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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



Wat een heerlijke derby en wat een fantastische Heino-
supporters! Het duel tegen Rohda eindigde in een gelijkspel 
en ik veronderstel dat velen hebben genoten van de 
gastvrijheid, sportieve burentwist en het feestje achteraf en 
tevreden naar Heino terugkeerden. Inmiddels zijn we al weer 
wat weken verder en is er meer dan voetbal. Wanneer 
iedereen weer zin heeft in de hervatting van de competitie 
slaat waarschijnlijk Koning Winter voor een tweede keer 
toe en kunnen de schaatsen uit het vet. Ook het carnaval 
staat voor de deur met onze prins Johnny. Wie weet gaan we 
Raalte, met de Heinose carnavalsgroepen in de Sallandse 
optocht, wéér veroveren. 

Ach ja, er is meer dan voetbal en zeker ook meer dan 
vv Heino. Toch wil ik nog wel even terug naar de derby. 
Supporters probeerden elkaar te imponeren en zo hoorde ik 
het Rohda-vak regelmatig zingen dat Heino een ziekte is. 

Ik hoorde het met vette glimlach aan. We kunnen ons eraan 
storen, maar ik ben wel blij met die ‘Heino-ziekte’. Zo heb ik 
regelmatig een temperatuurverhoging als ik jeugdteams bij 
vv Heino zie genieten en stijgt mijn bloeddruk bij weer een 
spannende wedstrijd van Heino 1. Ik geef toe last te hebben 
van knikkende knieën en mijn traanbuizen werken over-
vloedig bij zoveel inzet van vrijwilligers. Bovenal had ik 
hartkloppingen bij het zien en horen van onze groen-witte 
supporters in Raalte. Het klopt: Heino is een ziekte …, maar 
wel een hele prettige.

Graag tot ziens en groet,

Peter Vervloet

Voorwoord van de voorzitter

“Heino is een ziekte”
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Van het bestuur

Algemene leden vergadering

Plannen vv Heino

In de algemene ledenvergadering (ALV) van 22 november 
2016 heeft het bestuur gemeld in 2017 te komen met een 
masterplan waarin we beschrijven wat we de komende jaren 
gaan doen aan verbouwingen en investeringen. Temeer omdat 
de begroting het niet toelaat om alles in één keer te doen en 
we goed moeten kijken naar onze mogelijkheden. Dit zoge-
naamde masterplan staat los van ons vijfjaarlijks beleidsplan 
dat we in 2018 presenteren voor de periode 2019-2024. 

Masterplan
We hebben de afgelopen jaren veel aangepakt: bouw kleed-
kamers, renovatie kleedkamers, verbouwing keuken, ver-
bouwing wc’s, aanleg 4-tegen-4-veld, inrichten materiaalhok, 
bouw entreehok en de indrukwekkende verbouwing van de 
kantine. Deze opsomming zal mogelijk niet compleet zijn, 
maar geeft wel aan dat we met elkaar weten aan te pakken. 
We zijn een vereniging van ‘bouwers’. Gaan we dan niet door? 
Jazeker, maar we willen 2017 ook goed gebruiken om te 
bekijken welke financiële ruimte we hebben en kunnen 
creëren. En om te beoordelen in welke volgorde we wat gaan 
aanpakken. Na het voorbereidend werk door de commissies 
zal het bestuur in de ALV van 2017 het masterplan presen-
teren.

Beleidsplan
In 2014 heeft de ALV het vv Heino-beleidsplan goedgekeurd. 
Het beschrijft ons beleid en onze doelen voor een periode van 
vijf jaar. Dat zal voor de periode 2019-2024 wederom ge-
beuren. De eerste verkenning vindt komend jaar plaats. Is dat 
niet te vroeg? Nee, ondanks dat we nog volop zitten in de 
huidige beleidsperiode lijkt het ons niet te vroeg. Temeer om-
dat we bezig gaan met een masterplan voor bouw en in-
vesteringen. De keuzes die we hierin maken raken uiteraard 
aan onze mogelijkheden en ambities. Met ‘ambities’ 
bedoelen we niet alleen onze inzet op sportief gebied, maar 
op alle gebieden van onze vereniging. De commissies zijn 
een mooie afspiegeling van deze gebieden en leveren input 
voor het totale beleidsplan. We gaan ook met een groep leden 
evalueren en vooruitkijken. Deze groep zal een dwarsdoor-
snede zijn van onze vereniging en de bijeenkomst vindt plaats 
in het voorjaar. Naast ambities komen ook zeker onze kern-
waarden ter sprake. Of anders gesteld: onze overtuigingen. In 
de oudejaarstoespraak heeft onze voorzitter, Peter Vervloet, 
een eerste aftrap gedaan en de volgende kernwaarden 
genoemd: betrokkenheid, samen, ontwikkeling en duidelijk-
heid. Zie onderstaande tekst toespraak voorzitter tijdens de 
eindejaarsborrel 17 december 2016. 

Met masterplan en beleidsplan bouwen we letterlijk en figuur-
lijk aan onze groen-witte toekomst!

17 december 2016

Beste leden, ereleden, vrijwilligers en sponsoren
Welkom op onze eindejaarsborrel. 

Het is zo langzamerhand een mooie traditie geworden om terug te blikken, 
het glas te heffen en elkaar veel goeds te wensen voor het komende jaar. 

Ik draag daar graag aan bij, maar wordt zo langzamerhand een karikatuur 
van mezelf met uitspraken als ‘we zijn meer dan voetbal alleen’. Bovendien 
zitten jullie ook niet te wachten op een voorzitter die leuk probeert te doen 
en eigenlijk niet is (dus … dit keer geen grappen over 5 km verderop …). 
Ook kan ik niet altijd mijn gezinsleden op de korrel nemen of opsommen 
wat dé mooie en verdrietige momenten zijn geweest van het afgelopen 
jaar. Laat staan dat ik het weer over de Coolsingel ga hebben. Dus … hoe 
kom ik weer tot woorden? Dat was de vraag van de afgelopen tijd. Geen 
zorg, onze vereniging biedt genoeg gespreksstof voor een eindejaarstoe-
spraak, maar ik ga dit keer echt geen moeite doen om origineel te zijn. Dus 
ik vrees dat jullie het geduld moeten opbrengen om te luisteren naar een 
saaie toespraak en zelf op zoek te gaan naar de een of andere cliffhanger. 
Als ik toch één opvallend ding wil noemen van het afgelopen jaar is het wel 
de verbouwing van ons clubhuis. Daarin wordt alles vertegenwoordigd wie 
we zijn: een vereniging die de mouwen opstroopt, de schouders eronder 
zet, de zaken niet half aanpakt, trots is op het bereikte resultaat en volop 
geniet.

Toch vinden we elkaar ook in gedoe. Zonder daar nu al teveel over te 
klagen merk ik dat we helaas vaker elkaar moeten aanspreken op dingen 
die niet zijn geregeld of worden verwaarloosd. Dat kan beter, mensen! 
Druk daarbij het bestuur niet altijd in de positie om te corrigeren. We zijn 
geen clubpolitie o.i.d. De regels die we met elkaar stellen, hebben we te 
respecteren en uit te voeren. Toch? Willen jullie meer of minder regels. 
Mooi, dat gaan we dan regelen!

Regels komen echter voort uit waarden. 
En wat zijn dan onze verenigingswaarden? Ik ga een poging doen om onze 
waarden te schetsen. Zie het als een aftrap. Ik denk dat we vier waarden 
vertegenwoordigen: 
1. Betrokkenheid, 2. Samen, 3. Ontwikkeling, 4. Duidelijkheid.
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Betrokkenheid
Voor mij staat betrokkenheid bovenaan. 
We hebben wat met elkaar! Een gezamenlijke passie en een groenwit hart. 
De wil om te gaan voor vv Heino, ons één vereniging te voelen en alhier 
een plek te vinden waar we lief en leed delen, winnen en verliezen en 
investeren in elkaar. Natuurlijk, ik ben niet naïef en zie ook de onderlinge 
verschillen in opvatting. Dat is alleen maar goed, zo houden we elkaar 
scherp. Gelukkig zijn we met deze verschillen geen politieke arena waar 
partijen en mensen elkaar beschadigen. Nee, wij hebben geen discussies 
om het gelijk, maar alles in het belang van onze gezamenlijke passie. 
Betrokkenheid staat voor mij ook voor de gastvrijheid die we tonen voor 
onze tegenstanders, toeschouwers en scheidsrechters. Voor iedereen die 
ons bezoekt. Simpel een belangstellende vraag stellen is al mooi. En … we 
tonen betrokkenheid naar onze jeugd. Laten we daar volop voor gaan! 
Een veilig sportklimaat garanderen voor degenen die afhankelijk zijn van 
hetgeen wij organiseren en hoe wij ons gedragen.

