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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



Als ik ons mooie sportpark op loop denk ik vaak: 
‘wat heb ik te regelen?’ Toch was het laatst volledig 
andersom: ‘wat ga ik niet doen?’

Drukte
Mijn regeldrang heeft wellicht te maken met mijn opvatting 
dat ik wil dat we de zaken bij vv Heino goed voor elkaar heb-
ben. Enig streven naar het beste is mij niet vreemd. Ik heb 
echter niet de overtuiging dat ik per se alles zelf moet 
regelen en daarop moet toezien. Het is meer een drijfveer 
om te staan voor gastvrijheid, organisatie, prestatie en 
plezier. En dan vooral dat laatste voorop vanuit een geza-
menlijke passie voor vv Heino. Inmiddels heb ik wel geleerd 
dat niet alles geregeld kan worden en ik wil het ook graag 
overlaten aan de kracht van de vele vrijwilligers. Dus ik ben 
gaan zitten in ons clubhuis en op de tribune, heb mezelf de 
opdracht gegeven om niets te doen en te kijken naar wat er 
gebeurt. Het was volop genieten.

Volop genieten
Wat presteren we toch veel met elkaar! Ogenschijnlijk als 
vanzelfsprekend zijn op een willekeurige zaterdag ouders, 
scheidsrechters, trainers, leiders, bestuursleden, 
kantinediensten, sportparkdiensten, wedstrijdsecretaris-
sen en bijvoorbeeld jeugdcontactpersonen actief. In totaal 
kunnen dat op een zaterdag zomaar 150 Heinoërs zijn. 
Natuurlijk weten mensen wat ze moeten doen, hebben we 
taakoverzichten en zijn er altijd wel commissie- of bestuurs-
leden die vragen kunnen beantwoorden. Toch is het 
wonderlijk dat alles plaatsvindt en dat heeft naar mijn idee 

te maken met een gezamenlijke vv Heino-passie waarin 
betrokkenheid, aanpakken en plezier ertoe doen. Ook al 
zijn we het ons niet altijd bewust, die passie stuurt ons. Die 
vormt de basis voor prestaties; persoonlijk, als team én als 
vereniging. Tjonge, wat genieten! Na de laatste competitie-
ronde hoeven we even niet te presteren. ‘Loslaten’ is de hype 
tegenwoordig. Zeg maar een beetje meer ‘Zen’. Loslaten van 
presteren en alles willen regelen. Ik ben het van plan. Jullie 
ook?

Familiedag
Voordat we werkelijk gaan genieten van even geen 
(plezierige) drukte bij vv Heino is er als waardering voor ons 
aller inzet de familiedag op 21 mei. Ik hoop daar iedereen te 
treffen. Verderop in het clubblad treffen jullie het aantrekke-
lijke programma voor jong en oud. 

Clubhuis
In tegenstelling tot andere jaren gaat de drukte bij vv Heino 
even door. Vanaf 28 mei gaan we het clubhuis verbouwen 
om eind juli gereed te zijn voor een volgend seizoen 
‘vv Heino passie’. Over deze verbouwing is ook het nodige te 
lezen in dit mooi gevulde clubblad. 

Namens het bestuur wens ik jullie een goede vakantie en 
zomertijd! Graag tot ziens.

Peter Vervloet
Voorzitter

Voorwoord van de voorzitter

Wat te doen of wat niet?
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 Van het Bestuur

 
 In augustus 
 een vernieuwd   
 clubhuis
We staan vlak voor de renovatie van ons clubhuis/ 
kantine. Nog een paar weken en dan gaat er gesloopt 
worden alvorens de hele inrichting vernieuwd wordt. 
Geen simpele klus. Temeer omdat we het moeten 
realiseren binnen zeven weken. We kijken uit naar 
begin augustus als de klus geklaard is en we kunnen 
gaan genieten. 

Wat is de stand van zaken?

Praktisch alle afspraken zijn gemaakt met de bouwers, inrichters en 
leveranciers. Volgens een strakke planning zal er vanaf 28 mei van 
alles gebeuren. De eerste week zal er worden opgeruimd en verhuist 
KOOS kinderopvang naar boven. Op 4 juni gaat de kantine helemaal 
gestript worden en in de weken erna vindt dan weer de opbouw 
plaats. Omdat er tot half juni nog activiteiten plaatsvinden zijn er 
alternatieven gevonden voor het gebruik van het 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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Praktische consequenties

Op 27 juni vindt de laatste activiteit plaats; de halve finale van 
Sportreal. Daarna gaan we gebruikmaken van het clubhuis van onze 
buren TTV Heino. Dat geldt dan in het bijzonder voor de finale van 
Sportreal op 3 juni en het meidentoernooi op 4 juni. De regelvrijdag 
op 17 juni zal ook worden georganiseerd vanuit TTV. Aangezien KOOS 
vanaf 28 mei huist op de bovenverdieping is alleen commissiekamer 
2 beschikbaar voor vergaderingen. Aangezien de toplaag van veld 
4 wordt vervangen, velden 2 en 3 dichtgaan én het clubhuis wordt 
verbouwd, kunnen er geen oefenwedstrijden thuis plaatsvinden. 

