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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



Voorwoord van de voorzitter

“Ken ik oe?”
Het had wel gekund, maar dit wordt geen ode aan een van de 
carnavalsgroepen die Heino rijk is. Nee, het is ook niet de 
bekende openingszin om het aan te leggen met een ander. 
Het is de start van een nadere kennismaking met elkaar 
binnen vv Heino. We hebben dan wel onze gezamenlijke 
groen-witte passie en delen van tijd tot tijd lief en leed, maar 
weten we van elkaar wat we willen? Gaan we met z’n allen 
voor eenzelfde ambitie? Of die nu binnen of buiten de lijnen 
ligt, doet er niet toe. Ken ik oe? We gaan binnenkort een 
dertigtal leden uitnodigen om met het bestuur in gesprek te 
gaan over onze vereniging. Wat gaat er goed, wat kan er 
beter en hoe gaan we met elkaar om? Het zijn zo een paar 
vragen die de avond gaan vullen. We hebben elkaar vast 
veel te vertellen. Voor ons als bestuur is het belangrijk om de 
eerste verkenning te doen naar een nieuw beleidsplan en we 
willen uiteraard graag de leden raadplegen. Ik denk dat we als 
bestuur en commissies volop in de vereniging staan en best 
wel een idee hebben welke kant we op willen, maar we weten 
niet alles. Als je vindt dat we het als bestuur niet goed weten, 
laat het dan horen. Doe mee! We dragen de vereniging met z’n 
allen! 

We zijn en blijven een hechte dorpsclub en maken onze leus 
‘we zijn meer dan voetbal alleen’ continu waar. Overigens is 
onze leus ook andersom te beschouwen. Wie zijn we nog meer 
dan voetbal? Om die reden hebben we kort geleden kennis-
gemaakt met het badminton in Hoogerheyne, stellen in dit 
clubblad de leden van de Technische Commissie zich voor en 
starten we in ons volgende clubblad een nieuwe rubriek 
waarin we leden met een bijzondere hobby of passie aan het 
woord laten. Ja, er is meer dan voetbal alleen. In het fanatis-
me en de gedrevenheid is het soms moeilijk om te relativeren. 
De wijze woorden van wijlen verslaggever 
Herman Kuiphof worden elk weekend wel ergens gememo-
reerd: ‘Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.’ 
Natuurlijk is het onze passie, maar nog belangrijker is ons 
sociale leven, onze gezondheid, ons welbevinden, ontspan-
ning, een hobby, het hebben van werk én een doel om voor te 
leven. Dat een vereniging en in het bijzonder vv Heino daaraan 
mag bijdragen is mooi. Om dat waar te maken is de vraag 
‘kennen wij elkaar?’ zo belangrijk.

Een heerlijke lente gewenst! 

Met sportieve groet,
Peter Vervloet 
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Al enige jaren maakt vv Heino gebruik van videoanalyse van 
wedstrijden. Met deze videobeelden kunnen spelers hun doen 
en laten in het veld terugzien en daarmee kan de ontwikkeling 
van het team en van spelers individueel een extra impuls 
krijgen. Dit geldt voor het eerste elftal, maar misschien nog 
wel sterker voor onze jeugdspelers. 

Voor het verkrijgen van de videobeelden was er echter altijd 
een cameraman of –vrouw nodig en natuurlijk is die niet 
altijd beschikbaar. Bij het eerste elftal speelde dit probleem 
nauwelijks, maar voor de overige teams betekende dit dat 
de mogelijkheden van videobeelden niet altijd goed benut 
konden worden.

Daarom is vv Heino onlangs de samenwerking gestart met 
360 Sports Intelligence. Dit bedrijf installeert achter beide 
doelen een paal met daaraan twee camera’s: eentje gericht 
op de doellijn en eentje gericht op het veld. Deze installatie 
maakt het mogelijk om alle wedstrijden die op het hoofdveld 
gespeeld worden vast te leggen op beeld zonder dat daar een 
cameraman of –vrouw aan te pas hoeft te komen. Dit biedt 
natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden voor alle teams die 
spelen op het hoofdveld. Op deze manier kunnen we onze 
jeugdopleiding nog beter maken en de ontwikkeling van de 
jeugdspelers verder stimuleren. 