Terzijde van het prachtige spelletje voetbal staan we ook voor het op-
zoeken van gezelligheid en het hebben van veel lol in deze prachtige 
kantine. Betrokkenheid is ook elkaar ’s morgens na een feestje diep in de 
ogen kijken en allebei de koppijn voelen. Overigens, hulde voor de sfeer-
makers in onze vereniging; kantine- en evenementencommissie. Vanavond 
zijn het de mannen van de Keet die bardienst draaien. Bedankt mannen!

De tweede waarde ‘Samen’
Deze waarde staat voor het gezamenlijk belang. Niemand is hier groter 
dan de club. Of vertaald naar een wedstrijd: de collectieve kracht brengt 
ons verder. ‘Wij samen’ staat ook voor gezamenlijk eigenaarschap. De club 
is van ons allen. ‘Wij- zij’ bestaat hier niet. Alles wat hier staat en al het 
materiaal is ons gezamenlijk eigendom. Daar kunnen we supertrots op 
zijn. Dat betekent ook dat we met z’n allen eigenaar zijn. Uiteraard: de 
leden hebben het vertrouwen gegeven aan het bestuur om hierop te 
sturen, maar we hebben elkaar te houden aan dat gezamenlijk eigenaar-
schap. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor de materiele zaken. 
Loop daar niet aan voorbij of beschouw een vereniging niet als een plek 
waar je alleen kunt consumeren. 
Als we een verhouding aangaan van aanbieder en consument kunnen we 
de contributie wel tien keer verhogen en dan nog is het te weinig voor al 
hetgeen we hier organiseren. 

De derde waarde ‘Ontwikkeling’
We willen winnen, met elkaar trots zijn op de prestaties van bijvoorbeeld 
Vrouwen 1, JO17, MO11, JO11-4 én het karakter van Heino 1. Evenzo trots 
zijn op het vermogen om te incasseren en zien dat verlies je ook verder 
kan brengen in ontwikkeling. Wat mij betreft staan wij voor ontwikkeling 
binnen én buiten de lijnen. Het is gaaf om te zien hoe jeugd zich hier kan 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld als scheidsrechter (groot respect!) of als vrijwil-
liger bij evenementen of als stagiaire in het bestuur. Of als hoofdtrainer. 
Michel, van harte gefeliciteerd met jouw promotie naar Quick 20/3e divisie! 
Dat heb je geheel alleen zelf afgedwongen, maar toch ook geweldig dat wij 
eraan hebben bijgedragen. Hiermee dan ook het welkom aan Martijn de 
Vogel, onze nieuwe hoofdtrainer. Ook voor jou is vv Heino de eerste club 
waar je hoofdtrainer kunt zijn en je mag ontwikkelen. Uiteraard ben je 
geselecteerd op het leveren van prestaties, maar je weet ook dat het hier 
in Heino evenzo gaat om een sterk verenigingsgevoel en een nuchtere 

balans tussen prestatie en plezier. Mooi dat je er bent en we spreken 
elkaar zeker op 28 januari als Heino Raalte verovert. 

We staan voor ontwikkeling, hebben inmiddels de erkenning leerbedrijf te 
zijn voor diverse opleidingen en willen dat graag uitbreiden. We hebben 
eigenlijk heel veel kennis en ervaring in onze vereniging. Niet alleen op 
voetbaltechnisch gebied, maar op vele terreinen. Zo ook op het gebied 
van gezondheid. Hoe blijf je mentaal en lichamelijk fit om überhaupt te 
sporten? 

Tot slot een vierde waarde ‘duidelijkheid’
We kunnen en willen niet alles. Er is een plafond in onze prestatie-
mogelijkheden en we zijn daar duidelijk in. Opportunisten, clubhoppers en 
ego’s mogen het ergens anders zoeken. Wij staan voor ‘wij’; een vereniging 
met tal van mogelijkheden, maar ook met grenzen. Een vereniging die 
duidelijk wil zijn in omgangsnormen. Duidelijk in bestuurlijke mogelijk-
heden en volledig transparant in onze belangen en financiën. Ook duidelijk 
in de verwachtingen die we hebben van onze vrijwilligers. Tot slot: we zijn 
duidelijk waar we ons in onderscheiden van andere verenigingen. We 
hebben een smoel.

Wat is het toch mooi om te zeggen dat wij passie tonen voor elkaar en het 
voetbal, gastvrij zijn, dat we staan voor ontwikkeling, een sterk collectief 
tonen en daardoor optimale prestaties leveren binnen en buiten de lijnen.
Dank zover voor je jullie geduld om te luisteren naar dit gepreek. 
Nog even …
Ik veronderstel dat als we onze waarden regelmatig bespreken de regel-
geving niet leidend hoeft te zijn. Immers, het zijn ons gezamenlijke 
waarden die richting geven en niet de regels.

In het komende jaar gaan we ons beleid evalueren, de koers bepalen en 
nodigen daartoe ook willekeurig een groep leden uit. Onze waarden zullen 
dan ook besproken worden. Ik nodig jullie nu al uit om eraan bij te dragen 
en bestuursleden hierop aan te spreken.

Tot slot
Wat een mooie vereniging zijn we … En ik heb het genoegen om te werken 
in een superfijn bestuur. Met al het gedoe binnen onze vereniging over 
zaken die we moeten verbeteren, regels die niet worden opgevolgd, zie ik 
toch vooral betrokkenheid en mogelijkheden om te ontwikkelen. We 
leveren fantastische prestaties en mogen met elkaar enorm trots zijn. 
Ik ben daar trots op en kom er graag voor uit. In mijn voorwoord in het 
clubblad van december spreek ik waardering uit voor allen die bijdragen 
aan onze vereniging en heb het voornemen om op tijd, persoonlijk tegen 
mensen te zeggen: waardering om wie je bent en wat je doet. Ik wil het 
hier graag herhalen: waardering voor wie we zijn en waardering voor 
hetgeen we bereiken. Vasthouden mensen! 
Het is zo waardevol om onderdeel te zijn van een mooie vereniging in 
een tijd/ in een maatschappij waar mensen elkaar beschadigen en helaas 
teveel worden uitgesloten van dat kleine beetje geluk, van erbij te horen 
en van ertoe doen. Laten we het als vanzelfsprekend vinden dat bij ons 
iedereen ertoe doet.
 
Mede namens het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en graag tot 
ziens!
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   KNVB NIEUWS

De competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september 
en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. 

Samen met amateurclubs is besloten om het voetbal-
seizoen 2017/’18 later te beginnen en later te eindigen. 
Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 sep-
tember met bekerwedstrijden. De competitiewedstrij-
den beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt 
afgesloten op 27 mei.
Dit is de belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 bij-
eenkomsten, met ruim 1.200 clubvertegenwoordigers, 
over de speeldagenkalender van seizoen 2017/’18.

‘Deze kalender is een uitkomst van een 
goede samenwerking met clubs’

Directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee: “Door spelers 
en clubs werd ons steeds vaker gevraagd waarom we het voet-
balseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer 
door kunnen voetballen. Zo kunnen de voetballers rustig op 
vakantie, zonder dat ze schuldig hoeven te voelen ten opzichte 
van hun teamgenoten, en kan er ook nog lekker gevoetbald 
worden als in mei de zon begint te schijnen. Met dit idee zijn 
we aan de slag gegaan en samen hebben we de plannen 
weten te vertalen in een concrete speeldagenkalender. Deze 
kalender is een uitkomst van een goede samenwerking met 
clubs en hiermee hoopt de KNVB alle voetballiefhebbers van 
dienst te zijn.”

