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rechtshulp bij
letselschade

Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door lidmaatschap van:

Onze ervaren letselschade experts nemen u alle zorgen uit handen

De Kracht van Ottenschot
> Uitsluitend belangenbehartiging van slachtoffers
> Geen kosten bij volledige aansprakelijkheid
> Hoge kwaliteit dienstverlening
> Persoonlijke aandacht
> Maximaal mogelijke schadevergoeding
> Werkt nauw samen met eigen huisadvocaten Almelo   Amersfoort   Heino



We zitten in de maand van ‘nog even snel langs het pakhuis 
van Sint’, ‘Wat eten we met de Kerst?’ of ‘Waar vieren we 
de jaarwisseling?’. De maand waar we naar uitkijken en de 
maand waarvan we na afloop zeggen ‘blij dat alles weer z’n 
normale gangetje gaat’. Ook een maand dat we elkaar met 
gedichten op de korrel nemen of waardering en genegen-
heid uitspreken. Een maand dat we terug- en vooruitblikken. 
Eigenlijk zo beschouwd wel een aparte maand en vaak 
beladen voor degenen die zich alleen voelen. 

Het zou jammer zijn als we alleen in de maand december 
waarderende woorden hebben voor elkaar, of alleen bij een 
bijzondere prestatie of bij een verkiezing tot clubheld. Hoe 
mooi zou het zijn als we elkaar ook op andere momenten 
waarderen, juist ook om inzet die minder in het oog springt? 
Veel van onze vrijwilligers en clubleden verzetten bergen 
werk zonder daar direct persoonlijke waardering voor te 
krijgen. Het is niet per se noodzakelijk dat deze waardering 
dan (alleen) wordt uitgesproken door een van de bestuurs-
leden, toch? Uiteraard is het fijn dat wij als bestuur die 
attentie hebben, maar wij vergeten ook het nodige. Daarom 
is het zo belangrijk dat we regelmatig waardering uitspreken 
voor een ander of iemand bedanken; niemand uitgezonderd. 
Nee, natuurlijk niet overdrijven of sentimenteel worden, maar 
een ‘duim’ of ‘pluim’ doet een mens goed. Waardeer nu het 

nog kan! Normaal ben ik niet zo van de goede voornemens, 
maar voor 2017 wil ik niet te laat zijn en bedenken ‘ik had 
je nog willen waarderen om wie je bent en wat je doet’. De 
waardering geldt voor ons allen, want wat maken we toch 
een mooie club met elkaar! Hulde voor ieders inzet!

Toch wil ik graag een paar mensen in het bijzonder noemen. 
Onze Aleid Mulder is verkozen tot ware clubheld en verder-
op in het clubblad staat zijn mooie verhaal van meer dan 
40 jaar kantinebeheer. En dan hebben we ook nog Nienke 
Stegeman en Lonneke Mulder van Vrouwen1 zondag. Zij 
toonden zich heldhaftig en handelden zeer adequaat toen 
de scheidsrechter van V&L uit Terwolde in elkaar zakte. Ook 
daar schrijven we over. Niet alleen als hulde aan Nienke en 
Lonneke, maar ook om maar weer eens te onderstrepen hoe 
belangrijk een reanimatietraining is. Waardering voor deze 
toppers!

We zitten in de maand van ‘nog even snel …’, maar laten 
we ook stilstaan bij een ander, aardige dingen tegen elkaar 
zeggen en ons realiseren dat we een hele mooie club zijn. 
Dat verdient veel waardering!

Peter Vervloet
Voorzitter bestuur vv Heino

Voorwoord van de voorzitter

Waardering
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Van het bestuur

Algemene leden vergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 
22 november 2016
Aanwezig: 53 personen.

1.  Opening
  Voorzitter Peter Vervloet opent de Algemene Ledenverga-

dering en heet alle leden en ereleden van harte welkom.
  Aleid Mulder is verkozen tot clubheld van de gemeente 

Raalte. Aleid wordt gefeliciteerd en Peter overhandigt een 
bos bloemen. 

  Naast Aleid hebben we nog twee clubhelden, namelijk 
Nienke Stegeman en Lonneke Mulder. Zij hebben tijdens 
een wedstrijd van Vr 1 op zondag bij V en L in Terwolde de 
scheidsrechter, die tijdens de wedstrijd in elkaar zakte, 
met succes gereanimeerd. Namens de vereniging ontvan-
gen zij uiteraard ook een bos bloemen. 

  Afmeldingen zijn ontvangen van: Renate Grote Gansey, 
Joey Lute, Jan van Tongeren en Wim Oud Ammerveld. Dirk 
Jan Slotman zal later aansluiten. 

2.  Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 24 
  november 2015.
  De notulen hebben in december 2015 in het clubblad en 

op onze website gestaan en worden ongewijzigd goedge-
keurd.

3.  Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 8 maart 
2016.

  De notulen hebben in april 2016 in het clubblad en op 
onze website gestaan en worden ongewijzigd goedge-
keurd.

4. Ingekomen stukken.
 Er zijn geen ingekomen stukken.

5. Mededelingen.
 5.1. De oudejaarsborrel vindt plaats in ons clubhuis op 
  zaterdag 17 december. Het tijdstip wordt nog bepaald
  16:00 uur of 18:00 uur, afhankelijk van tijdstip van de
  bekerwedstrijd Heino 1. Leden, ereleden en vrijwil-
  ligers worden van harte uitgenodigd.
 5.2. Tijdens de wintermaanden vinden er weer van 
  allerlei activiteiten plaats voor jong en oud. Klaver-
  jasmiddag/-avonden en winterprogramma voor de
  jeugd. Vergeet ook niet ons Kersttoernooi in de
  sporthal. Dit jaar voor de 40e keer!
 5.3. De 30e Veldloop wordt gehouden op 7 januari 2016.
  We hopen dat zoveel mogelijk sportievelingen (jong en
  oud) zich hiervoor opgeven en gaan voor een record

  aantal deelnemers. Dat het ons met deze oproep 
  menens is, blijkt wel uit het feit dat wij, het algemeen
  bestuur, zich heeft aangemeld.
 5.4. Pompcup – ESR. Gaat niet door in 2017, want ESR
  heeft ons van de kalender gehaald helaas. We komen
  terug in 2018 en 2019, maar niet met Pinksteren. Voor
  2017 ontvangt onze vereniging wel een financiële 
  compensatie.
 5.5. Het verenigingsjaar gaan we afsluiten met een 
  daverend vrijwilligersfeest/ familiedag op 10 juni 2017.
 5.6. Na alle leuke mededelingen ook een mededeling van
  serieuze aard. Het bestuur is ontevreden over hoe
  er wordt omgegaan met ons materiaal, kleedkamers
  en velden. Kleedkamers die niet worden afgesloten,
  materiaal dat niet wordt opgeruimd. We vragen aan
  alle leden om hier goed voor te zorgen en elkaar hier
  ook op aan te spreken. Het bestuur spreekt leden en 
  leiders hierop aan, maar voelen er niets voor om als
  politie rond te lopen. De vereniging is van ons allen.
  We komen daarop terug in januari en betrekken hierin
  alle leiders en trainers.
 5.7. Peter bedankt de Vrienden voor de structurele 
  bijdrage voor het jubileumboek en de grote tv in ons
  nieuwe clubhuis.
 5.8. Onze hoofdtrainer Michel Steggink stopt spijtig genoeg
  aan het einde van dit seizoen. De technische 
  commissie gaat op zoek naar een nieuwe trainer.  

6. Jaarverslag van de secretaris over het verenigings-
jaar 2015-2016.

 Dit jaar doen we het anders dan anders. Met een 
 prachtige Prezi-presentatie neemt Peter alle leden mee 

in het afgelopen verenigingsjaar. Peter bedankt vooral 
Manon voor de mooie presentatie en Timo en Joey voor 
de redactie. Het jaarverslag ligt voor leden ter inzage in de 
bestuurskamer.

 De leden verlenen instemming voor het beleid/plannen 
zoals gemeld in het jaarverslag.