Om het systeem van 360 Sports Intelligence optimaal te 
laten werken, is een glasvezelverbinding nodig. Deze ver-
binding zal ook gerealiseerd worden, waardoor we binnenkort 
gebruik kunnen maken van sneller internet en meer tele-
visiemogelijkheden. Op deze manier zetten we weer een stap 
vooruit met de faciliteiten op ons sportpark. 

De werkzaamheden voor het plaatsen van de installatie en de 
aanleg van de glasvezelverbinding zullen over enkele weken 
beginnen. 

Van het bestuur

vv Heino gaat werken 
met 360 Sports 
Intelligence
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Van het bestuur

Vertrouwenspersoon
vv Heino

5

Marie Christine Zuidwijk is al enkele jaren vertrouwenspersoon voor leden van de vv Heino. In 
onderstaande lees je wanneer je een beroep op haar kunt doen en hoe je met haar in contact kunt 
komen. 

Als je lid bent van vv Heino, wil je natuurlijk op een plezierige manier samen met anderen voetballen. Samen 
met je teamgenoten, trainers en begeleiders sportief bezig zijn en op een vriendschappelijke manier met elkaar 
omgaan. Natuurlijk ontstaan hierbij weleens problemen, die je dan meestal gezamenlijk kunt oplossen. Het kan 
voorkomen dat je in een situatie verzeild raakt, die je zelf niet goed kunt oplossen, omdat je het probleem niet 
kunt of durft te bespreken. Je kunt daarbij denken aan ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, agressie, 
discriminatie of seksuele intimidatie. Kom je hier zelf niet uit, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar manieren om met het probleem om 
te gaan middels advies, ondersteuning, kijken of er bemiddeling wenselijk is of doorverwijzen naar hulpverlening. 
Het is belangrijk te weten dat ook jeugdleden, of hun ouders namens hen, een beroep kunnen doen op de 
vertrouwenspersoon. Alles wat besproken wordt met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Zij zal niets met 
anderen bespreken zonder jouw toestemming. 

Marie Christine Zuidwijk voetbalt zelf niet, maar is wel bekend met vv Heino en in het dagelijks leven sinds 
2004 huisarts in Zwolle. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06- 20 06 67 41 of mczuidwijk@gmail.com.
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Hieronder stellen de leden van de Technische Commissie van 
seizoen 2016/2017 zich aan u voor. Zo krijgt u enig idee wat 
deze vrijwilligers drijft om dit werk met passie voor ons allen 
te doen. 

  De Technische Commissie verzorgt de coördinatie
  (beschrijving, bewaking en sturing) van voetbal-
  technische zaken binnen vv Heino. Een uitgebreide
  beschrijving van het technisch beleidsplan vind je 
  op de website onder commissies TC. 

De leden van de TC

• zijn bevoegd beslissingen te nemen op het voetbal-
 technische vlak.
•  zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van selectie-
	 trainers,	HJO	en	begeleiders	in	de	eigen	specifieke	leef-
 tijdscategorie en beheren het budget hiervoor.
• zijn verantwoordelijk voor het indelen van selectieteams in
	 eigen	specifieke	leeftijdscategorie	en	betrokken	bij	de	
 indeling van niet-selectieteams.
• organiseren overleg tussen selectietrainers.
• houden contact met contactpersonen van niet-selectie-
 elftallen. 
• organiseren thema-avonden voor trainers en leiders van
 betreffende leeftijdsgroep.
• ondersteunen HJO in het ontwikkelen en bewaken van het
 technisch beleidsplan.
• gaan vertrouwelijk om met alle interne informatie en
 (beeld)materialen van de vereniging.

De Technische Commissie valt onder het Algemeen Bestuur 
van vv Heino. In het algemeen bestuur van de vereniging 
hebben, naast het dagelijks bestuur, alle voorzitters van de 
diverse commissies zitting.

