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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



Enige emotie is mij niet vreemd. Een spannende wedstrijd 
is voor mij een hele spannende wedstrijd en een mooie 
vakantie een geweldig mooie vakantie. Ik beleef dat zo. 
Wellicht is het niet feitelijk en objectief weergegeven, maar 
anders wordt een verslag, voorwoord of gesprek ook zo saai. 
Althans, vind ik. Over een geweldig mooie vakantie 
gesproken: de tijd van de vraag ‘ben je nog weggeweest’ 
ligt achter ons. Rare vraag trouwens. Alsof de norm is dat 
je weg moet gaan. Helemaal een rare vraag als niet eerst 
wordt gevraagd hoe het met je is. Hoe dan ook treffen we 
elkaar weer op het sportpark en in ons clubhuis en hebben 
we belangstelling voor elkaar. En wat is het clubhuis geweldig 
mooi geworden. Dus niet mooi, maar gewéldig mooi. Wat is 
er een werk verricht met een alom gewaardeerd resultaat. 
Hulde aan de certificaathouders, onze bouwvrijwilligers en 
bedrijven. Negen weken buffelen en we zijn nog niet klaar. 
We gaan kijken, met jullie feedback, hoe de inrichting 
uiteindelijk moet worden en wat we nog kunnen verbeteren 
in het gebruik. Ook zijn we nog niet klaar met de aankleding.

Wel gaan we op 18 september alvast ons clubhuis 
heropenen. Via onze website volgt de berichtgeving hierover. 

Een andere memorabele gebeurtenis was zonder meer de 
derby tegen Rohda Raalte. Wat ge-wel-dig mooi! Ik overdrijf 
toch niet? Met 2500 toeschouwers, veel sfeer en sportiviteit 
hebben we volop genoten en dat is ook opgevallen in 
Salland. Natuurlijk viel het resultaat wat tegen, maar 
iedereen in Heino is realist genoeg om te zien dat Recht Op 
Het Doel Af sterker was. In de derby en waarschijnlijk ook 
in de gehele competitie. Het doel en de mogelijkheden van 
Rohda reiken verder dan onze club. Toch leeft nu al de 
revanche en voorbereiding op ludieke acties. We zijn dus  
weer begonnen met de competitie en dat geldt niet alleen 
voor ons vlaggenschip bij de mannen. We hopen dat elk 
team gaat genieten en de sportieve naam van vv Heino 
hooghoudt. 

Namens het bestuur wens ik onze leden veel plezier en 
prestatie naar vermogen. De opening van het seizoen was 
met het vernieuwde clubhuis en de derby tegen ‘vijf 
kilometer verderop’ al geweldig mooi. Wat wil je ook met zo’n 
geweldig mooie vereniging. Laten we dit met z’n allen 
vasthouden en onderhouden.

Peter Vervloet
Voorzitter

Voorwoord van de voorzitter

Wat geweldig mooi!
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Van de Sponsorcommissie

Succesvolle eerste business-
evenement voor sponsoren 
van vv Heino

Het was natuurlijk ook een affiche om je vingers bij af te likken. Heino 
opende het derde seizoen in de eerste klasse tegen de buren uit het 
dorp vijf kilometer verderop. De week voorafgaand aan de wedstrijd 
werd duidelijk dat beide verenigingen deze wedstrijd niet onopgemerkt 
voorbij zouden laten gaan. Met 2500 bezoekers en verschillende 
sfeeracties kunnen we spreken van een succes.
 
Niet alleen de bezoekers van de wedstrijd kwamen in groten getale 
opdagen. Meer dan 90 personen gaven acte de présence op ons 
businessevenement, exclusief georganiseerd voor alle sponsoren van 
onze vereniging. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Peter 
Vervloet maakten meer dan tien bedrijven gebruik van de mogelijkheid 
om in één minuut hun bedrijf te presenteren. Dat kon op een door 
Multimate Heino en Modus Modelmakerij aangeboden pitchpodium. Alle pitches werden met afsluitend applaus ontvangen. Het meeste 
applaus ging daarbij naar de pitch van Ferdi Zwerink van Sonodruk. Hij presenteerde namelijk de nieuwe vlaggenservice van Sonodruk en 
overhandigde een nu al gedenkwaardige vlag aan Johnny Nijenhuis van de Sponsorcommissie.

Ter afsluiting deed Michel Steggink, trainer van het eerste elftal, uit de doeken hoe de tegenstander bestreden zou worden. Er werd daarna 
nog genoten van de door Van Dam Catering aangeboden broodjes en door Slagerij ter Weele aangeboden gehaktballetjes. 