Door met mooi weer
In januari zijn vertegenwoordigers van de KNVB met clubs in 
gesprek gegaan om de plannen voor te leggen en deze samen 
uit te werken. Dit gebeurde op meer dan 30 bijeenkomsten, 
met ruim 900 verenigingen, door heel het land. Er wordt even-
eens overleg gevoerd met gemeenten om samen eventuele 
knelpunten weg te nemen.
Door pas na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrij-
den in het weekend, wordt verwacht dat minder voetballers 
hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast kunnen 
voetballers, trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden 
op de start van de competitie. Als bijkomend voordeel loopt 

het voetbalseizoen ook langer door, wat betekent dat meer 
wedstrijden in de lente worden gespeeld, met hierdoor meer 
kans op mooi weer en dus minder kans op afgelastingen.
Er is volgend seizoen voor het eerst sprake van een flexibele 
winterstop.

Flexibele winterstop
In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele 
winterstop van 27 januari tot 4 maart. Dit betekent dat er 
een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te 
spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling 
overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum 
willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangege-
ven. Dit geldt ook voor wedstrijden in de A-categorie.
Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema 
uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt aankomend 
seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of 

dit in de toekomst kan worden uitgebreid binnen de reguliere 
competitie.

Bekervoetbal
De beker in het amateurvoetbal begint in het hele land op 2 
september. Er wordt dit seizoen vooral in het weekend 
gespeeld, bij voorkeur dus niet meer op doordeweekse 
avonden.
Alle teams kunnen meedoen aan de poulewedstrijden in de 
beker en vooral voor de jeugd is het meedoen aan de beker 
van belang. De bekerresultaten worden namelijk gebruikt om 
de competitie-indeling vanaf de eerste klasse en lager zo 
eerlijk en leuk mogelijk te maken. Dit geldt voor alle jeugd-
teams, van Onder 8 tot en met O19.
Dat de competitie later eindigt heeft ook invloed op de na-
competitie. Hoe deze nacompetitieregeling er volgende 
seizoen definitief uit gaat zien wordt de aankomende perio-
de uitgewerkt en zal voor het einde van het huidige seizoen 
bekend worden.

SPEELDAGENKALENDER AMATEURVOETBAL 2017/’18. Be-
kijk de speeldagenkalender in het amateurvoetbal, seizoen 
2017/’18 via:
http://www.knvb.nl/competities/amateurvoetbal/speeldagen-
kalender-2017/18 

AMATEURVOETBAL START IN 
2017 NA DE VAKANTIE
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De voorjaarscompetitie is weer begonnen maar Koning 
Winter heeft ons land nog niet verlaten. Ten tijde van 
het schrijven van dit stuk is het weer aan het sneeu-
wen, net nu komende zaterdag de meeste teams los 
zouden moeten gaan … Voor morgen en zaterdag is de 
voetbalschool weer afgelast in 
verband met het koude weer. Laten we hopen dat het 
heel hard gaat dooien, zodat we snel weer een balletje 
kunnen trappen!

Tekst: Peter Telgenkamp, voorzitter Jeugdcommissie

Tijdens de winterperiode zijn onze pupillen bezocht door 
Sinterklaas, hebben wij lekker met elkaar in de zaal gevoet-
bald en halverwege januari hebben wij tijdens de open dag 
van Vital Centre Heino (www.vitalcentre.nl) het indoor voet-
balveld mogen gebruiken om te laten zien hoe leuk het is om 
daar een potje te voetballen! Dat hebben we met maar liefst 
114 jeugdleden gedaan. Het was een topzondag, Vital Centre 
bedankt! 

Twee nieuwe zeventallen nemen deel aan de competitie
In de voorjaarscompetitie hebben we twee nieuwe zeventallen 
ingeschreven: JO9-8G en JO9-9 zullen deelnemen aan de 
KNVB-competitie. Dit is natuurlijk heel spannend en we wen-
sen Esther, Dohn, Tom, Melvin, Tim, Femke, Lynn, Sten, Tijl, 
Ize en hun trainer/coach Arjen van JO9-8G, en Max, Derk, 
Deen, Jurre, Quinn, Bas, Rick, Wilco, Cody en hun trainers/
coaches Natasja en Silvia van JO9-9 heel veel plezier!
In januari hebben we met de ouders een overleg gehad. 
Leiders en trainers voor de bloktraining waren dan ook snel 
gevonden. Goed om te zien dat dit zo snel geregeld kon 
worden.

Jeugdleidersvergadering
Op 30 januari hadden we de jeugdleidersvergadering voor de 
leiders en trainers van de jeugdelftallen van vv Heino. Deze 
avond werd goed bezocht. Namens de jeugdcommissie onze 
dank hiervoor. De jeugdleidersvergaderingen geven ons als 
jeugdcommissie de mogelijkheid zaken te verduidelijken of 
informatie te verstrekken. 

Indeling seizoen 2017/2018
De eerste vergadering de indeling voor het seizoen 
2017/2018 heeft alweer plaatsgevonden. Dit lijkt nog heel ver 
weg, maar om tot een gedegen indeling te komen zal er nog 
menig vergadering volgen.
De analyseformulieren zijn ingevuld en zullen in de overweging 
meegenomen worden. De technisch commissieleden en de 
contactpersonen zullen nu het eerste concept gaan opstellen 
en bespreken met de leiders en trainers van de elftallen.
We streven ernaar medio mei 2017 de indeling van teams 
voor het seizoen 2017/2018 weer op de site te kunnen 
plaatsen. 
Komend seizoen gaan wij starten met nieuwe spelvormen 
voor de leeftijdscategorieën O8 en O9. De belangrijkste 
wijziging is dat deze leeftijdscategorie op een kwart veld met 
6 tegen 6 gaan spelen. Kijk voor meer informatie verderop in 
dit clubblad of ga voor meer informatie naar de website van de 
KNVB.

Procedure teamindeling jeugdteams 
seizoen 2017-2018

Inleiding 
Zoals elk jaar vragen we de leiders en trainers een opgave te 
doen van de mogelijkheden van de spelers, zodat de jeugd-
commissie (JC), technisch jeugdcoördinatoren (TC), 

Nieuws van de
jeugdcommissie
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selectietrainers (ST) en contactpersonen (CP) hiermee infor-
matie verkrijgen voor de teamindeling van het nieuwe seizoen. 
Dit ‘nomineren’ is niet maatgevend maar zeker wél behulp-
zaam voor een goede indeling. Per leeftijdscategorie hebben 
we twee selectieteams. Het kan zijn dat bij een brede groep 
talentvolle spelers een derde team evenzo de aandacht krijgt 
als een selectieteam. De overige teams trachten we in gelijk-
waardige groepen in te delen en onderscheiden zich onderling 
zo min mogelijk in sterkte. Voor het nomineren is het echter 
juist wél van belang om aan te geven in sterkte waar een 
speler ingedeeld moet worden. Dit geeft goede informatie 
over de mogelijkheden. Voor het indelen is het ook van belang 
om te weten of er nog andere redenen zijn om een speler 
specifiek in te delen, zoals bijvoorbeeld sociale aspecten. Dit 
kan óók aangegeven worden op het digitale analyseformulier. 
Het is de bedoeling dat leiders en trainers van het desbetref-
fende team elk één analyseformulier invullen en opsturen 
naar de technisch jeugdcoördinator.

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

De procedure
1. In het najaar worden de leiders en trainers van alle jeugd-

teams gevraagd om een digitaal analyseformulier in te 
vullen waarop ze aangeven wat de mogelijkheden zijn van 
hun spelers.

2. In januari overleggen de contactpersonen, technisch 
jeugdcoördinatoren en de jeugdcommissie over de 

 procedure en de tijdsplanning voor de indeling van de 
jeugdteams voor het volgende seizoen. Gekeken wordt ook 
naar het aantal teams dat gevormd kan worden.