Financiering

Van de benodigde ton hebben we al meer dan 80.000 euro binnen. 
Dat is een fantastisch resultaat dat een enorme ‘boost’ geeft aan 
ons verenigingsgevoel. Mooi dat we dit met elkaar realiseren. De 
certificaten gaan binnenkort verstuurd worden.

‘Samen de schouders eronder’ typeert wederom onze vereniging. 
We zijn in staat om veel met elkaar te bereiken.  

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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Na zes jaar als hoofd jeugdopleiding bij vv Heino geeft Erwin 
Vonderman komend seizoen het stokje door aan Rik Keijzer, 
op dit moment nog trainer bij Rohda Raalte, maar natuurlijk 
vooral bekend als speler van ons eerste elftal. Hoog tijd voor 
een nadere kennismaking met de oude en nieuwe hoofd 
jeugdopleiding!

Tekst: Timo Bomhof
Foto’s: Vincent Hartman

Hoe kijken jullie aan tegen de functie van hoofd jeugdopleiding? 
Welke taken horen daarbij?
Erwin: “Zes jaar geleden ben ik bij vv Heino begonnen in deze
functie. In het beleidsplan werd toen opgenomen dat het voor de 
ontwikkeling van de vereniging goed zou zijn als er een hoofd 
jeugdopleiding zou worden aangesteld. Dat werd ik dus. De taken en 
verantwoordelijkheden werden toen al beschreven in het beleidsplan, 
maar gaandeweg hebben we in overleg met de technische commissie 
wel wat dingen bijgeschaafd. Zo was mijn rol aanvankelijk advise-
rend, maar later werd ik ook mede beslissingsbevoegd, bijvoorbeeld 
op het gebied van trainers aanstellen.”

Rik: “Ik zie mij straks vooral op het veld bezig met spelers en trainers; 
trainers helpen, aansturen of met ze in discussie gaan. Uiteindelijk 
gaat het erom dat de spelers zich zo goed mogelijk ontwikkelen.”

Erwin: “Dat laatste bereik je dan vooral indirect door de trainers beter 
te maken. Van de andere kant heb je ook direct met spelers te 
maken als je bijvoorbeeld gesprekken voert met spelers die ver-
vroegd worden doorgeschoven.”

Rik: “Of ik kan de trainers assisteren met hun training, als ik toch 
aanwezig ben. Natuurlijk wel in overleg met de trainer zelf!”
En het indelen van spelers?
Rik: “Daar denk ik natuurlijk wel over mee, maar de trainers die 
veel met de spelers werken, hebben natuurlijk altijd het beste beeld 
van spelers. Zij zullen daarom de belangrijkste stem daarin moeten 
hebben.”

Erwin: “Inderdaad. Een trainer moet vooral vertrouwen hebben in 
de spelers waarmee hij aan het werk gaat. Uiteindelijk houdt het 
hoofd jeugdopleiding, samen met de TC-leden, het totaalplaatje in de 
gaten.”

Jullie maken beiden de stap van veldtrainer naar hoofd jeugdoplei-
ding, Erwin zes jaar geleden, Rik nu. Wat is jullie motivatie achter 
deze stap geweest?
Rik: “In deze functie kan ik meer mijn eigen tijd indelen, maar toch 
op het veld actief blijven. Daarnaast kan ik mij in mijn nieuwe rol 
verder ontwikkelen in de zaken om het trainen heen en werken met 
andere trainers.”

Erwin: “Zoals ik al zei, stapte ik destijds in een nieuwe functie bij vv 
Heino. Ik vond het een mooie uitdaging om bij de club waar ik mij 
thuisvoel – ik heb er immers jaren in het eerste elftal gespeeld – 
deze functie te ontwikkelen. Het loslaten van het trainerschap is wel 
een proces geweest. In eerste instantie begeleidde ik nog het Onder 
23-elftal, maar door allerlei omstandigheden ebde dat later weg. 
Daarnaast ben ik in de beginjaren actief betrokken geweest bij het op 
poten zetten van de techniektraining en natuurlijk kun je regelmatig 
trainingen overnemen. Later heb ik nog geprobeerd mijn rol te com-
bineren met het trainen van B1 – samen met toenmalig hoofdtrainer 

 Bedankt Erwin, welkom Rik
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Marc Lobbert – maar dat bleek toch geen ideale situatie.”