Samenstelling Technische Commissie
• Voorzitter
• Coördinator(en) selectie 1/2/3
• Coördinator selectie A/B  
• Coördinator selectie C/D
• Coördinator selectie E
• Coördinator selectie F
• Coördinator selectie vrouwen
• Coördinator keepers.

De vergaderingen zijn om de 6 weken. In deze vergaderingen 
worden de werkzaamheden van de afgelopen periode 
geëvalueerd en wordt vooruitgekeken naar de werkzaam-
heden van de komende maanden. Nieuwe ideeën ter 
verbetering van de (technische) kwaliteit binnen de vereniging 
worden ingebracht en besproken. Een omschrijving van de 
werkzaamheden per maand staat beschreven in het beleids-
plan.

De leden van de Technische Commissie hebben regelmatig 
bilateraal contact met de trainers van de selectieteams. 
Periodiek wordt een voetbaltechnisch overleg geïnitieerd 
vanuit de Technische Commissie tussen trainers van de 

De technische commissie 
stelt zich voor

Dennis Kroes 
- Coördinator F-pupillen
Leeftijd   : 42 jaar
Lid TC sinds  : seizoen 2016-2017

Waarom vind je dit leuk om te doen:
Mijn zoons voetballen met plezier bij 
vv Heino. Ze maken gebruik van de 
faciliteiten en de inzet van de vele 
vrijwilligers van de club. Ik vind het 
leuk om daar een steentje aan bij te 
dragen.

Marcel Eijkelkamp 
- Coördinator E-pupillen 
Leeftijd   : 51 jaar
Lid TC sinds : seizoen 2016-2017   

Waarom vind je dit leuk om te doen:
Ik heb zelf jaren gevoetbald bij 
vv Heino en heb er superleuke 
herinneringen aan overgehouden. En 
om die jongens van onder de 11 met 
elkaar te zien voetballen is geweldig. 

Martin Pazie 
- Coördinator D- en C-junioren
Leeftijd   : 47 jaar
Lid TC sinds : seizoen 2016-2017

Waarom vind je dit leuk om te doen: 
Voetbal is mijn passie, en helemaal 
jeugdvoetbal.
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Roy Groteboer - Coördinator 
B- en A-junioren

Leeftijd   : 40 jaar
Lid TC sinds : seizoen 2015-2016

Waarom vind je dit leuk om te doen:
Het is altijd mooi om met jeugdvoetbal 
bezig te zijn.

Sandra Schouten - Coördinator 
meisjes / vrouwen 

Leeftijd  : 44 jaar
Lid TC sinds : seizoen 2016-2017

Waarom vind je dit leuk om te doen:
Ik voel me betrokken bij het reilen en 
zeilen van vv Heino en draag meisjes- 
en vrouwenvoetbal een warm hart toe.

diverse senioren- en jeugdteams. Doel van dit overleg is 
kennisverbreding voor de trainers en het vergroten van de 
binding met de vereniging.
In het najaar wordt een functioneringsgesprek belegd tussen 
een commissielid, HJO en de selectietrainer. In dit gesprek 
wordt de afgelopen periode geëvalueerd en wordt gekeken 
of gestelde doelen al dan niet gehaald zijn. Deze gesprekken 
vormen de input voor het overleg van de Technische Commis-
sie met betrekking tot de aanstelling van de trainers voor het 
komende seizoen. 

Het resultaat van dit overleg is het in december/januari 
voorleggen van een nieuw contract aan zittende trainers of is 
het startsein voor de zoektocht naar een nieuwe trainer.