3. In februari worden de leiders en trainers van alle jeugd-
teams uitgenodigd door de contactpersoon van de 
desbetreffende leeftijdscategorie om het analyseformulier 
te bespreken samen met de technisch jeugdcoördinator. 
Ook wordt gekeken of er speciale (sociale) redenen zijn 
om jeugdspelers in een bepaald team te plaatsen. Bij de 
JO8- en JO9-spelers kunnen we nog rekening houden met 

het feit dat kinderen van eenzelfde school of vriendjes bij 
elkaar in één team kunnen komen. Vanaf de JO11-teams 
doen we dat eigenlijk al niet meer omdat we van mening 
zijn dat het voetbalteam best anders mag zijn dan de 
groep op school of de vriendenclub. Daarbij komt ook dat 
het ons praktisch niet lukt om met alle individuele wensen 
en belangen rekening te houden.

4. In februari/maart hebben de technisch jeugdcoördinato-
ren en selectietrainers een voorlopig eerste beeld van de 
selectieteams. 

5. Als alles in beeld is gebracht leert de ervaring dat er meer 
spelers zijn genomineerd voor de selectieteams dan 

 feitelijk in aantal nodig is. 
 De selectietrainers en technisch jeugdcoördinatoren 

vergelijken hun eerste beeld (zie 4) met de opgave van 
leiders en trainers en gaan vervolgens bekijken welke 

 spelers definitief in aanmerking komen voor een selectie-
team. 

 Nog altijd ‘concept’ want een besluit vindt pas plaats als 
alle overige teams zijn samengesteld.

6. Nadat de selectieteams gevuld zijn, gaan de contact-
 personen en de technisch jeugdcoördinatoren de overige 

teams samenstellen. We doen dat niet op ‘sterkte’ maar 
in gelijkwaardige groepen. Voorbeeld: een JO11-7 kan qua 
sterkte gelijk zijn aan JO11-5.  Dit hebben we een aantal 
jaren geleden ingevoerd om te voorkomen dat een JO11-7 
altijd verliest. De ervaring leert dat de spelers echter een 
plaatsing in een ‘lager team’ mogelijk als vervelend 

 ervaren en als een diskwalificatie van hun mogelijkheden. 
We (kader vv Heino én ouders) hebben met elkaar een 
taak om dat goed uit te leggen. Dat voorkomt misschien 
teleurstelling. JO8-, JO9-spelers en eerstejaars JO11-

 spelers kunnen in een gemengd (dus jongens én meisjes) 
team geplaatst worden. In een JO11-team kunnen maxi-
maal tien spelers geplaatst worden. In een JO8- of JO9-
team kunnen maximaal negen spelers geplaatst worden.

7. Nadat alle teams zijn ingedeeld wordt het totale overzicht 
(nog steeds concept) begin april voorgelegd aan de jeugd-
commissie. 

8. Het totale overzicht (nog steeds concept) wordt eind april 
voorgelegd aan de leiders en trainers met daarbij de 
vraag of het overeenkomt met de door hen opgegeven 
mogelijkheden van spelers, speciale verzoeken en de 
nominaties voor de selectieteams. In deze vergaderingen 
per leeftijdscategorie zijn naast de leiders en trainers 
óók de contactpersonen, technisch jeugdcoördinatoren 
en een afvaardiging van de jeugdcommissie aanwezig. 
De laatste voorstellen tot wijzigingen worden besproken, 
uitgevoerd of indien nodig nog eens bekeken. Het is niet 
altijd mogelijk om suggesties tot wijzigingen toe te passen. 
Nadrukkelijk wordt aan de leiders en trainers gevraagd om 
de bevindingen van dat overleg niet te communiceren met 
anderen (spelers en ouders). We willen hiermee voor-

 komen dat spelers en ouders verwachtingen krijgen die we 
later moeten terugdraaien omdat alsnog wijzigingen in de 
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teamindeling volgen, door bijvoorbeeld aan- of afmel-
 dingen en wijzigingen van het KNVB-beleid.
9. Begin mei geeft de jeugdcommissie de uiteindelijke goed-

keuring aan de teamindeling waarna de spelers, ouders, 
leiders en trainers eind mei geïnformeerd worden.

10. De ervaring leert dat we in de week na bekendmaking 
reacties krijgen van teleurgestelde spelers en ouders. We 
inventariseren alle reacties en bekijken vervolgens met 
de contactpersonen en technisch jeugdcoördinatoren of 
er wijzigingen mogelijk zijn. Dat is meestal niet het geval. 
Tegemoetkomen aan de wens van de een betekent vaak 
een teleurstelling voor een ander.

Zoals blijkt uit het bovenstaande verhaal gaan we zorgvuldig 
om met de belangen van iedereen. Dat we hierbij keuzes 
maken waar niet iedereen het mee eens is, kan bijna niet 
worden voorkomen. We proberen alle mogelijkheden in beeld 
te krijgen maar het lukt niet om iedereen in het ‘hoogste 
team’ te krijgen. In bepaalde jaargangen hebben we soms 
veel goede spelers maar een beperkt aantal plaatsen in de 
selectieteams. Indien spelers niet in aanmerking komen voor 
een selectieteam betekent dat nog niet dat we ze uit het oog 
verliezen. We moeten keuzes maken en dat doen we niet 
zomaar. Leiders, trainers, contactpersonen, technische jeugd-
coördinatoren en uiteindelijk jeugdcommissie gaan niet over 
één nacht ijs, maar we realiseren ons ook dat we inschattings-
fouten kunnen maken. We kunnen ons goed voorstellen dat 
spelers (en ouders) soms teleurgesteld zijn, maar hopen toch 
dat iedereen zijn plezier vindt in het nieuwe team. 

Versie januari 2017

Laten we er met zijn allen weer een mooie tweede seizoens-
helft van maken, waarbij plezier voorop staat!

het Erf 37
8102 KE Raalte

L.J. Costerstraat 27p
8141 GN Heino

0572-360090

Spreekt dit u aan? Neem dan eens contact op.
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Time – out
O.8 t/m O.12

Per helft vindt er een time-out 
plaats van 2 minuten.  
De begeleider heeft dan de 
mogelijkheid om positief terug te 
blikken en vooruit te kijken, en de 
pupillen kunnen wat drinken.

Uitbal
O.8 t/m O.12 VS

Achterbal   
0.8 t/m 0.12

Bij een achterbal wordt de bal 
ingebracht door vanaf de grond 
te passen of te schieten. 

Hoekschoppen
O.8 t/m O.12 

Bij een hoekschop wordt de bal vanuit  

de hoek gepasst of gedribbeld. 

Huidig 
7 tegen 7

Afmeting: 64m x 50m

Huidig: ingooien 

Seizoen 2017/’18
6 tegen 6

Afmeting: 42,5m x 30m                                                          

Nieuw: dribbelen en passen

                                                     

Pupillen O.8

X 7 X 6

Spelersaantal en veldafmeting

Wedstrijden worden gespeeld met minder spelers  
en op kleinere veldjes.

Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan de bal zijn en 

samen spelen. Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In een optimale 

omgeving leren voetballen zorgt voor een betere ontwikkeling. De KNVB introduceert in samenwerking met experts uit 

binnen- en buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, de  

nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. 

Vanaf seizoen 2017/’18 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod O.8 en O.9 binnen de nieuwe 

wedstrijdvorm 6 tegen 6. In seizoen 2018/’19 zal dit ook starten voor O.10 in de 6 tegen 6 wedstrijdvorm en O.11 en O.12 in 

de 8 tegen 8 wedstrijdvorm.

In onderstaande overzicht staan de grootste veranderingen binnen de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.

Het nieuwe pupillenvoetbal: 
Plezier en ontwikkeling voorop

Invoering nieuwe 
wedstrijdvormen

Seizoen 2017/’18   

O.8 & O.9 -6 tegen 6 

Seizoen 2018/’19

O.10 - 6 tegen 6    

O.11 & O.12 - 8 tegen 8
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Standen & klassement
O.8 t/m O.10

De KNVB zal geen standen of klassementen tonen. Wel worden de uitslagen 
van wedstrijden bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op 
basis daarvan eventueel teams te herindelen.

Competitie
O.8 t/m O.10

De KNVB streeft ernaar om spannende gelijkwaardige wedstrijden te
organiseren gedurende het gehele seizoen.

Vanaf seizoen 2017/’18 bieden we competitieaanbod aan voor alle geboortejaren 
(O.8 t/m O.12). Het blijft daarbij altijd de vrije keuze van verenigingen om 
teams in te schrijven die bestaan uit spelers van meerdere geboortejaren.