7. Jaarverslag van de penningmeester over het 
 boekjaar 01-07-2015 / 30-06-2016.
 a. Jan Mulder geeft uitleg bij het opgestelde jaarverslag
  over het boekjaar 2015-2016. Het verenigingsjaar is
  afgesloten met een positief resultaat van € 666,-, terwijl
  er een negatief resultaat van € 95,- was begroot. Jan
  bedankt eenieder voor zijn of haar inbreng in dit 
  resultaat.
 b. Jan licht ook de meerjarenbegroting toe. Jan laat de
  voorstellen naar aanleiding van deze meerjarenbe-
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  groting zien. Het bestuur roept de leden op om mee te
  denken en aanvullingen/suggesties op onze voorstel-
  len te doen. De boodschap is om alert te blijven op onze
  uitgaven en komend jaar te bekijken wat de meerjaren-
  begroting aan perspectieven wint. We blijven niet stil-
  staan.
 c. Jan bedankt de financiële commissie voor de steun en 
  bijdragen die zij het afgelopen jaar hebben geleverd. 
 d. Na het beantwoorden van enkele vragen over het jaar-
  verslag en de meerjarenbegroting, verkrijgt het jaar-
  verslag en de meerjarenbegroting van de penning-
  meester instemming.

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

9. Verantwoording verbouwing clubhuis
 De penningmeester licht de financiële gegevens van de 

verbouwing van het clubhuis toe.
 Voor de verbouwing was € 113.728,25 begroot en de 

daadwerkelijke uitgaven zijn € 107.070,16. We zijn dus 
ruim (met 6.754,84) binnen de begroting gebleven. 

10. Bestuursverkiezing
 10.1 Rob Kruisdijk is tussentijds aftredend als voorzitter
  van de evenementencommissie en als voorzitter van
  de kantinecommissie. We hebben nog niemand
  bereid gevonden om de taak van Rob als voorzitter
  van de kantinecommissie en evenementencom-
  missie over te nemen. Peter bedankt Rob voor zijn
  inzet in de periode dat hij zitting heeft gehad in het
  bestuur en overhandigt hem een mooie bos 
  bloemen. Rob bedankt het bestuur, de kantine-
  commissie en de evenementencommissie.
 10.2 Dirk Jan is tussentijds aftredend als voorzitter van de
   jeugdcommissie. 
  Peter bedankt ook Dirk Jan voor zijn inzet in de
  periode dat hij zitting heeft gehad in het bestuur
  en overhandigt hem een mooie bos bloemen. Dirk
  Jan bedankt het bestuur en de Jeugdcommissie en
  wenst zijn opvolger Peter Telgenkamp veel succes.
 10.3 Jeroen Nijenhuis is periodiek aftredend als voorzitter
  van de sponsorcommissie en stelt zich niet her-
  kiesbaar.

  Peter bedankt ook Jeroen voor zijn inzet in de 
  periode dat hij zitting heeft gehad in het bestuur en
  overhandigt hem een mooie bos bloemen. Ook 
  Jeroen bedankt het bestuur en wenst zijn opvolger
   Hendry Ekkelkamp veel succes.
 10.4 Peter Vervloet is periodiek aftredend als voorzitter
  van het dagelijks en algemeen bestuur en stelt zich
  herkiesbaar. De ALV verleent instemming.
 10.5 Hendry Ekkelkamp is verkiesbaar als voorzitter van
  de Sponsorcommissie. 
  De ALV verleent instemming. Hendry van harte 
  welkom.
 10.6 Peter Telgenkamp is verkiesbaar als voorzitter van de
  jeugdcommissie.
  De ALV verleent instemming. Peter van harte welkom.
 10.7 Als ondersteuning van het bestuur is Manon Haes
  stagiair voor algemene zaken en ondersteunt Christel
  Schutte het secretariaat. Het bestuur is nog op zoek
  naar ondersteuning van de financiële commissie in
  de vorm van een 2e penningmeester.
 10.8 Het huishoudelijk reglement is aangepast op met
  name art. 11 “bestuursverkiezing” en verder zijn
  enkele wijzigingen m.b.t. punten en komma’s 
  gedaan.
  De ALV geeft instemming voor het Huishoudelijk
  reglement. 
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11. Rondvraag
 Herman Kortstee: Stroom in de keuken valt herhaal-

delijk uit door het aanzetten van meerdere apparaten 
tegelijk. Kan dit worden verholpen?

 Henk Schutte heeft gezorgd voor een andere verdeling, waar-
door het probleem niet meer voor moet komen. We maken nu 
nog wel gebruik van verlengsnoeren. We gaan in de toekomst 
kijken naar een structurele oplossing 

 hiervoor. Wordt meegenomen in het totale plan. 
Komt er nog een afzuigkap in de keuken?

 Ook dit wordt meegenomen in het plan.
 Wanneer vindt de evaluatie van de nieuwe kantine 

plaats?
 De evaluatie zal in december/januari plaatsvinden. Alle aan-

gegeven punten tot nu toe worden hierin mee 
 genomen. 
 Er wordt af en toe toch glaswerk meegenomen naar 

buiten tegen de afspraak in. Hoe moeten we hiermee 
omgaan, zonder telkens als boeman gezien te 

 worden?
 We zullen de regels nogmaals publiceren en we 
 verwachten van de leden dat zij elkaar hier ook op 
 aanspreken. 
 Kan er nog een container bijkomen voor opslag van 

materiaal?
 De accommodatiecommissie neemt dit punt mee in haar 

plannen.
 Bert van der Horn: Kan er één formaat foto/lijst komen 

voor de vrijwilliger van het jaar? 
 Dit gaan we oppakken binnen het bestuur. 
 Ben Bol: Ik mis nog de invulling van de voorzitters 

van de kantinecommissie en evenementencommissie.
 Deze functies zijn vacant en hopen we zo snel mogelijk in te 

kunnen vullen. Waarneming voorzitterschap kantinecommis-
sie door Peter Vervloet.

 Dick Stegeman: Wordt de kantine nog verder 
 aangekleed met foto’s en/of een vitrinekast met oude 

foto’s o.i.d.?
 Dit wordt komend jaar i.o.m. Wouter van Seine Wonen opge-

pakt. Het is de bedoeling dat er enkele muren in de kantine 
worden voorzien van foto’s op posterformaat.

 Worden de ramen aan de buitenkant van de kantine 
(achterzijde kantine) nog afgewerkt?

 Dit wordt door de accommodatiecommissie opgepakt dit jaar.
 Er hangt een reclamedoek aan het hek bij de 
 parkeerplaats onder ons reclamebord. Kan en mag 

dit?
 Hier zijn we niet van op de hoogte en gaan we uiteraard zo 

snel mogelijk uitzoeken.

 Nagekomen mededelingen:
 * De Crazy Sunday vindt zondag 27-11-2016 plaats. Ieder
         een is van harte welkom
 * Wil iedereen de aanwezigheidslijst nog even tekenen?
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Het was een 
strijd … 
In de figuurlijke zin gebruiken we met enige regelmaat 
in de sport de uitspraak ‘het was een strijd op leven 
en dood’, maar als het dan daadwerkelijk zo is en 
voetbal er even niet meer toe doet, realiseren we ons 
hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die kunnen 
reanimeren. Zo maakte het team ‘Vrouwen 1 Zondag’ 
mee dat de scheidsrechter van V&L uit Terwolde in 
elkaar zakte en er grote paniek uitbrak. Het was mede 
aan het adequate handelen van Nienke Stegeman en 
Lonneke Mulder te danken dat de scheidsrechter gered 
werd. Zie hieronder delen van het wedstrijdverslag van 
de leider van V&L. 

‘Dan ineens gebeurt er iets wat je liever niet meemaakt op 
een voetbalveld’, ‘De scheidsrechter zakt ineen …’, ‘Ik hoorde: 
is er een AED en is 112 al gebeld?, ‘… en wat mooi als je mag 
zeggen dat de tegenstander dan ineens je medestander is 
geworden’. 

Het gaat inmiddels gelukkig beter met de scheidsrechter. 
Lonneke, Nienke en het team hebben we aandacht gegeven; 
de impact is groot. Er is een goed contact met V&L. 

In de Algemene Ledenvergadering hebben we Nienke en 
Lonneke als helden getypeerd. Zij vinden het geen probleem 
als we in ons clubblad het verhaal optekenen, als we dan ook 
maar benoemen hoe belangrijk een reanimatietraining is. 
Dan doen we graag. Al een paar jaar hebben we een actief 
reanimatiebeleid en leiden we, via de EHBO-vereniging Heino, 
leden op tot gebruik van een AED en vaardigheid in 
reanimeren. De groep is echter geslonken en die willen we 
graag groter maken. De training wordt door de vereniging 
vergoed. Neem Lonneke en Nienke als voorbeeld en doe mee. 
Binnenkort volgt een oproep op de website van vv Heino.