Tijdens de borrel bleek al snel dat het evenement voor vele aanwezigen naar meer smaakte: ‘lekker laagdrempelig’, ‘ik heb nog wel extra 
ideeën’ en ‘bel me eens dan laat ik je mijn bedrijf zien’ waren enkele gehoorde opmerkingen van onze sponsoren. Dat geeft ons als 
Sponsorcommissie extra energie om dit evenement een vervolg te geven, en dat gaan we dan ook zeker doen! We houden jullie op de hoogte 
en vernieuwende ideeën van jullie kant zijn altijd welkom.
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www.adficount.nl

Raalte-Heino T. 0572 360 090  info@adficount.nl

het samenstellen van jaarrekeningen 
(van A tot Z)

salarisadministratie en 
personeelsdiensten
  
het opstellen van fiscale aangiften

Adficount voor mij een 
goede ondersteuning
Het gaat goed met ons bedrijf. Zo goed dat we steeds meer 
personeel er bij aan moeten nemen. Dan blijkt een goede 
personeels- en salarisadministratie toch een uitkomst. Ik 
heb daarvoor Adficount ingeschakeld. Nu verzorg ik zelf 
een deel van de personeelsadministratie. De moeilijke  
dingen laat ik aan hen over. Ieder zijn werk zeg ik maar.
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Van het bestuur

Ons nieuwe clubhuis: 

wat geweldig mooi!

Ons clubhuis (ofwel kantine) is bijna gereed! We gaan het 
feestelijk heropenen op 18 september om 13:00 uur, voor-
afgaand aan de thuiswedstrijd van ons vlaggenschip bij de 
mannen tegen Germania. Uiteraard is iedereen welkom, maar 
onze speciale gasten zijn natuurlijk de certificaathouders, 
bouwvrijwilligers en bedrijven die hebben meegewerkt aan 
de verbouwing. De afgelopen weken heeft menigeen al 
kunnen zien hoe mooi het is geworden, maar we willen nog 
het een en ander verfraaien aan de muren en bekijken hoe 
we het werkgemak kunnen verbeteren. Alle suggesties zijn 
welkom.

Tekst: Peter Vervloet
Foto’s: Maeike Blaauw

Eerst even terug in de geschiedenis. Toen twee jaar geleden 
nieuwbouw voor een kantine in combinatie met kleedkamers een 
stap te ver bleek, kreeg het bestuur toestemming om te bekijken wat 
er mogelijk was in het verbouwen van de kantine. Vorig jaar zijn reeds 
de ramen vervangen door dubbelglas en sinds februari 2015 waren 
een bouwploeg en interieurontwerper Wouter Bos bezig met een 
plan. De mogelijke financiering is tegelijkertijd opgepakt, maar een 
lening met een rente van 5,5% bleek niet haalbaar. Het bouwplan is 
ter goedkeuring voorgelegd in de algemene ledenvergadering (ALV) 
van november 2015 en kreeg alom instemming van de leden, 
behalve dan de financiering. Eigenlijk direct na de ALV kwamen 
voormalig bestuursleden Freddy Kemerink en Frits Lindeboom met 
een ambitieus plan: ‘We gaan het geld lenen van de leden tegen een 
acceptabele rente in combinatie met donaties en fondsen’. Met nog 
een bijzondere ledenvergadering op 8 maart over de financiering 
konden we na instemming van de leden gaan starten. 

Het resultaat van de crowdfunding is inmiddels bekend. Binnen drie 
maanden hadden we iets meer dan een ton binnen. Direct na het 
einde van de competitie zijn we begonnen met de verbouwing. Wat 
een onvoorstelbare inzet van onze vrijwilligers: negen weken buffelen 
en gevoelde druk om het op tijd klaar te krijgen. Een strak plan met 
weinig speling zorgde voor het op tijd leveren van vloer, plafond en 
inrichting. Ondertussen zorgde Maeike Blauw voor foto’s zodat alle 
leden en belangstellenden via onze website op de hoogte bleven 
van de vorderingen. Het resultaat is ernaar: wat geweldig mooi! Het 
bestuur is supertrots op allen die hebben bijgedragen aan de 
verbouwing van ons clubhuis. Dank en hulde!
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Tekst: Peter Telgenkamp, Jeugdcommissie

Het seizoen 2016 – 2017 is alweer 
begonnen. De regelvrijdag en de 
aftrapbijeenkomst hadden we dit 
jaar iets anders in elkaar gezet: een 
soort mini-aftrapbijeenkomst en 
meerdere momenten voor het 
afhalen van kleding. Deze bijeen-
komsten werden goed bezocht en ook hebben zich ook 
nog enkele trainers en leiders gemeld. Op het moment 
van schrijven hebben alle teams hun eerste competitie-
wedstrijd alweer gespeeld.

Op 29 augustus was de eerste Jeugdleidersvergadering. Het was 
fijn om te zien dat de opkomst in ons nieuwe clubhuis goed was. 
Namens de jeugd willen we iedereen die heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit prachtige nieuwe onderkomen een enorm 
compliment geven! Een heerlijke plek om diverse jeugdactiviteiten te 
laten plaatsvinden.