De TC-leden van de senioren, dames en de A- & B-jeugd 
houden (voorafgaand aan het functioneringsgesprek met de 
trainer) in najaar gesprekken met de spelers van de selectie-
teams (t/m A-Jeugd). Het doel van dit gesprek is het peilen 
van de beleving van de speler/speelster bij de trainer en het 
team. In dit gesprek wordt tevens gevraagd naar de ver-
wachting van de betreffende speler/speelster voor het 
komende seizoen. Indien nodig geacht volgt voor de speler/
speelster een vervolggesprek waarin de uitgesproken 
verwachting scherper kan worden gesteld.
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Wim Burghout - Coördinator 
Keepers
Leeftijd   : 55 jaar 
Lid TC sinds : seizoen 2016-2017

Waarom vind je dit leuk om te doen:
Ik vind dit leuk omdat in de tijd dat ik 
begon met het trainen van keepers, 
de keepers op een tweede plaats 
kwamen. Nu is het voor een team 
belangrijk dat er een KEEPER staat.
Samen met andere keeperstrainers 
zijn wij bezig om bij vv Heino een breed 
en goed opgeleid keepersgilde neer te 
zetten en door trainers op te leiden dit 
tot in jaren te laten voortleven.
Alle keeperstrainers werken daar hard 
aan en dan is het mooi dat je voor hen 
in de commissie mag zitten.

Berndt Jalink - Coördinator 
senioren, selectie 1, 2 en 3
Leeftijd  : 43 jaar
Lid TC sinds : seizoen 2006-2007

Waarom vind je dit leuk om te doen: 
Bezig zijn met voetbal is het leukste 
wat er is. Het is mooi wanneer je dit 
voor je eigen club kan doen.
Er worden behoorlijk wat uurtjes per 
week aan de voetbal besteed, maar 
het is gaaf om te zien wat wij in de 
afgelopen jaren ontwikkeld hebben.
Ik haal er veel voldoening uit en dat 
motiveert mij elke keer weer om een 
stapje verder te gaan en te professio-
naliseren. 

Mark Bruggink - Coördinator 
senioren, selectie 1, 2 en 3

Leeftijd  : 48 jaar
Lid TC sinds : seizoen 2004-2005 

Waarom vind je dit leuk om te doen:
Het is gewoon fantastisch om voor 
deze mooie club wat te doen, wat 
maakt dan niet veel meer uit.

Raymond Pot - Voorzitter 
Leeftijd   : 49 jaar 
Lid TC sinds : seizoen 2007-2008

Waarom vind je dit leuk om te doen:
Ik heb lang selectie gespeeld en altijd 
wel iets gehad met het beter maken 
van voetbal en onze voetballers. Dat 
ik dit nu mag doen voor zo’n mooie 
vereniging als mijn eigen vv Heino 
geeft mij een enorme boost, zeker 
kijkend naar het resultaat dat we de 
laatste jaren op opleidingsgebied met 
elkaar hebben ontwikkeld. Voorts heb 
ik een groen-wit hart (en een rood-wit-
zwart hart). De vereniging leeft en dat 
motiveert.

De TC-leden jeugd hebben bilateraal contact met de contact-
personen van de betreffende categorie en hebben contact 
met de jeugdcommissie (o.a. omtrent indeling teams).

De TC-leden senioren & A-B hebben omtrent de indeling van 
de teams contact met de Seniorencommissie.

Bron:  technisch beleidsplan vv Heino 
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Het is Lente!!!!
Na een lange kille tot soms koude periode gaat het nu de 
goede kant op met het weer. Het is eind maart, bijna april en 
de voorspellingen zien er prima uit. Niet alleen voor de voet-
ballers, leiders en trainers, maar zeker ook voor het publiek. 
Opa’s, oma’s, vaders, moeders, broers en zussen willen nu 
hopelijk allemaal weer komen kijken. Gelukkig zijn er ook 
‘die hards’ die een seizoenkaart hebben en altijd aanwezig 
zijn. Daarvoor hebben wij heel veel waardering. Top! Bedankt 
namens jullie (klein)kinderen, broers en zussen, maar ook 
bedankt namens de rest van de vereniging; het is een stuk 
gezelliger wanneer het een drukte van jewelste is op het sport-
park, toch?