Bestuur vv Heino

12. Sluiting
 Onder dankzegging door de voorzitter wordt er door de 
 penningmeester een rondje in gedaan onder de 
 aanwezige leden. Deze vergadering wordt gesloten om 
 circa 22:45 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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Het is 25 november wanneer ik vanachter mijn pc naar buiten 
kijk. Een prachtige, zonnige dag. Bijna windstil en 6 graden. 
Heerlijk voetbalweer. Laten we hopen dat dit morgen ook 
het geval is! Morgen wordt met een beetje geluk het tweede 
jeugdteam (MO11-1) kampioen. Of het gelukt is? Zie de foto 
hieronder! 

Tekst: Peter Telgenkamp, voorzitter Jeugdcommissie

MO11 trots op de feestwagen door het dorp

MO17-1 mocht twee weken geleden ditzelfde feestje ook al vieren.

MO17 viert het feestje ‘gewoon’ vast op het veld

Geweldig toch?! Meiden, van harte gefeliciteerd!

Een ander hoogtepunt voor mijzelf was afgelopen dinsdagavond. In 
de Algemene Ledenvergadering ben ik verkozen tot voorzitter van de 
Jeugdcommissie. Ik mag onderdeel uit gaan maken van een leuk en 

enthousiast team om een mooie uitdaging op te pakken en ik heb 
daar enorm veel zin in. Mijn voorganger Dirk-Jan Slotman heeft het 
stokje aan mij over gedragen. De afgelopen jaren heeft Dirk-Jan dit 
werk met heel veel inzet en betrokkenheid gedaan. Er staat een 
stevig fundament waarop de Jeugdcommissie verder kan bouwen. 
Dirk-Jan, via deze weg nogmaals bedankt namens de Jeugdcommis-
sie!

En wie schrijft dan dit stukje en is dan die nieuwe voorzitter? Welnu, 
mijn naam is Peter Telgenkamp, vader van Bo en Robin (beiden actief 
voetballend bij vv Heino), man van Monique (staat op zondag wel-
eens in de keuken bij vv Heino), 48 jaar jong en alweer zo’n 11 jaar 
betrokken bij onze mooie vereniging in verschillende functies, onder 
andere als leider van JO19-1. In het verleden heb ik zelf gevoetbald 
bij PH en ben dan ook geboren in Almelo. Inmiddels ben ik alweer 
22 jaar woonachtig in Heino. In mijn ‘vrije tijd’ ben ik werkzaam bij de 
Siers Groep in Oldenzaal, waar ik eindverantwoordelijke ben voor de 
commercie. Mijn hobby’s zijn vv Heino, fitness en (race)fietsen.

Maar genoeg over mijzelf. Terug naar onze vereniging. We hebben bij 
Heino 35 jeugdteams en een Voetbalschool. Ongeveer 460 jeugd-
leden. Inclusief leiders en trainers zijn dat bijna 600 mensen! Als je 
dan bedenkt dat Heino per 1 januari 2016 een inwoneraantal kent 
van 6.901 personen, dan is de jeugd met bijna 7% van het totale 
aantal inwoners sterk vertegenwoordigd. Sterker nog, in de gemeen-
te Raalte is 21% van de inwoners jonger dan 20 jaar. Als wij dat 
doorrekenen naar Heino dan is ruim een op de drie kinderen lid van 
vv Heino. Een fantastisch gemiddelde, waar wij trots op mogen zijn! 
Met al deze leden staan wij ieder weekend weer ergens op de velden 
onze favoriete sport te beoefenen. Geweldig toch?

Met nog een paar speelrondes te gaan, staan we aan de vooravond 
van een paar leuke activiteiten. Sinterklaas en Piet (welke kleur die 
heeft mag je zelf bepalen) staan alweer bijna voor de deur (bij het 
ter perse gaan van dit blad, ligt het cadeaupapier alweer bij het oud 
papier), de kerstvakantie en het kerstzaalvoetbaltoernooi komen er 
weer aan en voor je het weet is het 2017 …
Wanneer we klaar zijn met de beker- en competitiewedstrijden op het 
veld gaan we verder met andere activiteiten. Vv Heino is namelijk nog 
steeds ‘meer dan (veld)voetbal alleen’.

De Activiteitencommissie is druk in de weer om een leuk winter-
programma in elkaar te zetten voor de verschillende leeftijdscatego-
rieën. Wel wordt hierbij een beroep gedaan op enkele volwassen 
begeleiders. Dit hoeven niet de leiders of de trainers te zijn, dit 
mogen ook de ouders zijn.
Per evenement verzoeken wij jullie om met twee volwassenen aan-
wezig te zijn om te helpen. De leiders en trainers staan al wekelijks 

Nieuws van de
jeugdcommissie
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klaar voor jullie kinderen. Misschien is het daarom een goed idee, 
maar vooral ook leuk, om als ouders de activiteiten te ondersteunen. 

De toernooigroep is bezig om het zaalvoetbaltoernooi rond de kerst-
dagen weer in goede banen te leiden. Het zou geweldig zijn als deze 
groep extra ondersteuning krijgt. Mocht u willen helpen, schroom niet 
om u te melden bij de Jeugd- of Evenementencommissie. Uw hulp 
wordt zeer gewaardeerd, alvast bedankt! 

Maar voorlopig hebben we nog een aantal voetbaldagen te gaan. En 
ik wens jullie daarbij namens de gehele Jeugdcommissie heel veel 
plezier!

Met sportieve groet van de Jeugdcommissie,
Peter Telgenkamp
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Onze clubheld!
Al enige jaren organiseert de Stentor de verkiezing van de 
clubheld binnen de amateursport. 
Wie zou onze clubheld kunnen zijn? Wie gaan we nomineren 
en hoe zorgen we ervoor dat de nominatie massaal wordt 
gesteund? Het waren zo een paar vragen in de bestuurs-
vergadering van 8 november jongstleden. We hebben vele 
clubhelden, maar vonden in Aleid een ware clubheld. Wat hij 
heeft betekend en nog steeds betekent voor onze vereniging 
is groots. 

Tekst: Peter Vervloet

Wij zijn dit jaar dan ook massaal gaan stemmen op Aleid 
Mulder en ja hoor … Aleid is binnen de gemeente Raalte 
verkozen tot clubheld van het jaar! In een interview tussen 
Aleid en voorzitter Peter Vervloet wordt duidelijk hoe belangrijk 
Aleid voor onze club is.

Aleid, wat heb jij al die jaren met de kantine?
Tja, alles … het is een plek waar ik graag vertoef. Sinds 1972 
ben ik beheerder van onze kantine of zo je wil clubhuis. Dit 
houdt in: alle voorkomende werkzaamheden, dagelijkse 
leiding, doen van bestellingen en voorraadbeheer. Eigenlijk 
alles wel om het goed te laten draaien. Bovenal staan voor 
gastvrijheid! Dat typeert immers vv Heino.

Nu ben je ook nog secretaris geweest van de kantine-
commissie. 
Ja dat klopt. Meer dan 30 jaar deed ik de indeling van de 
bardiensten en stuurde vrijwilligers aan.

Maar, ik zie je ook vaak buiten bezig. Ben je ook beheerder 
van het sportpark?
Nee dat niet, maar ik help wel mee met allerlei klussen en doe 
waar nodig reparaties of help met het ophangen van reclame-
borden of bouwwerkzaamheden (mooi hè … de vernieuwde 
kantine!).

Zo heb je natuurlijk ook veel contact met derden.

Inderdaad, met leveranciers, onderhoudstechnici, soms politie 
en medewerkers van de Gemeente. Tot aan mijn pensionering 
was ik werkzaam bij de Gemeente; o.a. voor sport. Leuk om 
ex-collega’s te treffen, alhoewel ik er niet veel meer ken vanuit 
mijn tijd.

Aleid, wat heb je dan met voetbal?
Rare vraag! Tot mijn 67e ben ik actief geweest en heb een 
mooi verleden in het 1e. Ook ben ik nog coach geweest van 
het 2e elftal. Mooi om te zien waar we nu staan als vv Heino 
en dat ik daaraan heb mogen bijgedragen.