Leiders en trainers
Als Jeugdcommissie zijn we er helaas niet in geslaagd om elk team 
te voorzien van twee leiders en trainers. We hebben hier continu, 
samen met de contactpersonen en de Technische Commissie, 
aandacht aan besteed maar er zijn teams die met één leider op pad 
moeten of die nog geen trainer hebben. Wij zijn hier ook niet gelukkig 
mee maar zien nu geen mogelijkheid dit probleem op korte termijn 
op te lossen. 

De maatschappelijke stages van de scholen worden nog in kaart 
gebracht en van hieruit hopen we nog enkele teams te kunnen 
voorzien van een trainer. Hierin verwachten wij eind september/ 
begin oktober duidelijkheid in te krijgen. Wij willen dan ook een 
nadrukkelijk beroep doen op de ouders om bij te springen indien hier 
door de leider om gevraagd wordt.

Namens de Jeugdcommissie en contactpersonen 
wensen we jullie allen een prettig en mooi voetbalseizoen!

Afscheid Dirk Jan Slotman
Sinds 2011 heeft Dirk Jan Slotman 
invulling gegeven aan de functie van 
voorzitter van de Jeugdcommissie. Daar-
voor is hij contactpersoon en coördinator 
van de contactpersonen geweest. Met 
passie en gedrevenheid heeft Dirk Jan 
zich al die jaren ingezet voor de jeugd 
van vv Heino. Met deze zelfde passie 
en gedrevenheid gaat Dirk Jan zich de 
komende jaren inzetten voor een studie. 
In de Algemene Ledenvergadering van 22 
november zal Dirk Jan officieel afscheid 
nemen als voorzitter. Uitvoerende taken 

worden vanaf heden al uitgevoerd door Peter Telgenkamp om Dirk 
Jan de ruimte te geven zijn studie op te pakken. Als Jeugdcommissie 
willen wij Dirk Jan enorm bedanken voor de energie en positieve 
bijdrage die hij heeft geleverd aan alle jeugdgerelateerde zaken.

Nieuws van de
jeugdcommissie
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We staan aan de vooravond van 
een aantal belangrijke verande-
ringen in het amateurvoetbal. 
Veranderingen die passen in ons 
streven naar verbetering van 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van 
het voetbal, spannende competities 
en het ontzorgen van de wed-
strijdsecretaris. Al deze elementen 
vinden we terug in de toekomstige 
uitwerking van de nieuwe aan-
duidingen voor de jeugdcompe-
tities. Wat betekent dit voor 
verenigingen?

Publicatie KNVB: 26 april 2016, Peter van 
Amstel KNVB Technisch Jeugdcoördinator

Met ingang van seizoen 2016/17 verandert 
de KNVB de aanduidingen van de jeugdcom-
petities. De aanduidingen A- t/m C-junioren 
en D- t/m F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in 
de plaats komen de internationaal gebruike-
lijke aanduidingen Onder 20 (jaar) t/m Onder 
6 (jaar). Zie ook het schema aan het eind 
van deze publicatie. In plaats van C-junioren 
spreken we dus straks van O15. Nou was dit 
altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren, 
dus feitelijk verandert er niets.
De huidige Onder 8, Onder 10, Onder 12 en 
Onder 14-klassen, die hier en daar in het 
land al worden aangeboden, worden ook in 
het komende seizoen gewoon op dezelfde 
wijze georganiseerd.

J staat voor Jeugdcompetitie
Nieuw is ook de toevoeging van een J in de 
aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van 
Jongens, maar de J van Jeugd. Jeugdklassen 
waarin zowel jongens als meiden gezamen-
lijk in één team of als teams tegen elkaar 
kunnen uitkomen. Naast deze gemengde 
jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een 
aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke 
meidencompetitie, die wordt aangeduid met 
een M in plaats van een J.

Opgave van teams
De opgave van teams gaat op dezelfde 
manier als de jaren hiervoor, alleen heet het 
B1-elftal straks het O17-1 elftal en het  
D4-team het O13-4 team. Ook de indeling 
gaat niet anders zijn dan in voorgaande 
jaren.

Waarom veranderen de aanduidingen
Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch 
deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze 
aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in 
de toekomst mogelijk te maken. Kijken we 
naar de kwaliteit van het voetbal, dan geeft 
deze aanpassing ons de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te 
bieden (O14, O12, etc.). In enkele districten 
is hier nu al sprake van, maar vanaf het 
seizoen 2017/18 gaan we het in heel 
Nederland op deze wijze organiseren. 
Geboortejaarcompetities betekent dat 
jeugdspelers straks tegen leeftijdsgenoten 
kunnen spelen, die in hetzelfde jaar zijn 

geboren. 
Om te ontzorgen wordt er ook naar gekeken 
of deze wijziging de kans biedt de 
administratieve rompslomp rond de leef-
tijdsdispensaties drastisch te verminderen. 
Al met al betekent dit straks een belangrijke 
innovatie in het huidige voetbalaanbod. 
Nadere informatie hierover volgt in het 
najaar van 2016.

In de tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de 
oude aanduidingen en de geboortejaren nog 
eens overzichtelijk naast elkaar gezet. De 
peildatum is 31 december van enig jaar.

Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar 11:11 7:7
(cat. B)

4:4

JO20 eerstejaars senioren 1997 X

JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 1998 X X
JO18 eerstejaars A-junioren 1999 X X
JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2000 X X
JO16 eerstejaars B-junioren 2001 X X
JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2002 X X
JO14 eerstejaars C-junioren 2003 X X
JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2004 X X
JO12 eerstejaars D-pupillen 2005 X X
JO11 tweedejaars E-pupillen 2006 X
JO10 eerstejaars E-pupillen 2007 X
JO9 tweedejaars F-pupillen 2008 X
JO8 eerstejaars F-pupillen 2009 X
JO7 minipupillen 2010 X X
JO6 minipupillen 2011 X X

Nieuwe aanduidingen
jeugdcompetities
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Euro Sporting haalt Pompcup
van toernooikalender

HEINO SPORT 2016 11

Euro Sportring (ESR) heeft onze Pompcup van de toernooikalender gehaald. We waren tot in juni nog in onderhandeling met 
ESR over het toernooi in 2017 en kregen onverwacht een bericht dat ze stoppen met de organisatie in Heino.

Dit heeft ons zeer onaangenaam verrast. Allereerst het besluit, maar zeer zeker ook de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden. 
ESR staat inmiddels een beleid voor van grotere toernooien. De Pompcup, met meer dan 800 deelnemers en elk jaar weer 
een uitermate goede beoordeling, is wat ESR betreft te klein. We zijn nog in gesprek met ESR, maar we zijn eveneens met de 
Pompcup Crew op zoek naar alternatieven. Nadere berichtgeving volgt.

Bestuur vv Heino



vv Heino  - Rohda Raalte
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3 september 2016
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Wat hebben voetbal en 
zorgverzekeringen 
met elkaar gemeen?

Vv Heino doet al een aantal jaren mee 
met de Salland Clubactie van Salland 
Zorgverzekeringen. Dat wist je mis-
schien al wel, maar weet je ook waarom 
we meedoen aan een actie van een 
zorgverzekeraar? Op woensdagavond 
31 augustus spraken Peter Vervloet 
van vv Heino en Lisa Borst van Salland 
Zorgverzekeringen elkaar. Onder het 
genot van een kop koffie hadden ze het 
over de samenwerking tussen beide 
partijen en waarom deze zo goed bij 
hen past.

Tekst: Timo Bomhof

Een zorgverzekeraar en een voetbalclub, 
dat klinkt niet als een logische combinatie. 
Waarin lijken Salland Zorgverzekeringen en 
vv Heino op elkaar?
Peter: “We richten ons natuurlijk op de 
gezondheid en het welzijn van onze leden, 
allebei op onze eigen manier. Maar ik denk 
dat er meer overeenkomsten zijn. We zijn 
persoonlijk, betrokken en hebben aandacht 
voor de ander.”

Lisa: “Daar ben ik het helemaal mee eens. 
Als zorgverzekeraar zien we natuurlijk graag 
dat mensen gezond zijn, maar ook dat ze

 

goed voor zichzelf zorgen. En dat gaat verder 
dan niet ziek worden. Voeding, maar ook 
ontspanning helpen zeker mee om je gezond 
te voelen. En daar helpen we graag mee. Zo 
delen we sinds dit jaar bijvoorbeeld sporttips 
op Facebook, maar ook gezonde recepten en 
mooie wandelroutes. Zo proberen we onze 
verzekerden en hun vrienden te stimuleren 
om gezond te leven. En ik heb begrepen 
dat jullie ook letten op de voeding van jullie 
leden?”

Peter: “Ja, dat klopt. Als je bedenkt dat je 
fitheid voor 70% wordt bepaald door voeding 
en voor 30% door beweging, dan kunnen 
wij hier in de kantine geen ongezond eten 
serveren. We hebben bijvoorbeeld nog nooit 
een friteuse gehad en we serveren gezonde 
broodjes. En eigenlijk vind ik dat we nog te 
veel snoep verkopen. Maar kom niet aan het 
bier en de gehaktbal, daar krijg je gedonder 
van!”

Jullie hebben allebei iets met het woord 
‘persoonlijk’. Wat bedoelen jullie daarmee?
Lisa: “Als regionale zorgverzekeraar kunnen 
we zelf bij veel zorgverleners langsgaan. 
Daardoor kennen we ze persoonlijk en 
kunnen we goede afspraken maken. We 
vinden het ook leuk dat onze verzekerden 

gewoon bij ons langs kunnen komen. Dat 
geeft toch een ander gevoel dan bij de 
grotere verzekeraars. En de meeste mede-
werkers van Salland Zorgverzekeringen 
komen ook uit de regio. Dat schept een 
band.”