Rik: “Mijn grootste punt van zorg is inderdaad dat ik straks geen 
vaste groep voetballers meer onder mijn hoede heb en waar ik mee 
aan de slag kan. Dat teamgevoel ga ik wel missen.”

Erwin: “Je leert ook heel veel van de trainers waar je mee werkt.”

Rik: “Dat klopt! Als ik ooit weer gewoon als trainer aan de slag wil, 
dan ben ik van deze klus natuurlijk zeker geen slechtere trainer 
geworden!”

Erwin, als je nu na zes jaar terugkijkt, waar ben je dan het meest 
trots op?
Erwin: “Niet alles is gelukt, maar er is heel veel bereikt de afgelopen 
jaren. Ik heb dat natuurlijk niet alleen kunnen doen; zonder de sa-
menwerking van de trainers kom je als hoofd jeugdopleiding natuur-
lijk niet verder. Een van de mooiste dingen is de manier waarop er 
nu, met name bij de C- en D-jeugd, over voetbal en opleiden gedacht 
wordt. Het is een mooi proces geweest om tot een gezamenlijke spe-
lopvatting te komen. Daarnaast leeft nu binnen de jeugdopleiding, 
ook bij de trainers, veel meer dan toen ik begon, het idee dat aan-
dacht voor de ontwikkeling van individuele spelers het allerbelang-
rijkste is. We hebben dat altijd in alle openheid willen doen, met veel 
uitleg, ook richting bijvoorbeeld de ouders. Ten slotte is er nu voor 
alle E- en F-teams de mogelijkheid om twee keer per week te trainen, 
wat ik heel waardevol vind, en is er sinds kort meer aandacht voor 
mental coaching; ik denk dat daar nog veel winst in te behalen is.”

Die samenwerking met de jeugdtrainers is natuurlijk essentieel. Wat 
denken jullie daarvan?
Erwin: “De samenwerking was, zeker in de beginfase, wisselend. Uit-
eindelijk zoek je als club natuurlijk trainers die passen bij je filosofie. 
Vooral bij de selectieteams levert dat dan weleens botsingen op, 
maar uiteindelijk heeft dat nu geleid tot een team van trainers dat de 
neuzen de goede kant op heeft staan.”

Rik: “De spelsystemen zijn inmiddels ook vastgelegd, dus de trainers 
zullen zich daaraan moeten conformeren.”

Erwin: “In het beleidsplan staat ook dat we graag trainers met een vv 
Heino-achtergrond op de selectieteams willen; op dit moment is dat 
heel goed gelukt. We hebben jonge, enthousiaste trainers die al heel 
lang rondlopen bij vv Heino.”

Rik: “Maar toch kan het ook heel goed zijn om eens een trainer van 
buiten de club te hebben; die brengt toch weer andere inzichten 
mee. Die rol zou ik nu als hoofd jeugdopleiding kunnen hebben. Van 
de andere kant is het ook heel goed voor beginnende jonge trainers 
binnen de club dat zij zien dat de club ze de mogelijkheden geeft om 
te groeien.”

Rik, hoe zie je jouw invulling van deze functie? Welke ambities heb 
je?
Rik: “Erwin begon destijds misschien met wat meer bagage in het 
trainersvak, maar ik speel inmiddels al heel wat jaren op hoog niveau 
en ik heb in die tijd natuurlijk ook meerdere goede trainers meege-
maakt. Daarnaast ken ik het spelsysteem dat we in de A- en B-jeugd 
spelen natuurlijk heel goed, omdat ik met het eerste elftal al jaren op 
dezelfde manier speel. 
Ik denk dat de organisatie van de jeugdopleiding nu heel goed staat, 
ik wil die lijn graag doorzetten. Er is de laatste jaren, met dank aan 
Erwin, veel aandacht besteed aan de jeugd en dat begint nu zijn 
vruchten af te werpen. Het zou mooi zijn als de jeugdteams in de 
hoofdklasse kunnen voetballen. Als je als team in een competitie 
speelt waarin je lekker kunt meedraaien, dan speel je op het goede 
niveau.”

Erwin: “Als je spelbedoelingen maar naar voren kunnen komen. Van 
alleen maar tegenhouden worden de spelers niet beter. Er zit trou-
wens een verschil in goede teams maken en goede spelers opleiden! 
Daarnaast is het ook belangrijk dat de spelers plezier houden in het 
spelletje, zodat ze bij de club willen blijven.”

Erwin, hoe ziet jouw leven na hoofd jeugdopleiding eruit?
Erwin: “Haha! Ik wil eerst maar eens een jaar overbruggen zonder 
voetbalactiviteit. Dat is sinds ik kon lopen niet voorgekomen. Mijn 
toekomstplannen wat dat betreft zijn nog volledig open. En ik kan 
straks ook echt als ouder bij mijn zoon gaan kijken!”