Voor mij ben je zo vertrouwd, Aleid. Ik weet niet anders dan 
dat ik jou kan bellen over ons clubhuis. Over alles en wat 
kunnen we dan overleggen.
Dank je. Ik hecht aan het verenigingsleven. Voel me ook de 
sociale opvang voor loslopende vrijwilligers, ereleden, bestuur 
en wie dan ook. 

De onvermijdelijke vraag: Wat ging er door je heen toen je 
vernam dat 326 mensen op je hebben gestemd als clubheld 
van de amateursport binnen de gemeente Raalte?
Het op mij uitgebrachte aantal stemmen heeft me echt verrast 
en de grootste verrassing was wel dat ik daarmee ook nog 
bovenaan kwam in de gemeente Raalte. Het is voor mij een 
blijk van waardering en het doet me goed dat wat ik bij de 
voetbalvereniging doe, op prijs wordt gesteld. Het vrijwilli-
gerswerk geeft mij veel voldoening en levert voor mij ook het 
sociale contact op dat, niet alleen voor mij, maar voor ieder 
mens, belangrijk is. En na mijn pensionering had ik er nog 
meer tijd voor. In het algemeen zijn vrijwilligers het cement in 
de samenleving en zonder hen kunnen verenigingen en heel 
veel instellingen niet bestaan. Door het hele “circus” van de 
clubheld-verkiezing (ik bedoel dit niet negatief) ben ik nu eens 
op de voorgrond getreden maar ik ben toch wel blij dat ik nu 
weer gewoon op de achtergrond mijn ding kan doen. Iedereen 
die op mij gestemd heeft: heel hartelijk bedankt. Het heeft 
jammer genoeg voor mij niet geresulteerd in een vervolg van 
deze verkiezing; iemand anders uit onze regio heeft namelijk 
de regionale verkiezing gewonnen.

Mooi gesproken, Aleid. Je bent een topper!
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Op naar de 50...
De 12e editie van deze rubriek 
waarin we in aanloop naar ons 
gouden jubileum verschillende sei-
zoenen van Heino 1 onder de loep 
gaan nemen. 

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

Ook in dit clubblad weer een statistisch 
overzicht van Eric. Ditmaal seizoen 
1980-1981. Helaas hebben we van de 
seizoenen 1978 t/m 1981 geen foto’s. 
Mocht u een afbeelding hebben die ons 
archief compleet maakt, dan zijn we 
daar zeer in geïnteresseerd.

Voor het seizoen begon zag oefen-
meester Spijkerman de nodige spe-
lers vertrekken. Ben Bol ging Heino 7 
versterken. Gerard Boerdijk vertrok naar 
de jeugd van PEC. Ook keeper Theo te 

Wierik en spelers Gerard Broeks, Stef 
Fuhler en Frans Willems verlieten de 
selectie. Peter Hoppen, Hensi Offenberg 
en keeper Gerard Weijermans werden bij 
de spelersgroep gehaald.

‘Na 90 minuten stond de 
welbekende brilstand op het bord’

In Zwolle werd met 1-0 verloren. Daar-
na won ons vlaggenschip van ZAC en 
Overwetering. De vierde wedstrijd moest 
thuis gespeeld worden tegen koploper 
KHC. Na 90 minuten stond de welbe-
kende brilstand op het bord. Dat Heino 
punten verloren had, bleek wel uit het 
feit dat de Kampenaren  juichend van 
het veld gingen.

De twee daaropvolgende wedstrijden 
leverden nul punten op. Broekland 
en Colmschate bleken beide te sterk. 
IJsselboys, die op dat moment derde 

stond, kon slechts 1 punt tegen ons uit 
de strijd halen.

Vv Heino kreeg te maken met een vrij 
plotselinge grote tegenslag. Elftalleider 
Gerard Hoppen overleed na een slo-
pende ziekte in oktober 1980. Hij werd 
slechts 46 jaar. Gerard was jaren jeugd-
leider en de laatste twee jaar elftalleider 
van Heino 1. Behalve dat hij altijd klaar-
stond voor Heino 1, was hij als sponsor 
ook een dragende kracht van de club. 
Bouwbedrijf Hoppen sponsorde destijds 
samen met Brandstofhandel E. Hartholt 
het volledige tenue van Heino 1.

Op 2 november stond een prachtige 
derby op het programma. Lemelerveld 
kwam naar Heino. Al na een kwartier 
kwamen de oranjewitten op voorsprong. 
Brok zette onze keeper Weijermans op 
het verkeerde been en zorgde voor de 
0-1.

‘Henk werd door de sluitpost onderuit 
gehaald, met een penalty als resultaat’

Voor rust was Heino sterker, maar dit 
overwicht konden we niet in doelpunten 
uitdrukken. Pas na een uur kon Henk 
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Jansen een slordige terugspeelbal oppik-
ken. Hij omspeelde behendig de keeper, 
die alles uit de kast haalde om de gelijk-
maker te voorkomen. Henk werd door 
de sluitpost onderuitgehaald, met een 
penalty als resultaat. Jan Roeke nam 
zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder 
en schoot de gelijkmaker binnen. 
Tien minuten later konden de groenhem-
den zelfs de voorsprong nemen. Wim 
Mulder strafte een slecht weggewerkte 
pass af en liet het Heinose publiek 
juichen. Vijf minuten voor het einde was 
het weer raak. Henk Jansen nam een 
hele slechte vrije trap, die belandde bij 
de linksback De Haan. Die speelde de 
bal zo ongelukkig terug op zijn doelman 
dat deze in de uiterste hoek van het 
doel verdween. Het resultaat was grote 
vreugde bij de Heinoërs en ontzetting bij 
de Lemerlerveldse achterhoede.

In de winterstop hadden we 10 punten 
uit 11 wedstrijden vergaard. De 2e 
seizoenshelft haalden we er nog 10 bij. 
De laatste thuiswedstrijden verliepen 
succesvol. Er werd met 3-2 gewonnen 
van Overwetering, Heeten ging met een 
2-0-nederlaag van het veld en tegen 
Dedemsvaart werd het maar liefst 5-1. 
Helaas verloren we de return uit tegen 
Lemelerveld 2-1 door een minder goed 
uitgevoerde terugspeelbal in de 70e 
min. Zo was pech en geluk weer in 
balans.

Wetenswaardigheden:
• In 1981 werd er een kantinecommis-
   sie geformeerd. Er lag een plan om
   in 1983 een nieuwe kantine in gebruik
   te nemen. De locatie van het nieuwe
   gebouw was achter het doel. De 
   mannen die in deze commissie 
   plaatsnamen waren: W. van Emmen, 

    A. Hoppen, F. Lindeboom, A. Mulder,
    en D. Stegeman.
• Heino A1 (13e deelname) won dat
    jaar het internationale toernooi in
    Braunschweig. 

Veel plezier met het uitpluizen van de 
statistieken. Wellicht heeft u foto’s of 
extra gegevens van of mooie verhalen 
over bovenstaand seizoen. 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 1981-1982, 
dan horen we dit graag! Het blijkt dat 
er van de jaren 80 weinig te vinden is, 
dus wie helpt ons aan gegevens uit die 
periode?

VV HEINO statistieken 1980- 1981

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten
Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal

DOEL
1 Henk Slotman 20 0

17
Gerard 
Weijermars 2 0

VERDEDIGING
2 John van Dort 5 0
4 Jan Roeke @ 22 5 5
3 Henk Antonissen 20 0
7 Ton Beumer 21 1 1

12 Peter Hoppen 6 2 2

13
Jan Grote 
Schaarsberg 18 1 1
Wim Salomons 1 0

MIDDENVELD
6 Wim Mulder 20 3 3
8 André Mekers 21 4 4
5 Ton Lammers 6 0

Frank te Winkel 3 0
10 Harrie Broeks 21 1 1
16 Hans Eijkelkamp 7 2 2

AANVAL
9 Henk  Jansen 21 4 4

14 Johan Fühler 20 3 3
15 Hensi Offenberg 14 5 5
11 Wim van de Beld 19 0

ed Lemelerveld 
en Dedemsvaart 2 2

33 doelpunten 33

wedstrijden w - v - g punten v - t

Thuisbalans 11 5-4-2 14 (19-12)

Uitbalans 11 2-2-7 6 (14-18)

1e helft competitie: 8e plaats 11 4-2-5 10 (16-16)

Eindstand 4e klasse H: 9e plaats 22 7-6-9 20 (33-30)

Trainer: H. Spijkerman Systeem 4-3-3
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Van de sponsorcommissie

Succesvol tweede businessevenement 
voor de sponsoren van de vv Heino

Na het eerste businessevenement, voorafgaand aan de 
thuiswedstrijd tegen Rohda Raalte, kregen we al snel 
de vraag of we niet vaker soortgelijke evenementen 
konden organiseren. Daar zijn we als vereniging mee 
aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in een 
tweede businessevenement voorafgaand aan de zater-
dagavondwedstrijd van 5 november jl. tegen De Zweef.