Nieuwe clubscheidsrechters
Er zijn veel vrijwilligers actief binnen onze vereniging. Vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, vutters, maar ook spelende leden. 
Zo hebben zich nu weer elf JO15-spelers aangemeld om 
clubscheidsrechter te worden. Hartstikke leuk en ontzettend 
belangrijk. Dank voor jullie aanmelding, wij zijn er erg blij mee!

Voetbal is carnaval
En dit brengt mij bij het volgende. Afgelopen donderdag had 
ik samen met onze voorzitter Peter Vervloet een afspraak met 
een andere vereniging om af te tasten of wij iets voor elkaar 
konden betekenen. Dit was een leuk en interessant gesprek, 
waar je vast meer over zult horen als dit tot iets gaat leiden en 
we	concreter	kunnen	worden.	Na	afloop	liep	ondergetekende	
nog even de kantine in. Donderdagavond, dus lekker druk en 
gezellig in de kantine en zo kwam ik in een leuk gesprek met 
twee ‘jongere’ senioren. Een van de twee is vroeger trainer 
geweest, de ander speelt alleen. Beide mannen zijn als 
vrijwilliger druk bij de carnaval, maar momenteel in het 
vrijwilligerscircuit niet actief binnen vv Heino. En ja, dan word 
ik wel heel nieuwsgierig hoe dat komt. Dan kan ik me nog een 
tijdje inhouden, maar uiteindelijk stel ik dan toch heel brutaal 
en direct de vraag: waarom niet?
Dan hoor je dat ze druk zijn met werk of opleiding, zich niet 
ergens toe willen verplichten. De grootste belemmering is je 
verplichten aan een vast patroon. Iedere week, op een vast 

tijdstip; dat schept zo’n verplichting …
Hierna hebben we met elkaar toch eens besproken wat een 
vereniging nu eigenlijk inhoudt. In het kort kwam het neer 
op de vraag: ben je klant van vv Heino, of ben je lid van de 
vereniging? Als klant betaal je voor een dienst (en mag je 
ook wat verwachten!) maar is de dienstenleverancier over 
het algemeen een personeelslid die betaald wordt voor zijn 
of haar arbeid. Een lid van een vereniging draagt bij aan de 
kosten in de vorm van contributie en is eigenlijk ook meteen 
een aandeelhouder/eigenaar. De club wordt aangestuurd door 
een aantal leden dat gekozen wordt in een algemene leden-
vergadering, dus ook door jou! Maar daarmee is de kous nog 
niet af. Om alles betaalbaar te houden voor de leden wordt er 
gebruikgemaakt van vrijwilligers. Dit zijn leden die hun steen-
tje bijdragen om het betaalbaar te houden voor alle leden. 
Wanneer vv Heino morgen als bedrijf zou worden gerund en 
alle werkzaamheden gedaan zouden worden door personeel 
met een salaris, zou de contributie met misschien wel een 
factor 10 tot 20 omhoog moeten. Slik …
En is het dan eerlijk, dat er een grote groep vrijwilligers is die 
hun bijdrage leveren en zelfs een kleine groep die een hele 
grote bijdrage leveren (nog net niet op het sportpark wonen) 
terwijl jij je steentje niet bijdraagt? Daarmee kwam een leuk 
gesprek op gang. Een van de mannen kwam tot de conclusie 
dat dit dan eigenlijk ongeveer hetzelfde werkt als bij de 
carnaval: samen werk je aan iets moois. Zo hadden beide 
mannen het nog niet bekeken gaven ze aan. Bewustwording 
heet dat. Ik hoop dat beide mannen zich naar aanleiding van 
dit gesprek gaan aanmelden om wat voor hun vereniging te 
doen. En wat doe jij als lezer? Je bent niet gauw te jong of te 
oud.
Zelf heb ik ook wat geleerd. Rinus Michiels zei in 1970 
“voetbal is oorlog”, maar ik weet nu beter: voetbal is carnaval!

Met sportieve groet, Peter Telgenkamp

Nieuws van de
jeugdcommissie
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Tussenstand Topscorerklassement van het seizoen 2016/2017 bijgewerkt tot 20-03-2017.