Rik, nadat je een tijd geleden als speler overkwam van Rohda, maak 
je nu ook als trainer de stap van Rohda naar Heino. Hoe kijk je daar 
tegenaan?
Rik: “Ik zocht een nieuwe uitdaging. Spelen in Heino bevalt me heel 
goed, de zaken zijn goed geregeld. Ik wilde ook niet naar een andere 
club dan Rohda of Heino. Het is prettig werken hier, ik kom in een 
warme club terecht.”

Erwin, heb jij ten slotte nog een gouden tip voor Rik?
Erwin: “Tja, dat is lastig. Ik denk dat Rik zijn rol als hoofd jeugdoplei-
ding rustig moet leren kennen en er dan zijn eigen invulling aan moet 
geven!”
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Tekst: Dirk-Jan Slotman, Jeugdcommissie

Het seizoen 2015/2016 loopt ten einde. In de voorjaars-
competitie is B1 al kampioen geworden. Op zaterdag 7 
mei won MB1 de laatste wedstrijd tegen de koploper en 
werden daarmee ook kampioen. Enkele teams strijden 
nog om de eerste plaats. Succes!

In de bekercompetitie hebben we een finalist. Op zaterdag 14 mei 
speelt A2 de bekerfinale op het terrein van Zwart-Wit uit Harderwijk 
tegen BAS A2. Wij wensen ze veel succes en hopen op grote publieke 
belangstelling.

Meidenpromotiemiddag
Op 20 april 2016 hebben we een meidenpromotiemiddag gehouden. 

Meiden van de basisscholen uit Laag Zuthem, Lierderholthuis en 
Heino hebben enthousiast deelgenomen aan de spelletjes die waren 
voorbereid door een team vrijwilligers dat zich hiervoor had ingezet.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag in de stralen-
de zon.

Vrijwilligers, namens de jeugdcommissie, nogmaals 
bedankt voor jullie inzet!

Regelzaterdag wordt Regelvrijdag!
De regelzaterdag is gewijzigd in een regelvrijdag en staat gepland 
voor VRIJDAG 17 juni 2016. Tijdens de regelvrijdag komen de teams 
die gaan spelen in het seizoen 2016/2017 voor het eerst bij elkaar 
om alvast enkele zaken door te nemen. Tevens worden de spullen die 
gebruikt zijn tijdens het seizoen 2015/2016 ingeleverd.
Hier volgen de tijden waarop de spelers, leiders en trainers van de 
nieuw te vormen teams verwacht worden in de kantine:
F-jeugd: 18:15 uur  C-jeugd: 20:30 uur
E-jeugd: 19:00 uur  B- en A-jeugd: 21:00 uur
D-jeugd: 19:45 uur  
Bovengenoemde tijden gelden ook voor de meidenteams.

Nieuws van de
jeugdcommissie
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Indeling seizoen 2016/2017

Vanaf december 2015 zijn CP, TC en JC bezig om een grote klus te 
klaren. Ieder jaar is het weer een gepuzzel om de indeling voor het 
nieuwe seizoen rond te krijgen. Hoeveel spelers per jeugdcategorie, 
wie gaat er in de selectie spelen, wie krijgt eventueel dispensatie en 
welke spelers gaan vervroegd over? Allemaal vragen die in de afgelo-
pen periode beantwoord zijn of zelfs nog moeten worden beantwoord.
Het streven is om op 24 en 25 mei op de site bekend te maken in 
welk team de jeugdleden in het seizoen 2016/2017 gaan spelen.  
Voor de junioren (A t/m C) op dinsdag 24 mei 2015 vanaf 19:00 uur 
(week 21).
Voor de pupillen (D t/m F) op woensdag 25 mei 2015 vanaf 19:00 
uur (week 21).

We praten over circa 40 7- of 11-tallen voor het seizoen 2016/2017. 
Dat houdt in dat we ongeveer 140 leiders en trainers nodig hebben.

Hierbij dan ook een oproep aan iedereen die volgend jaar iets voor 
een 7-tal of 11-tal zou willen betekenen om zich te melden. We kun-
nen jullie hulp goed gebruiken!

Voetbalschool

Het seizoen voor de voetbalschool is al ten einde. Iedere woens- en 
zaterdag hebben er 30 tot 50 jongens en meisjes plezier gehad op 
het voetbalveld. Dit onder begeleiding van een stel enthousiastelin-
gen die iedere keer bereid waren om onze jongste jeugd te begelei-
den.

We willen iedereen bedanken die zich voor deze jonge 
groep spelers en speelsters heeft ingezet dit jaar!
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Op naar de 50...

‘uit de oude doos’

De 11e editie van deze rubriek waarin 
we in aanloop naar ons gouden 
jubileum verschillende seizoenen van 
Heino 1 onder de loep nemen zal volgen 
in het nummer na de zomer. Voor nu 
hebben we een foto ‘uit de oude doos’  
van vv Heino 1977-1978. 