Tekst: Hendry Ekkelkamp
Foto’s: Maeike Blauw

En ook dit keer lieten onze sponsoren blijken dat ze graag 
het nuttige met het aangename willen combineren. Circa 35 
sponsoren verzamelden zich rond 17:15 uur in de kantine om 
eerst te genieten van een drankje, lekkere kop snert en een 
plak roggebrood met spek. Van Dam Catering en Partyservice 
toonde daarmee als leverancier van het eten eens te meer dat 
ze kwaliteit bieden, waarvoor dank!

Na een kort welkomstwoord nam Michel Steggink, trainer van 
Heino 1, de sponsoren mee in het strijdplan dat hij net daar-
voor aan zijn manschappen had verteld. Om te voorkomen dat 
de tegenstander hiervan notie kreeg, stonden er ‘bewakers’ 

voor de kantine geposteerd om te voorkomen dat de 
(assistent-)trainer van de Zweef 1 plotseling binnen zou 
komen lopen. 

Terwijl onze huisfotografe Maeike Blauw rondliep om het 
businessevenement op de gevoelige plaat vast te leggen, 
kregen de sponsoren de mogelijkheid om Michel vragen te 
stellen over zijn tactiek. Het vuur werd hem daarbij aardig na 
aan de schenen gelegd!

Bram Steijn van SmitDeVries beklom daarna het podium 
om zijn bedrijf te presenteren en te vertellen wat zij kunnen 
betekenen op het gebied van advisering om een organisatie 
optimaal te laten presteren. Verrassende bijkomstigheid was 
dat Bram een prikkelende stelling voor de voeten van Michel 
wierp over het werken met vaste patronen versus individuele 
vrijheid van een speler/ medewerker. Michel reageerde hier 
zeer spontaan op door ook het podium te beklimmen, waarop 
er een interessant gesprek tussen hen ontstond.

Afsluitend kwamen we met zijn allen tot de conclusie dat het 
goed is dat we dit soort evenementen vaker gaan organiseren, 
zodat sponsoren elkaar beter leren kennen en er onderling 
gezocht kan worden naar wat de bedrijven voor elkaar kunnen 
betekenen. 

Dat gezegd hebbende … Zaterdagavond 28 januari 2017 staat 
de kraker Rohda - Heino alweer op het programma! De 
sponsorcommissies van beide verenigingen zijn samen druk 
bezig om voorafgaand aan de wedstrijd een ludiek evene-
ment te organiseren voor de gezamenlijke sponsoren. Wordt 
vervolgd!

Sportieve groet,
Sponsorcommissie vv Heino
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Sponsoren vv Heino

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
!
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Fairplay klassement
seizoen 2016/2017

Beoordeling van de scheidsrechter  t/m 
01-12-2016 die hij geeft aan de senioren bij 
thuiswedstrijd

Plaats: Elftal: Gemiddeld aantal punten:
1 Heino 10 9,1
2 Heino 2 8,5
3 Heino 4 8,4
4 Heino 9 8,34
5 Heino 3 8,30
6  Heino 7 8,275
7 Heino VR1 (zon.) 8,26
8 Heino VR1 (zat.) 7,9
9 Heino 8 7,75
10 Heino 1 7,6
11 Heino 5 7,3
12 Heino 6 7,2

Hierbij nog enkele reacties van scheidsrechters geschreven op het Fairplay formulier:
1  Zoals altijd is het een plezier om bij de v.v.Heino te mogen fluiten.
2  Prima wedstrijd, weinig gezeur. Gefeliciteerd met de overwinning.
3  Wat drinken in de rust is wel prettig . Denk er de volgende keer even om.
4  Sportief en keurige wedstrijd.
5  Niet meegaan in het negatieve gedrag van de tegenstander.
6  Keurige wedstrijd, onderling erg sportief, weinig overtredingen .
7  Op een gegeven moment een boel gemopper op elkaar, liep niet lekker in het veld.
Jullie zien de scheidsrechter doet echt wel iets met het Fairplay formulier, niet alleen beoordelen, maar geeft ook reacties.
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Daar stond ik dan, zij aan zij met mijn adjudant Twan 
Koenjer. Om 11 over 11 op zaterdagavond 12 november 
werd ik gepresenteerd als de nieuwe Prins der 
Sökkestoppers. Velen hadden me al als ‘verdachte’ 
aangemerkt. Zo ook de meesterburger van de 
Sökkestoppers en voorzitter van onze voetbalvereni-
ging, Peter Vervloet. Toen ik op de avond van de 
prinswisseling bij Ne9en binnen kwam lopen, liep ik 
hem direct tegen het lijf. ’Onze’ Joris Antonissen was 
jeugdprins geworden bij de Gaägies zei hij tegen mij. 
Peter voorspelde mij dat ik ‘onze’ nieuwe prins der 
Sökkestoppers zou worden. Ik ontkende, tegen beter 
weten in natuurlijk. Ik was inderdaad ‘onze’ nieuwe 
prins; een carnavalsprins met een vv Heino-hart. 

Tekst: Johnny Nijenhuis

Dit is maar een van de vele voorbeelden hoe de plaatselijke 
voetbal- en carnavalsvereniging met elkaar verweven zijn. 
Beide verenigingen kennen een sterk identiteitsgevoel, zeker 
als het gaat om hoe trots we zijn op ons dorp. We kennen ook 
een gezamenlijke favoriete tegenstander. Het was dan ook wel 
even slikken toen we erachter kwamen dat de wedstrijd 
vv Heino tegen vijf-kilometer-verderop gelijktijdig met een 
ander groot Heino’s evenement was gepland, de autorodeo. 
Gelukkig werd al snel duidelijk dat deze wedstrijd op zater-

dagavond plaats zou vinden. Nu konden de toeschouwers van 
beide evenementen genieten. Want deze twee verenigingen 
zullen geen enkele mogelijkheid voorbij laten gaan om het 
glas te heffen en een feestje te bouwen. Ik sta na een 
carnavalsuitwisseling samen op het veld met drie andere 
leden van de Raad van Elf en wanneer we een speelronde vrij 
hebben (in verband met carnaval) loop ik de eerdergenoemde 
voorzitter tegen het lijf met een pruik op z’n hoofd. Voor wie 
mij niet gelooft: ga naar www.sokkestoppers.nl en vertel mij 
eens wie je als eerste ziet op de website?

Beide verenigingen organiseren mooie evenementen in Heino 
waar veel publieke belangstelling voor is. Denk aan de 
crossloop en de Pompcup van de voetbal of de eerdergenoem-
de autorodeo en de carnavalsoptocht en -dagen van de 
Sökkestoppers. Deze evenementen stralen niet alleen af 
op de verenigingen, maar ook op ons dorp. Een vorm van 
city-marketing zou je kunnen zeggen. Dat geldt overigens 
ook voor evenementen als de Pompdagen, Koningsdag, het 
Nieuwjaarsfeest, de Farmstacle Run, de Strijd van Salland 
en het Oktoberfest. Allemaal evenementen waar bergen werk 
voor verzet moet worden om het mogelijk te maken. Gedaan 
door vrijwilligers die je vaker tegenkomt achter de schermen. 
Vrijwilligers van het Oranjefeest ontmoet je bij de carnaval, 
vrijwilligers van de carnaval bij de voetbal om vervolgens die 
vrijwilligers weer tegen te komen bij de Farmstacle Run. Onze 
voorzitter Peter Vervloet heeft het vaker benadrukt dat het 
verenigingsleven in Heino heel sterk aanwezig is. Ik zou de 
andere verenigingen in Heino dan ook tekortdoen wanneer ik 
zou beweren dat alleen de voetbal en de carnaval sterk met 
elkaar verweven zijn. 