Shake hands 
and high five
O.6 t/m O.12

Om positief gedrag verder te bevorderen ziet de 
KNVB graag dat de meest ingebrachte suggestie 
gemeengoed wordt. Voorafgaand aan de wedstrijd 
handen schudden en voorstellen en na afloop een 
high five als dank voor een leuke wedstrijd. 

Advies balmaat     O.6 t/m O.10

De KNVB adviseert om met een  
andere balmaat te spelen. De huidige 
balmaat 5 is nog steeds toegestaan. 

Spelbegeleider 
O.8 t/m O.10

De rol van scheidsrechter 
gaat veranderen in een rol van 
spelbegeleider. De spelbegeleider 
staat niet in maar langs het veld 
en neemt bij het onjuist toepassen 
van de spelregels een beslissing en
legt de spelregels uit. Als het 
nodig is mag de spelbegeleider 
wel het veld in bewegen.

 
O.6 & O.7             --> Balmaat 3, 290 gram
O.8, O.9 & O.10 --> Balmaat 4, 290 gram
O.11 & O.12         --> Balmaat 5, 290 gram

Huidig
Schieten of passen

Nieuw
Dribbelen, schieten of passen                          

Vrije bal     O.8 t/m O.12

Afstand      O.8 t/m O.12

De tegenstander staat minimaal op 5 meter  
afstand bij elke spelhervatting.
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Vrijdagavond 20 januari was het zover; de activiteiten-
commissie had een voetbalbingo voor de spelers en 
speelsters van de Voetbalschool t/m JO13 en MO13 
georganiseerd. Het was maar goed dat er een paar 
statafels stonden, en dat er aan de bar gezeten kon 
worden, want het was ‘volle bak’. Voor 19:00 uur waren 
de kinderen en begeleiders al in de kantine en probeer-
den ze allemaal een plekje te vinden.   

Tekst en foto’s: Wilma Slotman, activiteitengroep

Nadat de eerste bingokaarten waren uitgedeeld konden we 
beginnen. In alle rondes moest eerst de bovenste rij vol, dan 
de middelste, de onderste rij en als laatste de hele kaart. Had 
je als eerste de middelste rij vol dan kreeg je een voetbal, bij 
de andere rijen mocht je een prijs uitzoeken van de tafel: een 

scheetzak, een grote plastic hamer, een brandblusser, water-
pistool of een skippybal. Had je als eerste je hele bingokaart 
vol, dan kreeg je twee kaartjes voor een voetbalwedstrijd. Dat 
kon zijn voor de wedstrijd van Rohda – Heino, maar er zaten 
ook wedstrijden van PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, Vitesse en 
Heracles bij. 

Iedereen had er veel zin in en dat was ook te merken, want 
er werd heel goed opgelet. In het begin was er nog wel eens 
een valse bingo en diegene mocht dan ook een liedje zingen. 
De middelste rij was favoriet, omdat je dan een voetbal kon 
winnen. Als het alleen nog om de volle kaart ging, werd het 
opeens wat rumoeriger in de kantine. Iemand moest er nog 
drie, een ander zelfs nog maar twee. Superspannend! Maar 
uiteindelijk had er altijd iemand bingo. Soms was er zelfs meer 

dan een! Gelukkig kwam dat niet vaak voor, want dan moest 
er gedobbeld worden om de grote prijs. 
Tussen de rondes door was er tijd voor wat drinken en een 
zakje chips. De meesten gunden zich bijna geen tijd om hun 
zakje chips leeg te eten; ze wilden graag weer verder met de 
bingo.

Een van de rondes was een bingoverhaal. Het verhaal ging 
over Daan die graag profvoetballer wilde worden voordat hij 
19 was. Hij moest de komende 43, 44 dagen meerdere 
wedstrijden spelen en wie weet werd hij gescout tijdens een 
wedstrijd. De jongens en meiden moesten heel goed opletten 
welke cijfers er gezegd werden. Het laatste stuk van het 

verhaal hebben ze helaas 
gemist, omdat er al iemand 
een volle kaart had. 

Na elke ronde moest ieder-
een op het bingokaartje 
zijn/haar naam en team 
invullen. Deze gingen 
allemaal in een doos. Aan 
het eind van de avond 
werden nog een aantal 
kaartjes getrokken waarop 
een prijs viel. De te winnen 
prijzen varieerden van een 
dartbord van Michael van 
Gerwen, een bon voor een 
teamlunch in de kantine 
met je gehele team tot twee 
business seats voor de 
wedstrijd Feyenoord-FC 
Dordrecht. Voor we het 
wisten was het al 21:00 uur. 

Bij deze willen we iedereen bedanken die geholpen hebben 
deze bingoavond zo succesvol te laten verlopen. Ook was het 
mooi dat het niet uitmaakte of je 6 of 12 was, iedereen deed 
volop mee. Het was een geslaagde avond en zeker voor herha-
ling vatbaar!
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Van de sponsorcommissie

Derby sponsoren vv Heino - Rohda 
Raalte zowel plezier als prestatie

Zaterdag 28 januari werd er, voorafgaand aan de echte derby, een wedstrijd gevoetbald tussen de sponsoren van Rohda 
en onze eigen vereniging, met aansluitend een gezellige borrel. Met in totaal zo’n 60 sponsoren en introducés trokken we 
richting ‘5 kilometer verderop’. De wedstrijd stond in het teken van zowel plezier als prestatie. Met een 2-2-eindstand ging 
iedereen dan ook moe maar voldaan van het veld. Daarna lieten ze zich het eten en drinken goed smaken en hoorden ze een 
interview met beide trainers van de hoofdmachten aan. Na de derby en het borrelen werden alle sponsoren natuurlijk weer 
keurig door onze huisvervoerder Sallandtours naar Heino gebracht. Al met al een zeer geslaagd evenement, waar we alle 
deelnemende sponsoren bij deze enorm voor willen bedanken!

Hoe zij het zelf hebben beleefd? Zie de commentaren bij de foto’s.

Eindelijk kon ik mijn vrienden stoere verhalen vertellen. Nog nooit heb ik het tot een eerste elftal geschop; dus in een spelers-
bus naar een wedstrijd vervoerd worden behoorde slechts tot mijn dromen. Gelukkig had ik een basisplaats in dit geweldige 
sponsorteam. De wedstrijd verliep voorspoedig; Rohda- vv Heino stond 1-2. Na 30 jaar had ik eindelijk weer voetbalschoenen 
aan en ik heb voor het eerst in mijn leven in Raalte gescoord. Het slechte nieuws is dat het daarna 2-2 stond …

HEINO SPORT 201718



Commentaren die we hebben verzameld vanuit sponsoren:

- Goede “sponsoractie”
- Was erg leuke en gezellige middag/avond, en zeker goed 
georganiseerd.
- Het evenement vond ik een geweldig initiatief! Bedankt voor 
de organisatie.

In een paar steekwoorden:
- Zeer geslaagd   - Mooi geregeld    - Prima buffetje

Genoeglijk met de “vijand” wat gegeten en gedronken

Hopen dat geen van beide teams promoveren zodat we ook 
volgend jaar weer deze derby hebben!

Helaas sloot ik pas later aan bij het evenement, maar on-
danks dat vond ik het super!!

Super geregeld en toen ik binnenkwam vond ik ook de sfeer 
die er heerste erg prettig en leuk. Een mooie opbouw naar de 
wedstrijd zelf. Van het stamppotbuffet heb ik nog een klein 
vorkje meegeprikt en dat was érg goed voor elkaar!