Beeldmateriaal: archief vv Heino
Op naar de 50...: Arjen Stegeman en 
Eric van den Brink

Wellicht heeft u foto’s of extra gegevens van 
of mooie verhalen over het seizoen 1977-
1978. Daar zijn we natuurlijk erg in geïnte-
resseerd. 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 sei-
zoen 1977-1978 of 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?

VV Heino,  seizoen 1977-1978
De “Olde Bakker” (nu “De Witte Gans”).
Staand van links naar rechts:
Hans Wesselink (eigenaar Olde Bakker), Harrie Broeks, Stef Fuhler, Wim Oud Ammerveld, 
Gerard Satink (leider+secretaris), Peter Reumer, Dick Nijman, Gerard Broeks, Jan Mekers, 
Hans Schroten, Jan Roeke en Theo Oud Ammerveld
Zittend van links naar rechts: 
Henk Nijboer, Henk Jansen, Ben Bol, Harrie Paauw, Wim Mulder, Frans Willemsen, Han 
Hogeboom
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Tekst: De razende voetbalreporter

Op zaterdag 14 mei, tevens de eerste dag van de 
PompCup in Heino, staat de bekerfinale tussen Heino 
A2 en BAS A2 gepland. Wie had dat aan het begin van 
het seizoen gedacht? Sterker nog, wie had dat bij de 
teamindeling verwacht? Heino A2 staat gewoon aan 
het eind van een mooi voetbalseizoen in de finale van 
de beker! Alle feestelijkheden worden in werking gezet. 
Hoofdsponsor Autogarage Lindeboom doet zijn bijdra-
ge en het bedrijf van Rob Holterman, ReSeMo, zorgt 
voor mooie inloopshirts.

Een groep van twaalf man werd geselecteerd waaruit A2 werd op-
gebouwd. Voor de start van de competitie werd de groep compleet 
gemaakt met een speler uit A1. De technische staf werd bij elkaar 
gesprokkeld, en gaan met die banaan. Autobedrijf Lindeboom werd 
gecontracteerd als hoofdsponsor. Vanuit het jeugdbestuur werd ons 
meegedeeld dat we ook ingedeeld waren in de bekercompetitie on-
der het mom van: “Hebben jullie in elk geval drie oefenwedstrijden”.

De eerste bekerwedstrijd was op 24 augustus thuis tegen Dalfsen/
ASC ’62 A2. Een goed voetballende ploeg met veel goede spelers en 
een wedstrijd met aanvallend voetbal van beide zijden. De wedstrijd 
werd door ons met 2-0 gewonnen middels een doelpunt van Victor en 
een doelpunt van Jorn uit een voorzet van Tim van T.

De tweede wedstrijd was uit tegen SDOL A1. Na een lastige eerste 

helft kwamen we in de 47e minuut eerst met 1-0 achter. Dit was 
een domper, maar in de 50e minuut maakte Jorn na een assist van 
Victor de 1-1. In de 63e minuut maakte Tim van T. de 1-2. Sander gaf 
een bal mooi voor die Tim keurig kon afwerken. Tien minuten later 
maakte Sander zelf de 1-3. De wedstrijd was toen gespeeld. Voor de 
statistieken maakte Victor, na een voorzet van Jorn, nog de 1-4. Zes 
punten uit twee wedstrijden.

Een gelijkspel tegen Broekland A1 was dus voldoende, maar als je de 
smaak van winnen te pakken hebt, wil je ook de laatste wedstrijd in 
deze poule winnen. Dus weer vol aan de bak. Onze gastspeler Daan 
van de E. maakte in de 13e minuut de 0-1. In de 40e minuut hielp 
Broekland ons door zelf de 0-2 te maken. In de tweede helft scoorde 
Timon, op aangeven van Tim L., nog de 0-3. Maximale score uit drie 
wedstrijden. De achtste finale en de kwartfinale werden door 
ons met twee vingers in de neus gehaald, oftewel we werden twee 
keer vrijgeloot.

‘De achtste finale en de kwartfinale werden door 
ons met twee vingers in de neus gehaald, oftewel we 

werden twee keer vrijgeloot.’