Er zijn nog legio anekdotes en voorbeelden te noemen waaruit 
blijkt dat ‘onze’ voetbal en ‘onze’ carnaval veel met elkaar 
van doen hebben. Maar het mooiste is om dat zelf te komen 
ervaren. Kom dus naar de carnavalsdagen en vier het Heinose 
feestje mee!

Prins Johnny I:
een carnavalsprins met een 
vv Heino-hart
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Inmiddels hebben al een paar teams mogen genieten van het kampioenen-spandoek. Wat is het verhaal achter dit 
doek van 5 bij 1 meter? Op initiatief van de Jeugdcommissie en onze nieuwe jeugdvoorzitter Peter Telgenkamp is 
dit doek er gekomen. Prachtig voor de kampioenen en mooi voor de uitstraling van vv Heino.

Het spandoek is specifiek voor dit seizoen en er ligt nu al een uitdaging om voor het voetbalseizoen 2017 – 2018 
wederom een doek te ontwerpen. MO17-1 had de primeur en ook een tweede meidenteam volgde; de kanjers van 
MO11-1.  We hopen natuurlijk dat meer teams het spandoek kunnen gaan gebruiken. 

Het spandoek kan geregeld worden via een van de bestuursleden of via de Jeugdcommissie. Uiteraard netjes 
mee omgaan en schoon en opgerold weer retour. 

Spandoek voor onze kampioenen
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Onverwachts bezoek bij 
voetbalschool
De spelers en speelsters van de Voetbalschool hadden 
het zaterdagmorgen in eerste instantie helemaal niet 
in de gaten dat ze hoog bezoek hadden. Ze voetbalden 
rustig door, terwijl er twee Pieten langs het veld liepen. 
Dat was nog eens een leuke verrassing! 

Tekst & foto’s: activiteitencommissie

De spelers en speelsters van de Voetbalschool hadden het 
zaterdagmorgen in eerste instantie helemaal niet in de gaten 
dat ze hoog bezoek hadden. Ze voetbalden rustig door, terwijl 

er twee Pieten langs het veld liepen. Dat was nog eens een 
leuke verrassing! Gelukkig was de opkomst goed, ondanks 
dat de temperatuur toch iets onder het vriespunt lag. Even 
later kwamen de twee Voetbalpieten het veld op, en gingen 
ze meedoen met de teams. Maar ze speelden niet helemaal 
volgens de regels en gingen er zelfs met de hoekvlag vandoor! 
Gelukkig was er een oplettende speler die de vlag weer op de 
juiste plek zette. Normaal staan er altijd twee doeltjes op het 
veld, maar de Pieten zetten er gewoon een bij. Zo konden ze 
makkelijker scoren. Ook gebruikten ze een pylon als toeter, al 
kwam er niet veel geluid uit. 
Je kon aan de gezichtjes zien dat iedereen het leuk vond dat 
ze er waren, en ook kreeg elke speler pepernoten. Voetbal-

len met pepernoten in je hand valt niet mee, maar daar was 
gelukkig aan gedacht. Ze konden de pepernoten in zakjes 
doen en die aan hun ouders of aan hun leider geven. Want 
iedereen wilde graag voetballen; ze waren toch echt voor de 
wedstrijdjes gekomen! De Pieten voetbalden gezellig mee en 
konden zelfs nog een doelpunt scoren. Ook de trouwe sup-
porters aan de zijlijn werden niet vergeten; ook zij kregen wat 
pepernoten. Na afloop was er eerst ranja, want van voetballen 
krijg je dorst. Daarna deelden de Pieten cadeautjes uit, waar 
de spelers en speelsters heel blij mee waren. Nu maar hopen 
op sneeuw zodat ze het cadeautje ook kunnen gebruiken! 
Bij deze willen we de Voetbalpieten heel hartelijk bedanken. 
Wat fijn dat ze ondanks hun drukke schema, toch nog even 
tijd vrij konden maken voor de Voetbalschool.
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Vrijdagavond 2 december zaten in de kantine van vv 
Heino heel wat spelers en speelsters van de JO9 (G) 
vol spanning te wachten. Zou de Sint wel komen? De 
Stationsweg was immers de hele dag voor het verkeer 
afgesloten …            

Tekst: Wilma Slotman (activiteitengroep)
Foto’s: Maeike Blauw

Ze begonnen Sinterklaasliedjes te zingen en nadat iedereen 
heel hard ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ had 
gezongen kwam de Sint gelukkig toch binnen. En niet alleen: 
hij had zeven Pieten meegenomen!

De Pieten hadden het idee dat ze bij Rohda in Raalte waren, 
omdat het er nu heel anders uitzag dan vorig jaar. Sinterklaas 
wist echter zeker dat het vv Heino was; hij kon het zien aan 
het Heino-groen. Ondertussen gingen de Pieten alvast peper-
noten uitdelen. Altijd goed!

Ook dit jaar was er weer een circuit met zes spellen uitgezet, 
en mochten de teams om de beurt een bezoek brengen aan 
Sinterklaas en de Hoofdpiet in het kantoor. Sinterklaas had 
over iedereen wel iets in zijn grote boek staan. Hij wist wie er 
graag verdedigde of wie er goed een corner kon nemen. Hij 
vertelde dat de trainingen altijd goed werden bezocht, maar 
dat sommigen zo lang over het douchen deden dat het wel 
een derde helft leek. Ook vroeg hij aan de teams hoe de 
najaarscompetitie was gegaan. Sommige teams waren nog 
niet klaar en moesten zaterdagmorgen nog een wedstrijd 
spelen. Kampioen zouden ze niet meer worden, maar dat was 
niet erg, want de penalty’s na afloop van de wedstrijd gingen 
er vaak wel in. De Hoofdpiet gaf iedereen nog een handjevol 
pepernoten, en ze kregen ook nog ranja. Dit laatste was ook 
wel nodig; het leek wel of we in Spanje waren met die 
tropische temperatuur in de kantine! Was de spanning zo 
hoog opgelopen?

De Pakjespiet had twee grote zakken met pakjes meegeno-
men, en het was de bedoeling om een zo hoog mogelijke 

stapel te maken. Pakjespiet hielp zelf ook mee, maar soms 
begon hij met een klein pakje zodat de stapel dan op het 
laatst toch nog omviel. Enkele teams konden bijna het plafond 
raken, zo hoog was de stapel. Als er nog tijd over was, kon je 
je ook nog uitleven op het voetbaltafelspel.

Keeperpiet had zich goed voorbereid; hij had zelfs keepers-
training gevolgd bij Real Madrid. Het viel dan ook niet mee 
om bij hem te scoren. Ook mochten de spelers die dat wilden 
even in het doel staan. Wie weet zit hier de toekomstige 
keeper van het 1e bij!

Bij Bakpiet was het spel ‘pepernoten eten met grote hand-
schoenen aan’. Als iemand een 6 gooide, moest deze eerst 
een pietenmuts opzetten, om vervolgens met mes en vork 
pepernoten te eten. Gooide iemand anders 6, dan moest je 
wisselen, maar sommigen hadden geluk en mochten een volle 
ronde pepernoten eten. 

Bingopiet deed de bingo niet op de ouderwetse manier, maar 
ging een bingoverhaal voorlezen. Het verhaal ging over 
1 Sinterklaas die ouder was dan 75 jaar, en hij vroeg aan 5 
Pieten of ze 73 cadeautjes wilden inpakken voor de JO9(G) 
van vv Heino, en ook 30 kilo pepernoten. Er was nog een 
gemene Piet die de 39 jaar oude portemonnee van de Sint 
stal. Daar zat wel 24, 32, 50, 60, 71 euro en 10, 31, 35, 40, 
55, 56, 73, eurocent in. Hij wilde met de trein naar 
Spanje, maar gelukkig werd hij bij het station gepakt doordat 
de Hoofdpiet 41 42 had gebeld. Hij moet nu voor straf 27 

Sint komt 
toch nog op 

tijd bij 
vv Heino
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zakken met cadeautjes inpakken. 
Elke keer als er een cijfer genoemd werd, moesten de spelers 
en speelsters deze op hun bingokaart aankruisen, net zolang 
tot ze een bovenste of onderste rij vol hadden. De eerste die 
een rij vol had, kreeg een prijs. Vooral de scheetzak als prijs 
was favoriet. Sommige spelers vonden het jammer dat de tijd 
om was; ze wilden nog wel graag de kans om een prijs winnen. 
Gelukkig krijgen ze die op 20 januari, want dan is er een Bingo 
voor JO9(G) t/m JO- en MO13 in de kantine.