Plaats:  Naam:   Elftal:   Aantal doelpunten.
1  Arjan Blom   Heino 6    20
2  Eefke Bergman   Heino VR1 (zat.)  18
3  Twan Koenjer   Heino 8    16
4  Rob Lugtenberg  Heino 5    13
5  Kirsten Wolthuis  Heino VR 1 (zat.)  12
6  Wouter Grotjohan  Heino 9    11
7  Tom te Winkel   Heino 10   10
8  Rene ‘Mulder   Heino 6    9
  Kevin Dam   Heino 9    9
10  Robert Flierman   Heino 5    8
  Ferdi Blom   Heino 5    8
  Danny Pol   Heino 7    8
13  Timo Bomhof   Heino 4    7
  Roy Groteboer   Heino 6    7
  Jiri Spijkerman    Heino 10   7
  Jitske Mulder   Heino VR 1 (zat.)  7
  Marleen Holsappel  Heino VR 1 (zat.)  7

Tussenstand Topscorerklassement
seizoen 2016/2017

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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Datum Aanv. Team thuis Kl.k. Team uit Kl.k. Veld Scheidsrechter Kl.k. Voor Tegen
14 april 19.30 Zeg Ik Niet Averboys 2 J. Spijkerman *

vr. 19.30 Elshof d'Olde Wettering 3 Reimink *

21 april 19.30 t Hok Maflander 2 Compagner *
vr. 19.30 Ulie Team t Giet Vedan 3 Vloedgraven *

20.30 d'Olde Wettering Herxen 1 Eisenga *
20.30 Elshof Zeg Ik Niet 4 M. Schotman *

12 mei 19.30 Averboys Elshof 1 Reimert *
vr. 19.30 Zeg Ik Niet Herxen 2 Reimink *

20.30 Maflander Ulie Team 1 Groot Beumer *
20.30 t Giet Vedan t Hok 4 Reimert *

19 mei 19.30 d'Olde Wettering Averboys 1 Veneboer *
vr. 19.30 Herxen Elshof 2 G. Slotman *

*
20.30 Maflander t Giet Vedan 1 D.J. Slotman *
20.30 t Hok Ulie Team 2 M. Schotman *

22 mei 20.30 Zeg Ik Niet d'Olde Wettering 3 den Elzen *
ma. 20.30 Averboys Herxen 2 J. Spijkerman *

29 mei 19.30 1eA 2eB 2
Compagner, 
G. Slotman, 
Vloedgraven,

*

ma. 19.30 2eA 1eB 3
Zwakenberg, 
den Elzen, 
Hijlkema

*

2 juni 19.30 1e 2e 2
Hijlkema, 
Eisenga, 
Veneboer

*

vr. 19.30 3e 4e 3
Groot Beumer, 
Zwakenberg, 
D.J. Slotman

*

poul wedstrijden   duur  2 X 25 min.        
kruisfinale wedstrijden  duur  2 X 35 min.  verlenging  duur 2 X 10 min.  
finale wedstrijden  duur  2 X 35 min.  verlenging  duur 2 X 10 min.    
  

PROGRAMMA
2017
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Vv Heino heeft op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart weer 
een scheidsrechtercursus georganiseerd, bedoeld voor het 
fluiten	van	de	pupillenteams.	13	jonge	voetballers	zijn	op	de	
vrijdagavond begonnen met het theoriegedeelte. De docent 
legde de jongens diverse spelmomenten voor met de vraag 
hoe er gehandeld dient te worden. Ook op het veld werd uitleg 
gegeven over wat er tijdens een wedstrijd zou kunnen gebeu-
ren. Maar vooral werd er uitgelegd dat je in deze leeftijdscate-
gorie eigenlijk meer spelbegeleider bent dan scheidsrechter. 
Kinderen moeten soms getroost worden, of even een aai over 
hun bol krijgen. En hoe ga je om met iets té fanatieke leiders 
en ouders? 
Op zaterdagmorgen werkten de cursisten het tweede gedeelte 
af:	het	fluiten	van	hun	eerste	wedstrijd.	Het	bleek	dat	er	onder	
deze	scheidsrechters	veel	talenten	zitten.	Sommigen	floten	
alsof ze dit al jaren deden. Klasse! Iedereen is geslaagd voor 
de cursus en we zijn als vereniging ontzettend blij dat deze 
nieuwe jonge scheidsrechters zich in willen zetten als vrijwilli-
ger.	Alle	geslaagden	ontvingen	een	certificaat	en	een	scheids-
rechterbadge.