De halve finale speelden we uit tegen Vroomshoopse Boys A2. 
Vandaag moet het echt gebeuren. We hebben hier direct na de 
winterstop tegen geoefend en toen verloren, we wisten dus wat we 
moesten doen. De eerste helft verliep (waarschijnlijk ook door de 
straffe tegenwind) lastig en onverzorgd. De verdediging, die normaal 
zoveel rust uitstraalde, was nu paniekerig aan het voetballen. Er was 
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Heino A2 in de bekerfinale?
Hoe dan???
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geen opbouw van achteruit en het middenveld werd lastig gevonden. 
Vroomshoop zette ons wel onder druk, maar kwam niet tot scoren. 
We hadden overigens een geweldige scheidsrechter. Alle overtredin-
gen van Vroomshoop werden afgedaan met een vrije trap, terwijl al 
onze jongens een preek kregen bij elke overtreding. En dat waren 
er nogal wat in de eerste helft … In de kleedkamer alles weer op 
scherp. Afgesproken dat we ons niet zouden laten beïnvloeden door 
de scheids en dat we zowel langs de lijn als in het veld alleen met 
onze eigen wedstrijd bezig zouden zijn. De kans op de finale moch-
ten we hier niet laten lopen. Na de thee kwam er een heel ander A2 
uit de kleedkamer. Het duurde dan ook niet lang of we stonden met 
1-0 voor middels een doelpunt van Jorn. Direct na de 0-1 verkeek 
Jeroen zich op een bal die toch net binnen de palen was. Kan een 
keer gebeuren. Als je altijd hele goede wedstrijden keept, kan er altijd 
een foutje insluipen. 1-1. Vroomshoop zette meer druk, maar we 
lieten ons niet afbluffen. Jorn kwam voor de keeper en bleef rustig: 
1-2. Rond de 80e minuut kregen we een vrije trap op de rand van de 
zestien. Thomas schoot deze lekker binnen: 1-3. Vroomshoopse Boys 
kwam nog terug op 2-3, maar in de blessuretijd maakte Jorn de 2-4 
Over en uit! A2 staat in de finale!

‘Onze tegenstander BAS is 
voor ons geen onbekende’

De andere halve finale ging tussen BAS A2 en WHC A2. BAS won de 
wedstrijd met 6-0. Onze tegenstander voor de finale is dus bekend. 
BAS is voor ons geen onbekende. In de najaarscompetitie zaten we 
in dezelfde poule. Uit speelden we toen 4-4 gelijk. Dit was wel tegen 
een A2, dat sterk was aangevuld met spelers van BAS A1. Hopelijk 
komt BAS deze wedstrijd wel zijn sportieve plicht na en stelt het 
spelers op uit hun eigen team.

De spelers en technische staf van A2 zullen zich rond 12:45 uur 
verzamelen bij het stadion van de plaatselijke vv. Vertrek richting 
Zwart-Wit in Harderwijk staat gepland zo rond 13:00 uur. We hopen 
dat veel toeschouwers ons zullen volgen en ons positief zullen aan-
moedigen.

‘Dus allemaal graag tot zaterdag 14 mei.’
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Vincent Hartman: 
“Ik heb helemaal niets met 
voetbal”.

Zo langzamerhand kan ik niet meer zeggen ‘ik heb 
helemaal niets met voetbal’. Natuurlijk ging ik vroeger 
naar PEC Zwolle, maar dat was een strategische move, 
met het oog op een vriendinnetje. En natuurlijk keek ik 
de wedstrijden van Nederland, maar dat was 
vooral patriotisme. Ook staat het me nog helder voor 
de geest dat ik zo’n 16 jaar geleden in een hotel in 
Londen (Bayswater Rd. wist ik veel) aan de bar de 
grootste fun had toen ik Engeland zag winnen van 
Duitsland met 5-0. Ook hier vooral patriotisme en 
verbinding zoeken met mijn nieuwe leefomgeving.

Zo ook afgelopen week heb ik in een pub voor locals Falkirk tegen 
Edinbugh zien spelen (2-2). De geschiedenis herhaalt zich. 

In Heino wonen wij erg dicht bij het voetbalveld. Toen we er kwamen 
wonen dacht ik, da’s mooi voor zoon Tom. Helaas werd het hockey in 
Raalte, maar uiteindelijk heeft hij toch z’n entree kunnen maken in 
E5 en toonde er een bijzonder balgevoel.

Inmiddels had buurman Matthijs Polstra, toen al actief in de 

PompCupcommissie, mij gevraagd ‘wat plaatjes’ te schieten bij de 
PompCup. Dat was in 2010. Ik dacht, hmm grote club, daar valt vast 
indirect handel uit te halen! Via een link op mijn site kon men de 
foto’s bekijken. De webstatistieken vlogen omhoog en ook de andere 
pagina’s werden bekeken. Niet lang daarna meldde de familie Blanke 
zich voor een shoot. Dat werkte dus mooi. Ook Freddy Kemerink 
dacht aan handel en in no time werd ik sponsor.