Peter: “Wij vinden het als bestuur ook 
belangrijk dat we onze leden kennen. Nu 
we 1000 leden en 450 vrijwilligers hebben, 
wordt dat natuurlijk wel moeilijker, maar het 
lukt nog. We hebben ook het aantal 
vergaderingen teruggebracht, omdat we 
elkaar toch vaak al zien op de club. We 
bespreken de zaken dus liever tussendoor 
langs de zijlijn. En ik wil dit jaar elk team 
minimaal één keer zien spelen.”

Vv Heino en Salland Zorgverzekeringen 
werken allebei binnen de regio Salland. Wat 
vinden jullie zo mooi aan deze regio?
Peter: “Dat je als lid van een voetbalclub bij 
een andere club binnen kunt lopen en je er 
zo thuis voelt. Je bent er welkom. En wat we 
ook mooi vinden, is dat mensen betrokken 
zijn bij elkaar. Dat merken we hier op de club 
ook; we delen lief en leed met elkaar. En 
iedereen levert zijn eigen bijdrage. Iedereen 
doet aan topsport, ook buiten de lijn.”

Lisa: “En wat mij ook opvalt, is dat mensen 
wat voor elkaar over hebben. Iemand die de 
heg snoeit voor de buren of even de krant 
langsbrengt. Een collega van mij noemde dit 
‘noaberschap’. En het is in Salland natuurlijk 
prachtig wandelen en fietsen. Soms zeggen 
mensen wel eens dat Nederland ophoudt na 
Amersfoort, maar wat mij betreft begint het 
dan pas.”
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Een rondje 
langs

de velden 
in de 

Eerste Klasse E
de nieuwkomers

deel 1
Ook dit seizoen komt Heino uit in de Eerste Klasse E. 
De achtste plaats van vorig seizoen volstond 
ruimschoots voor handhaving, hoewel het de laatste 
wedstrijden toch nog even spannend werd. Door de 
promotie van Woezik, de degradatie van WSV en Rood-
Wit, het verdwijnen van AFC Arnhem en de herindeling 
van NEC en AWC – zij komen dit seizoen uit in de 
Eerste Klasse C – is er plaats voor zes nieuwkomers. 
Hoog tijd dus voor een nieuw voorstelrondje.

Tekst: Timo Bomhof

We beginnen de reis nu eens niet in 
het verre Nijmeegse land, maar vlak bij 
huis, bij buurman Rohda Raalte. Nadat 
Heino de laatste jaren steeds dichterbij 
gekropen is, staat nu dan eindelijk de 
Sallandse derby op het officiële 
wedstrijdprogramma – en dat is 
natuurlijk niemand ontgaan! Dat de wedstrijd bij beide clubs, 
en in heel Salland, leeft, bleek wel uit de massale publieke 
belangstelling bij de openingswedstrijd van dit jaar. Helaas 
bleek Rohda daarin een maatje te groot. De vorige ontmoe-
ting tussen Rohda en Heino dateert uit 1966, toen Sportclub 
Heino het moest opnemen tegen de buren uit Raalte. Blijkbaar 
met succes, want de trainer van Sportclub maakte na dat jaar 
de overstap naar Rohda, dat niet lang daarna de weg naar 
boven inzette. In 1977 werd voor de eerste keer de Hoofdklas-
se bereikt, waar Rohda na twee moeizame eerste seizoenen 
een van de toonaangevende clubs werd. In 1979, 1980 en 
1982 werd de club zelfs kampioen van de Hoofdklasse B. In 
1979 – nota bene het jaar van het 50e jubileum! – resulteerde 
dit zelfs in een algeheel landskampioenschap bij de amateurs; 
zaterdagkampioen DOVO uit Veenendaal werd in een 
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spannende tweestrijd verslagen. Ook in de jaren daarna 
draaide Rohda steeds mee in de (sub)top, totdat een 13e 
plaats in 1989 ineens degradatie naar de Eerste Klasse 
betekende. Daar draaide Rohda jarenlang mee in de 
bovenste regionen; twee keer werd promotie naar de Hoofd-
klasse afgedwongen, maar even zo vaak volgde direct weer 
degradatie. Pas vanaf 2003 wist de club weer een structurele 
plaats op het hoogste amateurniveau af te dwingen. De 
invoering van de Topklasse in 2010 zorgde ervoor dat Rohda 
weer in de bovenste regionen van de Hoofdklasse mee kon 
draaien, maar de club slaagde er nooit in om promotie af te 
dwingen. Sterker nog: de (onverwachte) 11e plaats van vorig 
jaar betekende nacompetitie, waarin SJC uit Noordwijk 
uiteindelijk te sterk bleek en degradatie een feit was. Bij 
Rohda hebben vele bekende namen gevoetbald – huidige 
profs als Nick Marsman, Thije ten Den en Etiënne Reijnen, 
maar ook oud-profs die in hun nadagen bij Rohda neer-
streken, bijvoorbeeld Jeffrey de Visscher, Ignacio Tuhuteru 
en langer geleden Stef Walbeek. Het lijstje hoofdtrainers is 
minstens zo interessant. Betaaldvoetbaltrainers als Henk 
van Brussel, Gerard Marsman, Andries Ulderink, Hennie 
Spijkerman en Art Langeler deden ervaring op op Sportpark 
Tijenraan en in 2005 werd Fritz Korbach nog aangesteld als 
interim-trainer. Daarnaast is onze oud-trainer Peter Reumer 
ook nog twee jaar bij Rohda actief geweest als hoofdtrainer. 
De laatste jaren probeert de club met oud-profs als Martin 
Drent en nu Frank Tempelman aan het roer weer aan de weg 
te timmeren. Ten slotte zijn er natuurlijk de nodige dwars-
verbanden qua spelers tussen Rohda en Heino. Rik Keijzer 
en Tom Vastenavond begonnen ooit in het rood-geel, net als 
oud-Heinospelers Kenny Hendriks en Peter Marissink. 
Andersom speelde Rohda-aanvoerder Jesper Harmens zo’n 
2,5 jaar in het groen-wit en kwamen Heinose jongens als 
Melvin Velthuis en Willem Mulder een of meerdere jaren uit 
voor Rohda. 