Een bekende van mij is 
ondernemer in Lemelerveld 
en sponsort de voetbal daar 
meer dan in Heino. Toch is 
hij vol lof over vv Heino en 
hoe jullie omgaan met de 
sponsoren! Grote klasse.
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De gemeente Raalte en het Sportbedrijf Raalte hebben 
in samenwerking met Tactus Verslavingszorg centrale 
informatiebijeenkomsten gehouden in Raalte, maar 
gezien ons grote aantal vrijwilligers hebben wij gemeend  
dat bij vv Heino te organiseren. Op 16 januari was het 
zover. Peter Verzijl, trainer bij Tactus, vertelde de onge-
veer 25 kantinevrijwilligers waarom het zo belangrijk is 
om deze regel te handhaven. Ondanks dat we graag een 
biertje drinken in onze kantine weten we allemaal wel 

dat het schadelijk is. Voor de jeugd, bij wie de hersenen 
niet geheel volgroeid zijn, helemaal. De overheid stelt 
dus niet voor niets een regel en in andere landen zie je 
dat de minimumleeftijd zelfs naar de 20 jaar gaat. In 
de praktijk blijkt de regel soms moeilijk te handhaven 
en daar werd op deze avond in geoefend en over 

gediscussieerd. Ook werden we geïnformeerd over de 
lichamelijke gevolgen. 
De lever breekt ruim 95% van alle alcohol in je lichaam 
af. Een kleine 5% verlaat je lichaam via de urine, adem 
en het zweet. 
De lever doet 1 á 1,5 uur over de afbraak van 1 stan-
daardglas alcohol. Als je 8 glazen drinkt, is de lever dus 
8 tot 12 uur bezig om de alcohol af te breken. Dit bete-
kent dat je na een avondje stevig drinken ‘s ochtends 
nog steeds alcohol in je bloed kunt hebben. Je kunt niets 
doen om te zorgen dat dit sneller gaat. Dus niet door 
koffie, niet door veel bewegen, niet door een koude 
douche te nemen of te eten. Reken dat gegeven door 
naar het moment dat je weer aan het verkeer gaat 
deelnemen en je kunt concluderen dat te snel in de auto 
stappen grote risico’s met zich meebrengt.

Al met al een zinvolle avond. We gaan bekijken op welke 
wijze we beter kunnen sturen op de maatregel. Vooral 
vanwege de schadelijke lichamelijke gevolgen, maar ook 
omdat we onze vergunning niet kwijt willen als de wet 
wordt overtreden.

Van de kantinecommissie

Geen alcohol onder 
de 18 jaar

Vanuit eerdere evaluaties is gebleken dat de overheidsmaatregel 
‘geen alcohol onder de 18 jaar’ soms moeilijk te handhaven is. 
Daar is vv Heino niet bijzonder in; dat geldt voor elke vereniging 
waar in de kantine alcohol verkocht wordt. 



Op naar de 50...
De 13e editie van deze rubriek waarin we in aanloop 
naar ons gouden jubileum verschillende seizoenen van 
Heino 1 onder de loep gaan nemen. 

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

In 2017 pakken we de draad natuurlijk weer op. Eric heeft 
zich ditmaal gestort op het seizoen 1981-1982. Zoals altijd 
komt hij met een mooi statistisch overzicht, research en een 
aantal foto’s. Het enige wat rest is het artikel daadwerkelijk 
in elkaar zetten en dan doorzenden voor de deadline naar 
Dorien Kouwert. Zij verzorgt de lay-out en doet dat zeer profes-
sioneel. De aanvoer en de afronding van deze rubriek zijn van 
grote klasse. Helaas loopt het schrijven van Op naar de 50 
nog weleens wat vertraging op. Hiervoor beloof ik beterschap.  

‘Waar spelers vertrekken, krijgen anderen een kans’

Even wat mutaties op een rij. Laat ik met een aantal transfers 
beginnen. De eerste was een hele opmerkelijke en een grote 
tegenvaller voor onze club. De aanvoerder vertrok naar 
Broekland. Was Jan Roeke ontevreden in Heino? Lag hij over-
hoop met meneer Spijkerman? 
Genoeg voer om in te duiken, dat gaan we ook zeker doen, ik 
verwijs al graag naar het jubileumboek. Verder vertrok ook nog 
eens Johan Fühler naar Daventria. André Mekers stopte en 
John van Dort verhuisde naar Apeldoorn. 
Waar spelers vertrekken, krijgen anderen een kans. Zo 
kwamen Berrie van Essen, Gerrit Volkers en Marnix van Wijck 
uit de jeugd over. Het tweede leverde Marcel Boerdijk en 
Hendri Satink aan de hoofdmacht.

‘Jan Roeke moest een lesje geleerd worden!’

Het seizoen begon met een thuiswedstrijd tegen Mariënheem. 
Tot vijf minuten voor tijd leek het op een gelijkspel af te 
stevenen. Helaas blijven de twee punten niet in Heino, de 
stand werd een teleurstellende 1-2. De volgende wedstrijd 
had een prachtig affiche. Broekland – Heino. Natuurlijk moest 
er gewonnen worden; Jan Roeke moest een lesje geleerd 

worden! Het werd 0-1 voor rust, geen vuiltje aan de lucht. 
Na de thee was wederom een Heinoër trefzeker. Maar het 
was die dekselse Roeke! Die tergde het Heinose publiek 
door uitgerekend die dag zijn eerste doelpunt in Broeklandse 
dienst te maken. Ik ben er niet bij geweest, maar kan me heel 
goed voorstellen dat ons vlaggenschip de mouwen opstroopte. 
Henk Jansen ging in de ogen van de arbiter over de scheef 
en werd na een uur spelen met een rode kaart van het veld 
gestuurd. Gelukkig bleef het ook in het laatste half uur gelijk. 
Een nette prestatie met tien man.  

De daaropvolgende wedstrijden bleek dat Heino op het goede 
spoor zat. Misschien had bRoek(e)land wel de juiste spirit 
aangewakkerd bij de groenhemden? Er werd gewonnen tegen 
Labor met 2-1, ook Lettele (de latere Herbstmeister) ging 
over de knie met 2-3. Zwolle werd opzijgezet met 2-1. Helaas 
werden de punten gedeeld met Heeten, IJsselboys en Leme-
lerveld. Maar tegen ZAC werd gewonnen en Jan Roeke en zijn 
vrienden uit Broekland werden in Heino met 2-1 verslagen! Al 
met al een hele goede eerste seizoenshelft. Vv Heino stond 
tweede, net achter de koploper Lettele die met 16 punten net 
één puntje meer had. 

“na een lange winterstop eindelijk weer 
een pot voetbal op “De Kampen”

Na de winterstop werd er uit met 2-3 gewonnen van Colm-
schate en speelden we nu wel gelijk tegen Mariënheem. Na 
die wedstrijd moesten we tegen Lettele thuis; na een lange 
winterstop eindelijk weer een pot voetbal op “De Kampen”. 

In de oude kantine, zichtbaar vanaf links; Brandwacht, Blanken-
voorde, Jansen, Satink , leider J. Lozeman, en Koster.
helaas net geen kampioen ,  op 2 goals na …  
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Lettele stond inmiddels op de tweede 
plaats en had vanaf het eerste fluitsignaal 
de beste kansen. Toch kegelde Harrie 
Broeks het leer snoeihard tegen de lat 
en kon Berrie van Essen zelfs in de 42e 
minuut de score openen. Hij kreeg een 
heerlijke voorzet van Broeks die hij op 
prachtige wijze met zijn hoofd verzilverde. 
Na rust was het weer Van Essen die het 
net vond. Na deze twee doelpunten zakte 
het niveau van Heino wat terug. Lettele 
liet zien dat het niet voor niets tweede 
stond en maakte nog de aansluitings-
treffer, 2-1. Toch was het voor vv Heino 
genoeg om de koppositie te pakken in 
de 4e klasse H! Er waren 14 wedstrijden 
gespeeld en wij hadden maar liefst 20 
punten. Het was die zondag vast nog lang 
gezellig in de kantine. 