Sjoelpiet had voor elk team een zakje met chocolademunten 
om mee te sjoelen. Het ging geweldig; er werden zelfs records 
gesjoeld! Maar van de Sjoelpiet konden ze niet winnen; hij had 
het pietenrecord ‘sjoelen met munten’ op zijn naam staan.

Het allerlaatste spel was bij Voelpiet. Deze had allerlei voor-
werpen in zakjes gestopt. De kinderen moesten raden wat erin 
zat zonder het zakje open te maken. Dat viel nog niet mee, 
want er zaten vreemde dingen in, zoals een sok, een bellen-
blaas en ook nog voetbalplaatjes. Nadat Voelpiet de lijst had 
nagekeken, en iedereen nog een handvol pepernoten kreeg, 

kon het team naar het volgende spel.

Na zeven rondes had elk team alle spellen gehad, en waren 
ze bij Sint en Hoofdpiet op bezoek geweest. Na ‘Dag Sinter-
klaasje’ nam vv Heino afscheid van Sint en zijn Pieten. Er 
bleven nog wat Pieten achter om de cadeautjes uit te delen. 
Dit jaar was het een sportief cadeau, een pannenkoekslee. Nu 
wachten totdat er sneeuw komt, en dan kan er volop gesleed 
worden. Ze kregen ook nog een voetbalschrijfsetje in de vv 
Heino-kleur. Kortom, het was weer een fijne en gezellige avond 
vol spanning en lekkers. 

Bij deze willen we Sinterklaas en natuurlijk ook zijn Pieten 
bedanken dat ze dit jaar ondanks hun overvolle agenda weer 
bij de JO9(G)-teams langskwamen. Er waren veel positieve 
reacties van de teams. Wat fijn dat het bezoek van onze 
Spaanse gasten zo gewaardeerd wordt door jong en oud.

Kijk voor meer leuke foto’s van deze avond op de website 
onder evenementencommissie/ activiteitengroep.
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Vrijdagavond 18 november was onze kantine het 
strijdtoneel van de ‘Grote-vvHeino-Voetbalquiz-2016’.

16 teams, in totaal meer dan 60 man, zorgden voor een 
gezellig volle kantine. Velen hadden gehoor gegeven aan de 
oproep om in ‘voetbaltenue’ te komen. Er werden zelfs wat 
oude van dagen gespot in het prachtige shirt van Sportclub 
Heino! Ook de vrienden van Rohda waren van de partij. Ze 
waren met twee teams naar Heino afgereisd en beide wisten 
zowaar de finale te halen. 

De deelnemers kregen in vier rondes maar liefst 100 vragen 
voorgeschoteld. Het was verbazingwekkend te zien hoeveel 
nutteloze kennis er is opgeslagen in de hoofden van de deel-
nemers. 
De WK-finale van 1954? De Duitse bondscoach tijdens de 
EK 2000? De eerste Japanner in een EuropaCup-finale? De 

meeste deelnemers draaien er hun hand niet voor om. Zelfs 
de naam van de Deense stripper die in 2001 voor een relletje 
rond Oranje zorgde, werd vlotjes genoteerd1 . 

Ondertussen werd iedereen voorzien van een koud biertje 
en heerlijke hapjes. Truus, Bernadette, Kaylie, Thijs en Peter: 
bedankt!

Na elke ronde toverde Erik een tussenstand op het scherm. 
Na vier rondes bleek dat de finale een strijd werd tussen de 
‘Fanclub Rinat Dasajev’, ‘Puntje van m’n tong’ en ‘De Match-
fixers’.

‘Puntje van mijn tong’ trok uiteindelijk aan het langste eind. 
Winnaars Marnix Timmerman, Luuk Groenwoud, René van de 
Brink en Antonie Grotenhuis wonnen daarmee, naast eeuwig 

1  West-Duitsland – Hongarije / Erich Ribbeck / Shinji Ono / Kira Eggers

Eerste vv Heino-Voetbalquiz 
groot succes!
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Stand na 4 ronden (totaal 130 punten te behalen)

roem, een VIP-trip naar een thuiswedstrijd van PEC Zwolle. 

Einde van een gezellige, sportieve avond. En wat ons 
betreft de aanzet voor een mooie traditie. Iedereen dus 
graag tot ziens volgend jaar, voor de tweede editie van de 
Grote-vvHeino-Voetbalquiz!

Erik Weertman
Ben Bol
Martijn Luchjenbroers
Gerko Slotman
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Tussenstand Topscorerklassement van het seizoen 2016/2017 bijgewerkt tot 01-12-2016.

Plaats:  Naam:   Elftal:   Aantal doelpunten.
1  Arjan Blom  Heino 6   18
2  Twan Koenjer  Heino 8   15
3  Rob lugtenberg  Heino 5   10
4  Kevin Dam  Heino 9   9
5  Eefke Bergman  Heino VR 1 (zat.) 8
6  Tom te Winkel  Heino 10  8
7  Kirsten Wolthuis Heino VR 1 ( zat.) 7
  Robert Flierman  Heino 5   7
  Ferdi Blom  Heino 5   7
  Danny Pol  Heino 7   7
11  Gerco Bijsterveld Heino 4   6
  Hendry Ekkelkamp Heino 6   6
  Wouter Grotjohan Heino 9   6

Tussenstand Topscorerklassement
seizoen 2016/2017
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Maandag 7 november stond de jaarlijkse vergadering van de 
Vrienden van vv Heino op het programma. Traditiegetrouw 
wordt deze avond opgeluisterd door de komst van een of 
twee coryfeeën uit de voetbalwereld. 

Foto’s: Maeike Blauw Fotografie
Nadat in de afgelopen jaren onder anderen Johan Derksen, Bas 

Nijhuis, Ron Jans en Gert-Jan Verbeek ten tonele zijn verschenen, 
kwamen dit keer oud-spits Wim Kieft en voormalig eredivisie-
scheidsrechter Roelof Luinge hun visie op het hedendaagse voetbal 
met de aanwezige vrienden delen. Daarbij konden ze natuurlijk 
putten uit een schat aan persoonlijke ervaringen in het topvoetbal. 
Echt stil werd het in de zaal toen Wim Kieft over zijn verslavings-
problemen vertelde aan het publiek. Al met al weer een geslaagde 
avond voor de Vrienden van vv Heino.

Wat doen de 

‘Vrienden van vv Heino’

Wij ondersteunen de voetbalvereniging Heino in al haar geledingen 
(jeugd en senioren, prestatie en recreatie, organisatie en accom-
modatie, etc) door extra opbrengsten te genereren, die het mogelijk 
maken bijzondere wensen en investeringen uit te voeren. Als 
nevendoel staan gezellige en/of interessante activiteiten voor en 
door Vrienden hoog op de ranglijst.

 “Iedereen die de voetbalvereniging Heino een warm hart 
toedraagt kan lid worden.”

Van de jaarlijkse opbrengst wordt 75% besteed aan de doelstelling 
van de vriendenclub. In de jaarlijkse “Vriendenvergadering” bepalen 
de leden gezamenlijk voor welke bijzondere wens de opbrengst wordt 
gebruikt. Er wordt jaarlijks â‚ € 5,– per vriend beschikbaar gesteld 
aan maatschappelijke activiteiten.

Naast het feit dat elk lid van de “Vrienden van vv Heino” bijdraagt 
aan het versterken van de kracht van vv Heino, kent het lidmaat-
schap nog andere voordelen:
- Meebeslissen over besteding opbrengst tijdens de jaarlijkse
  “Vriendenvergadering”
- Gratis toegang tot wedstrijden Heino 1
- Enkele speciale activiteiten per jaar, zoals gezellige bijeenkomsten
  rond een of meerdere wedstrijden van het eerste elftal en/of een
  feestelijke “Vriendenvergadering”. zoals deze avond met Wim Kieft
  en Roelof Luinge.