Vanuit Raalte vertrekken we, tegen 
alle verwachting in, naar het noorden, 
richting Meppel. Daar komen we uit bij 
Alcides, net als Rohda degradant uit 
de Hoofdklasse. Normaal komt de club 
uit in district Noord, maar omdat de 1e 
Klasse F al uit 14 clubs bestaat, is 
Alcides ingedeeld in de oostelijke 1e 
Klasse E. De club speelt al jaren een vooraanstaande rol in 
de regio, vanaf begin jaren 70 wisselde Alcides bijna 40 jaar 
periodes in de 1e en 2e Klasse met elkaar af (waarbij de 1e 
Klasse begin jaren 70 nog het hoogste amateurniveau was), 
slechts sporadisch onderbroken door een kort verblijf in de 
3e Klasse. In 2007 vierde de club zijn 100-jarig jubileum, en 
een jaar later bereikte Alcides het amateurvoetbalwalhalla – 
na een 2e plaats in de competitie werd in de nacompetitie 
promotie naar de Hoofdklasse afgedwongen. Na twee 
moeizame beginjaren zette de club de weg naar boven in – 
mede door de invoering van de Topklasse – met een 3e plaats 
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in 2012 als hoogtepunt. Ook in de jaren daarna bivakkeerde 
Alcides in de subtop, totdat vorig jaar de 14e en laatste plaats 
behaald werd, met het schamele totaal van 10 punten. In 
Heino kennen we Alcides natuurlijk vooral als de oude club 
van Melvin Velthuis; hij kwam in 2012 over van Rohda Raalte, 
om in 2015 de overstap te maken naar Excelsior ’31. 
Daarnaast is Alcides de eerste club van Joey van de Berg en 
Daley Sinkgraven, die er in de jeugd speelden. De bekendste 
speler uit de huidige selectie is Bas Sibum. Hij beëindigde 
afgelopen zomer zijn profcarrière na 332 wedstrijden, 
waarvan 205 in de Eredivisie, en wilde graag in zijn 
woonplaats Meppel gaan spelen. 

Na ons uitstapje naar district Noord keren 
we terug in ons eigen district en gaan we 
naar het Twentse dorp Geesteren, naar het 
roemruchte Stevo. In de jaren 70 ploe-
terde de club in de Twentse Voetbalbond, 
vergelijkbaar met de huidige 5e Klasse, 
maar daarna schoot Stevo als een komeet 
omhoog. In 1980 promoveerde Stevo naar 
de 4e Klasse, al in 1986 volgde promotie naar de 1e Klasse 
en drie jaar later werd de Hoofdklasse bereikt. Ook daar ging 
de groei gestaag verder. Na een achtste, twee keer een zesde 
en een vierde plaats, werd Stevo in 1994, onder leiding van 
de legendarische Epi Drost, kampioen van de Hoofdklasse 
B, met een puntje voorsprong op de Oldenzaalse rivaal Quick 
’20. Voor zo’n 4000 toeschouwers volstond een 1-1 gelijkspel 
tegen SC Enschede. Daarmee was het feest voor de Twente-
naren echter nog niet voorbij; na een spannende strijd met 
sv Meerssen en TONEGIDO uit Voorburg werd Stevo ook 
zondagkampioen. Alleen Katwijk bleek in een tweestrijd 
sterker in de strijd om het algeheel landskampioenschap. Na 
dit hoogtepunt in de clubgeschiedenis wist Stevo nog een hele 
tijd mee te doen in de Hoofdklasse, maar in 2003 viel na 15 
jaar het doek. Sindsdien speelt de club afwisselend steeds
enkele jaren in de 1e en 2e Klasse. Vorig jaar werd na een 
spannende strijd met BWO het kampioenschap in de 2e 
Klasse behaald, waardoor de club nu weer terug is in de 1e 
Klasse E. Qua trainers heeft Stevo de laatste jaren weinig 
geluk. Steeds maken zij na een jaar, ondanks eerder 
afspraken, al de stap naar een hogere club. Geert Veldhuis 
stapte over naar SVZW, Peter Reekers ging als assistent-
trainer naar Heracles en afgelopen seizoen zette Alfred Nijhuis 
– die nog bij Borussia Dortmund speelde – zijn trainers-
carrière voort in de Duitse Regionalliga. Stevo is verder de club 
waar Arnold Bruggink zijn eerste balletjes trapte. 