Vv Heino begon zo langzamerhand de vereenzelviging van het dorp 
Heino te worden en aangezien je in dit dorp toch een soort van 
vrijwilligerswerk moet doen, dacht ik, dan maar hier, want hier is het 
gezellig. Ik heb nog nooit zo veel wedstrijden live bekeken als de 
afgelopen jaren, al dan niet door de lens. De kantine is ook niet 
geheel onbelangrijk natuurlijk :)

Ik begon een beetje inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de 
club en heb diep respect voor het enthousiasme en de vanzelfspre-
kendheid waarmee alle vrijwilligers ervoor zorgen dat de club loopt 
als een geoliede machine. Als ‘buitenstaande insider’, een rol waarin 
ik me altijd prettig voel, ben ik blij ook mijn steentje te hebben mogen 
bijdragen.

Allemaal bedankt voor de gezelligheid en dat ik me zo thuis heb 
mogen voelen. Natuurlijk zijn de radartjes al aan het draaien over 
een of andere link tussen vv Heino en Falkirk Bairns. Ik zal in ieder 
geval zeker nog vaak komen buurten!

Oh ja, dit zou ik nog bijna vergeten. In Nederland gaan we met de 
zakelijke fotografie gewoon door: https//:www.studiovhf.com/over

Het ga jullie goed!
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“You can't blame gravity for falling in love”
                                        -Albert Einstein-

Wij gaan trouwen
op vrijdag 3 juni om 12.30 uur in ’t Dorpshuus in Heino

We willen hier graag samen met jou op proosten tijdens de borrel
van 15.00 tot 17.00 uur in de tuin van de Lentheschool, 

Heinoseweg 32 te Dalfsen.

Ceremoniemeesters: Jan-Maarten en Sanne (06-43028349) 
    Wietse (06-20864407)

onedayoflovepeaceandmusic@gmail.com.

Timo en Maike
Graanakker 7
8141 JD Heino

1 day of Love, peace and music
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Vorig seizoen is, in navolging op Wollie Roessink, Harm Steg, Egbert Bomhof, Renate Grote Gansey en Herman 
Kortstee, Mark Bruggink verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Ook dit jaar willen we graag een van onze mensen 
tot vrijwilliger benoemen. Naast de eer (op de foto in het trappenhuis) zijn er voor de eerste drie plaatsen leuke 
prijzen te winnen.
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Procedure verkiezing vrijwilliger van het jaar

Besloten is om net als in voorgaande jaren de volgende procedure te volgen:
Ieder lid en/of vrijwilliger van vv Heino mag een lijst met maximaal drie namen samenstellen. Daarbij moet wel gemotiveerd 
worden aangegeven waarom deze personen de eretitel verdienen. Let wel, je mag iedereen nomineren zolang de persoon maar 
vrijwilliger is en de motivatie steekhoudend. Stemmen kan via het digitale formulier (zie link hieronder). Maak je gebruik van het 
fysieke formulier deponeer deze dan in de copybus in de kantine. Je hoeft je naam er niet op te zetten; als je het liever anoniem 
doet is het prima.
Het bestuur van vv Heino zal op basis van de volgende twee argumenten dan de uiteindelijke winnaar bekend maken: aantal 
stemmen en natuurlijk de motivatie. Wat voor ons belangrijk is zijn zaken als enthousiasme, inzet, motiverend vermogen, flexibi-
liteit, teamspeler etc. Bij minder dan 30 inzendingen zal geen verkiezing plaatsvinden.

Wie is je grote steun dit jaar geweest?
Wie is je leukste vrijwilliger?
Bij wie kun je met al je vragen terecht.
Wie staat er altijd voor je klaar?
???

Geef diegene op als Vrijwilliger van het seizoen 2015-2016.
Digitaal formulier (via onze website).
Stemmen is mogelijk tot 17 mei 2016.
De prijs wordt zaterdag 21 mei 2016 op de vv Heino Familiedag uitgereikt.

Algemeen bestuur vv Heino
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D-kamp 2016
We naderen het einde van het seizoen en dat kan maar één ding betekenen: D-kamp komt er weer aan! Ook 
dit jaar gaan we proberen er net zo’n geweldig weekend van te maken als de voorgaande edities. Daar heb-
ben we alleen nog maar enthousiaste deelnemers voor nodig. Uw zoon of dochter gaat toch ook mee?

Geef hem of haar dan zo snel mogelijk, maar vóór 27 mei, op. Kijk op de website van vv Heino voor op-
gave of via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1laj1hQubjdGXSTWAsWXZ_coOMo3u4Ytu-
Aa_K7lPsrQI/viewform?c=0&w=1

Om de aanmelding definitief te maken, dient u na het invullen van het digitale inschrijfformulier €45,- inschrijf-
geld over te maken naar rekeningnummer: NL03 RABO 0327 1049 53 t.n.v. vv Heino. Vermeld daarbij altijd de 
naam en het team van de speler. 

Dit jaar heb ik, Jordy Boerdijk, het stokje overgenomen van Maarten Metz. Voor meer informatie kunt u met mij 
contact opnemen. 