Heino zou Heino niet zijn als er vervolgens 
niet drie gelijke spelen en vijf verlies-
partijen volgden. Overwetering was zelfs 
tweemaal te sterk, in Lemelerveld ver-
loren we met 2-1. Maar ook Colmschate 
en ZAC namen de punten uit Heino mee. 
Uiteindelijke vielen we terug naar een 
zevende plaats met 23 punten. Vooraf 
zou Spijkerman er wellicht voor getekend 
hebben, maar na Lettele thuis ging het 
sprookje helaas als een nachtkaars uit. 
Colmschate werd met 30 punten 

VV HEINO statistieken 1981- 1982

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten
Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal

DOEL
Henk Slotman 2

1
Wilbert 
Hondeveld 20

VERDEDIGING
4 Hans Vrolijken 20 0
5 Henk Antonissen 21 0
7 Ton Beumer 21 0
3 Peter Hoppen 14 0

2
Jan Grote 
Schaarsberg 19 0

MIDDENVELD
6 Wim Mulder 22 2 2

13 Marnix van Wijck 21 2 2
12 Ton Lammers 7 0

Frank te Winkel 3 0
10 Harrie Broeks 21 1 1
16 Hendri Satink 12 1 1

Marcel Boerdijk 2

AANVAL
8 Henk  Jansen 19 2 2

14 Gerrit Volkers 21 6 6
15 Hensi Offenberg 8 0 0
9 Berrie van Essen 21 10 10

11 Wim van de Beld 17 1 1

ed Marienheem en Lettele 2 2
27 doelpunten 27

wedstrijden w - v - g punten v - t

Thuisbalans 11 4-3-4 11 (11-12)

Uitbalans 11 3-6-2 12 (16-14)

1e helft competitie:  2e plaats 11 5-5-1 15 (17-12)

Eindstand 4e klasse H:  7e plaats 22 7-9-5 23 (27-26)

Trainer: H. Spijkerman Systeem 4-3-3
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Logtenberg, M. Eykelkamp, E. Mekers, J. Blankvoort, E. Hoppen, R. Lindeboom, T. Satink, leider J. Lozeman.. Van links na rechts 
gehurkt; L. Hoppen, P. Eykelkamp, H. Brandwacht, W. Jansen ( doel) H. Blankenvoorde, A. Compagner, en B. Koster.



kampioen, voor ZAC en Mariënheem.

Dat de jeugd een belangrijke factor speelt bij veel dorpsclubs 
is logisch. De debutanten van 1981 hadden zich goed weten 
te weren. De toekomst zag er ook rooskleurig uit, want de 
A1 greep net naast de titel. Zij scoorden een indrukwekkend 
aantal doelpunten, 95 in totaal. Helaas bleek het een goaltje 
te weinig. Berkum had namelijk een doelsaldo van +72 (89 
voor en 17 tegen), terwijl Heino maar liefst 95 doelpunten had 
maar helaas ook 24 tegen … Berkum ging dus door naar de 
Hoofdklasse; ze behaalden uit 22 wedstrijden ook 38 punten. 
Deze maand een foto van dit A1 in nieuw tenue die werden 
gesponsord door Joop van de Enk (Enklaar).

Wetenswaardigheden met een dikke traan en een glimlach:
• Bij de kantinecommissie maakte dhr. A.P van der Veen 

plaats voor dhr. E. Hartholt.
• Bij de supportersvereniging overleed dhr. A. Bekking.
• Ons erelid dhr. H. van Wijnen verving in het bestuur dhr. 

G.J. Veldkamp en werd verantwoordelijk voor het materiaal 
en was de afgevaardigde van de jeugd.  

• G. Offenberg was al materiaalman van de jeugd.

Veel plezier met 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 1982-1983, dan horen we dit graag! 
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Het Bandencentrum Heino Futsaltoernooi van 
vv Heino was dit jaar toe aan zijn 40e editie.

Net als voorgaande jaren was het toernooi een groot succes. 
Overdag speelde de jeugd, terwijl de avonden bestemd waren 
voor de senioren. Maandagavond was er een gezellig meng-
toernooi voor de lagere teams en dames en daarna steeds 
een avond voor respectievelijk derde, tweede en eerste teams.

Tijdens de afsluitende speelavond op vrijdagavond 30 decem-
ber, toen de eerste elftallen aan de beurt waren, werd Jan 
Satink door voorzitter Peter Vervloet genoemd als organisator 
van het eerste uur. Daarnaast werden Ben en Diny Huuren-
kamp van sportcafé Time Out bedankt voor 40 jaar gastvrij-
heid en samenwerking met vv Heino.

Bij de derde teams ging de hoofdprijs naar Heino JO19-1, 
terwijl de fairplayprijs naar Haarle ging. Bij de tweede elftallen 
ging Wijhe ’92 zowel met de eerste prijs als met de fairplay-
prijs aan de haal. Op de slotavond van het toernooi bleek 
Heino A de sterkste, voor Overwetering en Heino B. De fairplay-
prijs ging ook hier naar Haarle.

De muzikale omlijsting van de vier speelavonden was in han-
den van DJ Jasper Esman. De organisatie, bestaand uit Mike 
Klink, Johan Compagner en Carlinda Fuselier, spreekt van 
“een zeer geslaagde 40e editie van het jaarlijkse zaalvoetbal-
toernooi!”.

BANDENCENTRUM HEINO
FUTSALTOERNOOI

40 jaar zaalvoetbal: 
bedankt Dinie en Ben!
Al 40 jaar voetballen we rond de kerst en 
de jaarwisseling in de sporthal. Het is een 
van de geweldig mooie tradities van onze 
vereniging. Hulde aan de organisatie! 

Op de finaleavond, 29 december 2016, 
hebben we stilgestaan bij het jubileum en 
in het bijzonder bij onze gastvrouw 
en -heer. Ons zaalvoetbaltoernooi is 
namelijk onlosmakelijk verbonden met 
DInie en Ben Huurenkamp en de gezellig-
heid van Time Out. Al die jaren hebben zij 
ons geholpen met de organisatie en 
bovenal veel gastvrijheid getoond. 
Voorzitter Peter Vervloet heeft Dinie en 
Ben toegesproken en ze hartelijk bedankt. 
Wat volgde was een dik applaus voor dit 
bijzondere stel.
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De senioren van vv Heino hebben niet stil gezeten 
tijdens de winterstop. Meerdere teams hebben 
gretig gebruikgemaakt van de faciliteiten van 
Hoogerheyne.

Tekst en foto: Anneloes Rabel

Een zaalvoetbalkersttoernooi voor de herenselecties en 
de jeugdtalenten bestond al lange tijd, maar op dinsdag 
27 december heeft voor het eerst in de geschiedenis van 
de groen-witten een officieel kerst-mixtoernooi plaatsgevon-
den. De heren vanaf het vierde elftal en de vrouwen werden 
uitgenodigd lekker een balletje te komen trappen en dit werd 
enthousiast ontvangen. Mike Klink stelde een leuk aantal 
teams samen die vrolijk van start gingen om de kerstkilo`s 
eraf te sporten. Het leuke aan dit toernooi was het samen- 
komen van diverse sportfanaten en spelers van verschillende 
niveaus. Het toernooi had een sportief en sociaal karakter. 
Statische en dynamische voetballers stonden zij aan zij en 
tegenover elkaar. In elk team zat wel een gangmaker die er 
flink op los dribbelde, zorgde voor de nodige doelpuntjes en 
die de bierbuiken het nakijken gaf. Maar andersom trokken 
zij ook de medespelers naar een hoger niveau. Er kwam 
onverwacht zaalvoetbaltalent naar boven en vele spelers 
stegen boven zichzelf uit door geregeld het net te vinden. Het 
kon natuurlijk niet tippen aan wat de selectieheren tijdens 
het kersttoernooi laten zien, maar toch was het ook voor de 
neutrale toeschouwer leuk om te zien. En uiteindelijk gaat het 
om de goede sfeer en die was er zeker. De goede sfeer werd 

voortgezet bij Ben en Dinie, waar het tot in de late uurtjes 
gezellig was!

De vrouwentak heeft op de vroege zondagochtend van 15 
januari een mixtoernooi gespeeld. Om 9 uur traden meiden 
van MA (O19), Vrouwen 1 zaterdag, Vrouwen 1 zondag en 
Appeltje-Eitje aan. Het toernooi trok zelfs gastspeelsters Desi 
Jansen en Christel Schutte aan.
Zoals wel vaker bij een mixtoernooi, werden de deelnemende 
elf- en zeventallen door elkaar gemixt, waardoor er gelijkwaar-
dige teams ontstonden en er fanatiek gevoetbald kon worden.
Omdat sommige dames niet helemaal uitgerust aan de start 
verschenen, bestond het risico dat er gestruikeld zou worden 
over de wallen van de speelsters. Echter, het waren de 
obstakels in de zaal die zorgden voor valpartijen en blunders. 
Zowel de palen aan de zijkant van het materialenhok als de 
muur en de doelpalen werden geregeld geramd (wie zet die 
daar ook neer?!). Weinig lijven bleven ongeschonden ... 
Hoewel er zo een beeld geschetst wordt van hilarische 
partijtjes zat er bij vlagen wel degelijk hoogstaand voetbal 
bij. Geregeld zagen de toeschouwers een technisch perfect 
uitgevoerd schaartje, een goede kap en een flinke dribbel; 
Messi was er niks bij. Aan het einde van de ochtend werd de 
grande finale gespeeld, waar uiteindelijk een team er niet met 
de beker, maar met de eer vandoor ging. Het toernooi werd 
onder het genot van een drankje en hier en daar een vette 
hap op de eerste verdieping afgesloten. Het mixtoernooi dat 
als motto droeg ‘Gezellig met alle ladies onder elkaar’ is zeker 
voor herhaling vatbaar!