In de volgende editie van het clubblad zetten we onze reis 
voort. 
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Aarnink Accountants
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Albert Heijn
Antonissen transport heino
Apotheek Heino BV
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 Lemelerveld
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



Spelregels pupillen
Bron KNVB
Laatst gewijzigd: 17 augustus 2016 

Spelregels zijn afspraken die we met z’n allen hebben 
gemaakt om te zorgen dat een wedstrijd goed verloopt. 
Voor pupillen gelden niet altijd dezelfde regels als bij 
het ‘volwassen’ voetbal.
 
Het speelveld 
Speel je bij de E’tjes of F’jes? Dan moet het veld 60 tot 70 meter lang 
zijn en tussen de 45 en 55 meter breed. Het doel is 5 meter breed en 
2 meter hoog.

De bal 
Bij de F-/E-teams weegt de bal maximaal 320 gram en bij een 
D-team 370 gram.

Aantal spelers
De F- en E-teams spelen 7 tegen 7. Er staan dus zeven spelers van 
jouw team op het veld. De trainer mag de spelers altijd wisselen, als 
hij maar zorgt dat er niet meer dan zeven spelers in het veld staan. 
Als je gewisseld bent, mag je later in de wedstrijd opnieuw mee-
spelen. Vanaf elf jaar (D-team) voetbal je 11 tegen 11.

Speelduur 
Een wedstrijd duurt een afgesproken tijd. Bij volwassenen en 
A-junioren is dat 2 x 45 minuten. Maar voor jongere spelers zijn de 
tijden aangepast.
Wedstrijdduur:
•  F-pupillen: 2 x 20 minuten
• E-pupillen: 2 x 25 minuten
• D-pupillen: 2 x 30 minuten
De scheidsrechter bepaalt of hij tijd bij deze minuten telt. Je speelt 
dan langer. Hij doet dit als er bijvoorbeeld een blessure is geweest 
waardoor er een paar minuten niet is gevoetbald.

Afwijkende spelregels pupillen

Vier tegen vier
Met deze spelvorm krijgen de jongste voetballertjes het beste de 
beginselen van het voetbalspel onder de knie, is de mening van de 
KNVB. Omdat een team slechts uit vier spelers bestaat, komen de 
kinderen veel aan de bal. 
• Jongens en meisjes spelen samen.
• Er is geen keeper.
• Het veld is 30-40 meter lang en 20-30 meter breed.
• Een penalty wordt bij zeer hoge uitzondering gegeven en wordt
 vanaf 8 meter genomen voor een leeg doel.
• Een doeltrap mag via een pass of een dribbel in het veld worden
 gebracht.
• Er mag onbeperkt gewisseld worden

• Het doel is 3 meter breed en 1 meter hoog.
• Er is geen buitenspelregel. 
• De bal weegt minimaal 290 gram, het maximaal gewicht is 
 320 gram.

Zeven tegen zeven
Bij zeven tegen zeven zijn er gemengde teams: er kunnen jongens en 
meisjes in één team spelen. Bij de F- en E-pupillen komen jongens en 
meisjes uit in één competitie. Ook bij de D-pupillen gaat de voorkeur 
uit naar gemengd voetbal, maar hier is wel de mogelijkheid om 
meisjes in te delen in een eigen poule.
• Er wordt op een half veld gespeeld.
• Het doel is 5 meter breed en 2 meter hoog.
• De bal is bij de E- en F-pupillen een nummer 5 (maximaal gewicht
 320 gram, minimaal 290 gram). Ook de D-pupillen spelen met een
 nummer 5 (maximaal gewicht 370 gram, minimaal 320 gram)
• Een team bestaat uit zes veldspelers en een doelman. Het
 minimale aantal spelers is vijf. Het doorlopend wisselen met een
 maximum van vijf spelers is toegestaan.
• Voor buitenspel wordt niet gefloten.
• Een strafschop - slechts bij hoge uitzondering - wordt vanaf 8 
 meter genomen.
• De keeper mag een doeltrap ook werpen of uit de handen 
 schieten.
• De hoekschop is een zogenoemde ‘halve corner’. Dat wil zeggen:
 vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt halverwege de
 hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal.
• Foutief genomen inworpen moeten over.

