  Heino 4   9
 Nick Pol  Heino 6   9
 Kevin Dam  Heino 9   9
15 Tjidde Koopman  Heino 1   8
 Kelvin Bonhof  Heino 4   8
 Wouter de Waal  Heino 7   8
 Yannick Balk  Heino 7   8
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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
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Agenda vv Heino
kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl

       Vanaf tot  Locatie

    

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 Kantine

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

woensdag 20 april  Meidenpromotievoetbal  13.15 uur - 15.30 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 Erwin Otten Meidentoernooi  12.00 uur - 20.00 uur Sportpark

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

vrijdag 10 juni  - 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 Sponsorcommissiesponsorcommissie@vvheino.nl 
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Nijenhuis, J. voorzitter 06-42023631
Swuste-Ohms, J. secretaris 06-13859907 Mulder, J. secretaris 06-50933360
Mulder, J. penningmeester 06-40074673 Blom, A. penningmeester 06-24755314

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

Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320
Financiële administratie Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Mulder, J. voorzitter 06-40074673 Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Leferink. L relatiebeheer 06-15329417
Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313
Lute, J. contributies 0529-497666 Technische commissie

Pot, R. voorzitter 06-10125848
PR/Communicatie Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
Bomhof, T. voorzitter 06-30020703 Jalink, B. senioren selectie 06-10982872
Stegeman, K. 06-41044808 Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771
websiteteam webteam@vvheino.nl Groteboer, R. C en D jeugd 06-34012336
redactie Heino sportclubkrantheino@gmail.com Vacature E jeugd

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 Hulleman, H. coördinator 06-13751139

Lipman, G. praktijkbegeleider 06-40602059
Wedstrijdsecretarissen Rossum, J. van senioren 06-34279981
Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672 Vloedgraven, D. planning jeugd 06-31561004

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

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

versie d.d. 26-1-2016
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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 