Hoog(erheyne)staand 
zaalvoetbal
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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
DJ Jasper Esman
Dorie Haarman
Dreamplafonds
Dreamteam
DWMakelaardij
Echt Syl Coaching
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regiobank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Frits v.d. Linden
Flynth
Gasterij de Kruidentuin 

Garage Dalhuisen-Lok
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Hrpm
Rob Hartholt
Heeger Makelaardij
Herbrink Parketvloeren
Herenkapsalon De Barbier
Het Kantoor
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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Een aantal weken geleden hebben de meeste ouders van spelers uit de Onder 11 en Onder 13 
een enquêteformulier toegestuurd gekregen om te onderzoeken of er vraag is naar een extra 
trainingsmoment op de vrijdagavond. Daaruit is gebleken dat er voldoende interesse is om een 
extra trainingsmoment aan te bieden, waarmee vrijdag 17 februari gestart zal worden.

Onder leiding van enthousiaste trainers uit de jeugd van v.v. Heino zal er over het algemeen eens in
de twee weken getraind worden van 18:15 tot 19:30. In het geval er een feestdag tussen zit, wordt de training 
verplaatst naar een week later.

Via onderstaande link kunt u uw zoon of dochter opgeven voor de vrijdagavondtrainingen.

https://goo.gl/forms/d6xQzynE9sRBqptZ2 (kijk op de website van vvheino)

Indien een speler opgegeven wordt, gaan wij er vanuit dat diegene aanwezig zal zijn en zal hij/zij dan ook in een 
groep ingedeeld worden. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om uw zoon/dochter af te melden indien hij/zij een 
keer niet kan. U kunt na het invullen van het formulier nog aanpassingen doen en de optie ‘aanwezig’ veranderen
in ‘afwezig’ of andersom.

 Indien u vragen heeft kunt u deze stellen door een mail te sturen naar jordy_boerdijk@hotmail.com.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,        namens TC

Jordy Boerdijk         Martin Pazie, 013 en 015
Contactpersoon vrijdagavondtraining      Marcel Eijkelkamp 011

Technische commissie

Extra trainingsmoment voor 
Onder 11 en Onder 13
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VV HEINO VELDLOOP 
VOOR DE 30e KEER
Bron: Weekblad voor Salland, 4 januari 2017

De vv Heino veldloop begon allemaal op 4 januari 1986. 
Om de voetballoze periode rond de jaarwisseling wat te 
doorbreken, werd er voor de selectiespelers een veld-
loop over 10 km georganiseerd. In totaal deden er 21 
lopers mee. Na afloop was het in de kantine een en al 
gezelligheid en in die sfeer werd besloten om de loop 
in 1987 en latere jaren weer te houden. Eveneens werd 
besloten om de 5 km aan het programma toe te voe-
gen en dat de loop elk jaar op de eerste zaterdag van 
januari zou worden gehouden. Ook niet-leden waren 
welkom. 

In 1987 waren er al 120 deelnemers. In 1989 werd ook de 
2,5 km aan het programma toegevoegd en bedroeg het aantal 
deelnemers maar liefst 280. Jarenlang bleef het aantal deel-
nemers onder de 300.

In 1997 werd de loop afgelast in verband met de 15e Elfste-
dentocht die op die dag werd gehouden. Tot 1998 werd er 
rond het kasteel Het Nijenhuis gelopen en moest twee keer 
de spoorlijn gepasseerd worden. In de loop van 1997 had 
de NS het schema op de lijn Zwolle-Almelo aangepast van 
een uurdienst naar een halfuur-dienst. Vertraging kon niet 
meer voorkomen worden en tevens kwam de veiligheid in het 
geding. Het parcours kwam wat dichter bij het dorp te liggen 
en voor de 10 km werd gebruikgemaakt van de tunnels in de 
inmiddels aanwezige rondweg. Noodgedwongen werd het par-
cours iets meer verhard, maar het kon nog steeds met recht 
een veldloop genoemd worden.

Vanaf 2003 maakt de veldloop deel uit van het Sallands 
Crosscircuit. Tevens werd in dat jaar de halve marathon aan 
het programma toegevoegd. Het aantal deelnemers steeg 
voor het eerst boven de 300 tot 360 en het aantal vrijwilligers 
tot ruim 50. In 2006 werd de 400-grens geslecht en in 2008 
de 500-grens met 557 deelnemers. Inmiddels was ook de vv 
Heino-teamveldloop aan het programma toegevoegd. Mede 
daardoor moest er een beroep gedaan worden op meer dan 
70 vrijwilligers.

In 2010 kon helaas vanwege de winterse omstandigheden de 
loop geen doorgang vinden. In 2011 werd de halve marathon 
weer van het programma gehaald omdat de belangstelling 
hiervoor gering was. In plaats daarvan werd een jeugdloop van 
1 km aan het programma toegevoegd. Jarenlang werd de 10 
km over één grote ronde gelopen. In 2011 werd dat door de 
winterse omstandigheden (ondanks dat werd met 603 deel-
nemers voor het eerst de 600-grens geslecht) twee keer een 
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alternatieve ronde van 5 km gelopen. Dit leverde vele enthou-
siaste reacties op, waardoor werd besloten om in 2012 tijdens 
de jubileumloop de 10 km over twee ronden van 5 km te laten 
verlopen, maar dan wel weer via het traditionele parcours.
De afgelopen jaren is op verzoek van de deelnemers nog-
maals gesleuteld aan het parcours op de 5 en 10 km om er 
meer een cross van te maken. Ook deze 30e editie was het 
plan het parcours weer wat af te laten wijken van de vorige 
editie. Deze dag, 7 januari 2017 is afgelast vanwege het win-
terse weer.

De afgelopen jaren is getracht om van de veldloop weer een 
echte vv Heino-dag te maken. Via de teamveldloop op de 5 
km is daar een eerste succesvolle aanzet mee gegeven. Vorig 
jaar is dat verder vormgegeven. Zo hebben de spelers van de 
1e selectie de allerkleinsten op de 1 km begeleid en heeft het 
eerste na afloop van de veldloop een oefenwedstrijd gespeeld. 
Ook dit jaar zou deze dag op dezelfde manier een vervolg 
hebben en was er naast het begeleiden van op de 1 km een 
oefenwedstrijd gepland. 

Een dag zoals de peetvader van de veldloop en nog steeds 
actief binnen de organisatie van de veldloop, Dick Stegeman, 
dat bij de eerste veldloop in 1986 voor ogen had. Al had hij 
niet verwacht dat het evenement zou groeien van 21 naar 
ruim 600 deelnemers.
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Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl

Minimaal 5 personen per team     Vanaf tot Locatie

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

  

zaterdag 3 juni 2017 Oud papier m.m.v. Heino 7x7 team  8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

 

zaterdag 1 juli 2017  Oud papier m.m.v. Heino 3   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 5 augustus 2017 Oud papier m.m.v. Heino 4   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 2 september 2017  Oud papier m.m.v. Heino 5   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 7 oktober 2017 Oud papier m.m.v. Heino 6   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 4 november 2017 Oud papier m.m.v. Heino 7   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 2 december 2017 Oud papier m.m.v. Heino 8   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 6 januari 2018 Oud papier m.m.v. Heino 9   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 3 februari 2018 Oud papier m.m.v. Heino 10   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
Anneloes Rabel
Peter Vervloet
Timo Bomhof

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

Productie:
Aleid Mulder

Deadline Heino Sport:

Woensdag 22 maart 2017
Woensdag 3 mei 2017
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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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