Zin om  mee te doen, kijk op de onze website onder links/vrienden 
van vv heino.

Wim Kieft en
Roelof Luinge 
op bezoek bij vv Heino
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40 jaar zaalvoetbal 
in de kerstvakantie
Het is al jaren een begrip binnen vv Heino. Tussen 
Kerst en Oud en Nieuw voetbalt jong en oud in de zaal. 
De ene keer in een mixtoernooi per leeftijdscategorie, 
een andere keer de 1e selectie met tegenstanders uit 
de hele regio, maar ondertussen al 40 jaar een mooie 
traditie! 

‘speciale editie van het zaalvoetbaltoernooi’

Dit jaar daarom een speciale editie van het zaalvoetbaltoer-
nooi. Overdag zijn de jeugdteams aan de beurt, de zeventallen 
in de kleine zaal en de elftallen in de grote zaal; ’s avonds is 
het de beurt aan de senioren. Het derde, tweede en eerste 
spelen op respectievelijk 28, 29 en 30 december tegen teams 
uit de buurt, en speciaal voor deze jubileumeditie is er op 27 
december een mixtoernooi voor alle lagere seniorenteams, 
dames en veteranen. Een toernooi om naar uit te kijken, want 
naast een mooie sportieve strijd is het kersttoernooi natuurlijk 
ook altijd een heel gezellige happening voor de hele club!

Deze wintermaanden zijn er als vanouds leuke 
activiteiten voor de jeugd en senioren. Voor de jeugd 
volgt de berichtgeving ook via de trainer/leider. Check 
ook de website onder evenementencommissie/ 
activiteitengroep. 

• Op donderdag 15 december is de traditionele snertavond
    voor de seniorenteams.

• Zaterdag 17 december sluiten we het kalenderjaar met
    elkaar af tijdens de eindejaarsborrel.

• Zaterdag 17 december start ook de oergezellige 
    klaverjascompetitie.

• Tussen Kerst en de jaarwisseling gaan we weer met
    z’n allen de sporthal in.

• Zaterdag 7 januari kun je je als team opgeven voor de
   teamveldloop.

• 20 januari een leuke avond met voetbalbingo voor leden
    voetbalschool, JO9 (G), JO11, MO11, JO13, MO13.

Graag tot ziens!

Leuke maanden:
activiteiten in 
december en januari
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Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl

Minimaal 5 personen per team     Vanaf tot Locatie

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

zaterdag 4 maart 2017 Oud papier m.m.v. Heino 10   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 1 april 2017 Oud papier m.m.v. Heino 1   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

zaterdag 6 mei 2017 Oud papier m.m.v. Heino 2   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

COLOFON

Uitgave 
Heino Sport
vv Heino, 
opgericht 7 juli 1969

Heb je een mooi verhaal dat past binnen 
Heino Sport mail ons:
clubkrantheino@gmail.com

Redactie:
Vacature - hoofdredacteur
Dorien Kouwert - vormgeving
Gudy Luchjenbroers - eindredactie
Peter Vervloet
Timo Bomhof

Fotografie o.a.:
Maeike Blauw Fotografie
Vincent Hartman Fotografie

Productie:
Aleid Mulder

Deadline Heino Sport:

Woensdag 8 februari 2017
Woensdag 22 maart 2017
Woensdag 3 mei 2017

Meiden VV Heino MO13-1 
feliciteren hun sponsor

De sponsor Erwin Otten van het meidenteam MO13-1 is verkozen tot beste 
‘Zelfstandige adviseur van het jaar voor Overijssel’.

Dit vonden de meiden wel een reden om de sponsor te verrassen en daarom gingen ze 
vrijdag 28 oktober naar de regiobank met een overheerlijke taart waarop hun teamfoto 
was afgebeeld.
Helaas was Erwin zelf niet op kantoor aanwezig, maar de taart werd door enthousiaste 
medewerkers hartelijk in ontvangst genomen. 

Namens de meiden van MO13-1
Shania, Lieke, Ilse, Isa, Luna, Christy, Sophie, Eline, Eva, Isa, Jara, Noah, Nikki, Inge & Yolin

30 HEINO SPORT 2016



Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Ekkelkamp, H. voorzitter 06-23801419
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

Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320
Vrijwilligerscoördinaat Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Vacature waarneming bestuur Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560

Leferink. L relatiebeheer 06-15329417
Financiële administratie
Mulder, J. voorzitter 06-40074673 Technische commissie
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Pot, R. voorzitter 06-10125848
Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313 Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
Lute, J. contributies 0529-497666 Jalink, B. senioren selectie 06-10982872

Groteboer, R. JO-19 en JO-17 06-34012336
PR/Communicatie Pazie, M. JO-15 en JO-13 06-13361369
Bomhof, T. voorzitter 06-30020703 Eijkelkamp, M. JO-11 06-10119032
Stegeman, K. 06-41044808 Kroes, D. JO-9 06-21180038
websiteteam Schouten-v/d Kolk, S. vrouwen/meisjes 06-28921316
redactie Heino sport Keijzer, R. hoofd jeugdopl. 06-10357684

Burghout, W. keepersoördin. 06-24442907
Accommodatiecommissie
Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Trainers:
Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Steggink, M. Heino 1 06-20952922
Boerdijk, J. lid commissie 06-21814626 Sleegers, E. Heino 2 06-22749109
Hoes, R. lid commissie 06-22081680 Peeters, J. Heino 3 06-14648178

Reinders, P. keepers senioren 06-15898710
Jeugdcommissie Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907
Telgenkamp, P. voorzitter 06-55133891 Gerritsen, R. Dames 1 06-18219453
Roessink, W secretaris 0572-391019 Burg v/d, L. Dames 1 06-39598436
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Bonhof, K. JO19-1 06-33606978
Elshof, H. coörd. contactpers. 06-45593073 Dijk, R. JO17-1 06-51253310
Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Strijtveen, E. JO15-1 06-12894865

Boerdijk, J. JO13-1 06-45383656
Contactpersonen jeugd Schokker, J. JO11-1 06-18240662
Beld, H. van de contact JO 19-17 06-21873265 Hehenkamp, K. JO09-1 06-22768458
Kiekebosch, A. contact JO 15-13 06-55743421 Deckers, M. JO09-1 06-18967194
Elshof, H. contact JO-11
Oortwijn, U. contact JO-9 06-30055446 Verzorging:
Smook, C contact meiden 0572-392231 Roeke, J. verzorger H1 06-50951133
Roeke, J. contact Voetbalschool 06-50951133 Wijkstra, M. verzorgster H2 06-51093765

Spijkstra, J. hersteltrainer 06-36298222
Evenementencommissie Spenkelink, R. fysiotherapeut 06-48329771
Vacature voorzitter
Pol, A. secretaris 06-40139447 Materialen:
Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 J. Meijerman belijning velden
Slotman, W. activiteiten 06-20028297
Metz, M. D-kamp 0572-394979 Ontvangst zondag
Schuurman, F. jeugdtoernooien 06-38579414 Korstee, H. 0572-393812
Bruggink, M. voetbal2Daagse 06-54355524 Lozeman, B. 0572-391816
Meulman, H. oud papier 06-46658938 Roeke, W. 0572-392113
Schotman, M. PompCup 06-12327672
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614 Kledingbeheer
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Neimeijer, B. 0572-392670
Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Riessen, M. van 0572-390244
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Nijensteen J. 0572-392011

Kantinecommissie Scheidsrechters
Vacature waarneming P. Vervloet 06-22488786 Hulleman, H. coördinator 06-13751139
Ypenburg, D. planning 06-15605889 Lipman, G. praktijkbegeleider 06-40602059
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Rossum, J. van senioren 06-34279981
Beek, T. van der inkoop 06-53378481 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Hengeveld, J. algemeen 06-14628274 Slotman, S planning jeugd 06-14198566
Slotman, E. reservering/site 06-19622620

Seniorencommissie
Wedstrijdsecretarissen Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827
Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Bos, K. secretaris 06-10804450
Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672

Consul
Accomodatieplanner Steg, H. 06-12436353
Lindeboom, R.

versie d.d. 28-11-2016
plannervvheino@hotmail.com

webteam@vvheino.nl

sponsorcommissie@vvheino.nl 

clubkrantheino@gmail.com 
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