Met sportieve groet,

Jordy Boerdijk

Mobiel: 06 45 383 656
E-mail: jordyboerdijk@hotmail.com
 



vv Heino 
opent Pomp-
Cup vanaf 
grote hoogte 
Voor het dertiende jaar staat Pinksteren 
bij vv Heino in het teken van de Pomp-
Cup. Het internationale voetbaltoernooi 
is wederom zeer geliefd in binnen- en 
buitenland. Teams uit Nederland, Duits-
land, België, Frankrijk en Denemarken 
hebben zich weer massaal aangemeld. 

Met het mooie weer in zicht begint het 
al aardig te kriebelen bij de teams. Wie 
gaat er dit jaar met de winst vandoor? 

Zaterdag 14 mei om 12:00 uur gaat de 
PompCup officieel van start. Met een specta-
culaire openingsact verwelkomt de 13-koppi-
ge crew van harte alle teams en supporters 
op sportpark De Kampen. De openingsce-
remonie wordt ieder jaar georganiseerd om 
de deelnemers echt iets bijzonders mee te 
geven. 

De 800 jongens en meisjes in de leeftijds-
categorie van 12 tot 16 jaar lopen eerst in 

een lange stoet per nationaliteit het veld op. 
Tijdens de opkomst speelt Ons Genoegen 
uit Heino het bijhorende volkslied, je ziet de 
jeugd hier van genieten. Voor hen is dit hét 
teken dat de strijd om de felbegeerde Pomp-
Cupprijzen is begonnen.  

Maar dit is nog niet alles, er staat dit jaar 
een spectaculaire act gepland. Wat er 
precies gaat gebeuren houdt de crew nog 
even geheim, maar het belooft een heus en 
bovenal hoog spektakel te worden. Ben jij 
benieuwd wat er gaat gebeuren? Je bent van 
harte uitgenodigd om de openingsceremonie 
bij te wonen en de spelers toe te juichen.
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Keepersclinic bij vv Heino was weer een groot succes. Bijna 50 keepers, mooie en afwisselende oefeningen en goede demonstratiekeepers. 
En de scouts zijn niet voor niets gekomen. Er zaten leuke talenten tussen. Keepersaction bedankt!

Keepersclinic weer groot succes
HEINO SPORT 2016 25



Kampioenen!

Veel supporters, een zonovergoten sportpark, een sterke tegenstander en supergemotiveerde Heino-meiden; alle ingrediënten voor een prach-
tige kampioenswedstrijd waren aanwezig. MB1 stond twee punten achter koploper sv Gramsbergen en moest winnen. En dat deden ze! Het 
werd uiteindelijk 5-0. Hulde meiden. Vv Heino is trots op jullie.

Door een 0-2 winst op Berkum is vv Heino B1 ongeslagen kampioen 
geworden. Hulde aan de spelers en trainers! Volgend jaar speelt B1 
in de hoofdklasse.

Door een 5-0 zege in de laatste wedstrijd tegen Lemelerveld is Heino 4 kampioen geworden! Gefeliciteerd mannen!
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Na een feestelijke dag voor B1 was het de beurt aan Heino 7. De enige overgebleven concurrent, sv Nieuw Heeten, werd met een 0-3 overwin-
ning duidelijk opzij gezet. Hulde mannen! Heerlijk genieten van dit mooie kampioenschap.
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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 14 mei 2016 Pompcup       Sportpark

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

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

maandag 30 mei 2016 Sport Real 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

zaterdag 4 juni 2016 Erwin Otten Meidentoernooi  12.00 uur - 20.00 uur Sportpark

vrijdag 10-12 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

woensdag 7 september 2016 Deadline clubblad Heino Sport    

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

woensdag 19 oktober 2016 Deadline clubblad Heino Sport   

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

woensdag 30 november 2016 Deadline clubblad Heino Sport    

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

woensdag 8 februari 2017 Deadline clubblad Heino Sport

woensdag 22 maart 2017 Deadline clubblad Heino Sport

woensdag 3 mei 2017 Deadline clubblad Heino Sport

Al jaren wordt in de herfstvakantie de Voetbal2daagse georganiseerd door vv Heino, maar dit jaar is er van 20 t/m 23 juli ook een voetbal-
kamp in de zomer. Vier dagen voetbal gecombineerd met outdoor activiteiten maakt Voetbalkamp Heino een uniek kamp dat je niet mag 
missen. 
Deelname is mogelijk met en zonder overnachting. Het maakt niet uit of uw kind lid is van een voetbalvereniging, uit Heino komt of uit een 
andere plaats, iedereen is welkom! 

Meld uw kind dus snel aan bij Voetbalkamp Heino, kijk voor meer informatie op de website.

30 HEINO SPORT 2016



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
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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
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