Elf tegen elf
Voor D-pupillen die 11 tegen 11 spelen, gelden dezelfde spelregels 
als bij het seniorenvoetbal. Maar er zijn een paar aangepaste regels:
• De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschop-
 gebied.
• De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en
 het zogenaamde 10.15-meterstreepje (gemeten vanaf de 
 hoekvlag).
• Een vrije schop voor de verdedigende partij (na een overtreding)
 in het eigen strafschopgebied wordt vanaf de rand van het eigen
 strafschopgebied genomen.
• Een foutieve inworp mag opnieuw.
• Er wordt gespeeld met bal nummer 5 met een maximaal gewicht
 van 370 gram en minimaal gewicht van 320 gram.
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Agenda vv Heino
kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl

       Vanaf tot  Locatie

zondag 18 september 2016 Opening clubhuis   13.00 uur   Clubhuis vv Heino 

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
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Nijenhuis, J. voorzitter 06-42023631
Swuste-Ohms, J. secretaris 06-13859907 Mulder, J. secretaris 06-50933360
Mulder, J. penningmeester 06-40074673 Blom, A. penningmeester 06-24755314
Bomhof, T. pr & communicatie 06-30020703 Kruisdijk, R. relatiebeheer 06-25341184
Vrijwilligerscoördinaat Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320
Vacature waarneming bestuur Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Financiële administratie Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560
Mulder, J. voorzitter 06-40074673 Leferink. L relatiebeheer 06-15329417
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Ekkelkamp, H. 06-23801419
Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313 Technische commissie
Lute, J. contributies 0529-497666 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 Groteboer, R. JO-19 en JO-17 06-34012336
websiteteam Pazie, M. JO-15 en JO-13 06-13361369
redactie Heino sport Eijkelkamp, M. JO-11 06-10119032
Accommodatiecommissie Kroes, D. JO-9 06-21180038
Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Schouten-v/d Kolk, S. Vrouwen/meisjes 06-28921316

Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Keijzer, R.
hoofd jeugd-
opleidingen

06-10357684

Boerdijk, J. lid commissie 06-21814626 Burghout, W. keepersoördin. 06-24442907
Hoes, R. lid commissie 06-22081680 Trainers:
Jeugdcommissie Steggink, M. Heino 1 06-20952922
Slotman, D.J. voorzitter 06-30293016 Sleegers, E. Heino 2 06-22749109
Roessink, W secretaris 0572-391019 Peeters, J. Heino 3 06-14648178
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Reinders, P. keepers senioren 06-15898710
Elshof, H. coörd. contactpers. 06-45593073 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907
Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Gerritsen, R. Dames 1 06-18219453
Contactpersonen jeugd Burg v/d, L. Dames 1 06-39598436
Zomerdijk, T. contact A/B 06-29622006 Bonhof, K. JO19-1 06-33606978
Zwijnenberg, E. contact C/D 06-13809257 Dijk, R. JO17-1 06-51253310
Timmerman, M. contact E 06-20093507 Strijtveen, E. JO15-1 06-12894865
Oortwijn, U. contact F 06-30055446 Boerdijk, J. JO13-1 06-45383656
Overkempe, M. contact meiden 06-51624521 Schokker, J. JO11-1 06-18240662
Vacature contact Voetbalschool Hehenkamp, K. JO09-1 06-22768458
Evenementencommissie Deckers, M. JO09-1 06-18967194
Kruisdijk, R. voorzitter 06-25341184 Verzorging:
Pol, A. secretaris 06-40139447 Roeke, J. verzorger H1 06-50951133
Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 Wijkstra, M. verzorgster H2 06-51093765
Slotman, W. activiteiten 06-20028297 Spijkstra, J. hersteltrainer 06-36298222
Metz, M. D-kamp 0572-394979 Spenkelink, R. fysiotherapeut 06-48329771
Schuurman, F. jeugdtoernooien 06-38579414 Materialen:
Bruggink, M. Voetbal2Daagse 06-54355524 J. Meijerman belijning velden
Meulman, H. oud papier 06-46658938 Ontvangst zondag
Schotman, M. Pompcup 06-12327672 Korstee, H. 0572-393812
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614 Lozeman, B. 0572-391816
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Roeke, W. 0572-392113
Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Hollewand, B. 0572-392856
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Kledingbeheer
Kantinecommissie Neimeijer, B. 0572-392670
Vacature waarneming P. Vervloet 06-22488786 Riessen, M. van 0572-390244
Ypenburg, D. planning Nijensteen J. 0572-392011
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Scheidsrechters
Beek, T. van der inkoop 06-53378481 Hulleman, H. coördinator 06-13751139
Hengeveld, J. algemeen 06-42837731 Lipman, G. praktijkbegeleider 06-40602059
Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Rossum, J. van senioren 06-34279981
Wedstrijdsecretarissen Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Slotman, S planning jeugd 06-14198566
Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672 Seniorencommissie
Accomodatieplanner Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827
Lindeboom, R. Bos, K. secretaris 06-10804450
Consul
Steg, H. 06-12436353 versie d.d. 12-9-2016

webteam@vvheino.nl
clubkrantheino@gmail.com 

sponsorcommissie@vvheino.nl 

plannervvheino@hotmail.com
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