De geslaagden zijn: Corné Blom, Djay van den Beld, Roan 
Groteboer, Cristiaan Brummer, Brad Kogelman, Ties Eelman, 
Ruben van den Brink, Jochem Steijn, Koen Versteeg, Lucas 
van Riel, Joppe Groenewoud, Ywan Blaauw en Tom van Gurp.

Gefeliciteerd en veel succes, maar vooral veel plezier!

Geslaagd!
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Nieuwe 
contactpersoon 
OUD PAPIER

Tekst: Arjan Stegeman

Vv Heino is een mooie club met veel activiteiten. De 
oudste is het inzamelen van oud papier. Volgens de 
oude verslagen gebeurt dit al sinds 1965, ruim voor de 
fusie. 

Vanaf heden is Marcel Slinkman de contactpersoon van 
vv Heino als het om oud papier zaken gaat. 
Op elke eerste zaterdag van de maand geeft vv Heino u de 
mogelijkheid om oud papier in te zamelen. Met drie grote 
containers en een aantal vrijwilligers van de vereniging staan 
wij bij Sportpark “De Kampen” op de parkeerplaats om uw 
papier in ontvangst te nemen. Inname tussen 08.45 en 
11.30 uur.

Er is op die zaterdag een team aangewezen om voor de 
vv Heino oud papier te verzamelen. Elk team wordt verzocht 
om minimaal 5 personen af te vaardigen die om 08.45 uur 
aanwezig moeten zijn tot 11:30 uur, bij de ingang van het 
sportpark. Onze vaste chauffeur op de vrachtauto van sponsor 
Groot Koerkamp is Johan ten Broeke.
 De planning vind je achterin het clubblad onder de agenda of 
op de website.
Niet ingedeeld zijn de Vrouwen, zij voetballen op zaterdag en 
regelen de kaartverkoop bij ons vlaggenschip.

Ruilen onderling is mogelijk, echter dan wel even doorgeven 
aan Marcel Slinkman, tel. 0572-392845.

De gemiddelde opbrengst van het oud papier is ongeveer 
9.500 kg/maand. Hiermee levert de oud papier actie 
decennia lang een bijdrage in de inkomsten van de club.
Op een hele simpele manier kunt u de Voetbalvereniging Hei-
no aan extra inkomsten helpen door uw oud papier bij 
ons in te leveren.



Op naar de 50...
De 14e 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
Tekst: Arjen Stegeman 

Eric van den Brink heeft in de geschiedkundige bronnen van de 
club gewroet naar gegevens om een fraai statistisch overzicht van 
seizoen 1982-1983 samen te kunnen stellen. 

In de zomer vertrok trainer Spijkerman. Er kwam een nieuwe 
coach uit Zwolle, meneer Knol. Ook in de selectie waren de 
nodige mutaties. Harrie Broeks verkaste naar Zwolse Boys. 
Hendri Satink verhuisde, Marcel Boerdijk en Frank te Winkel 
mochten het gaan proberen in de jeugd van PEC. Berrie van 
Essen en Henk Slotman gingen lager spelen. 

‘Dat bint de echten’

Er waren vier overschrijvingen: Jan Niks (Hunzo Drenthe), Jeroen 
Bos (SV Raalte), Jan Busser (IJsselboys) en Wiebe Bos (ROHDA 
Raalte). Gelukkig leverde de A1 in die tijd ook de nodige verster-
kingen. Ernst Hoppen, Paul Eijkelkamp, Ronnie Lindeboom, Hans 
Brandwagt. Later in het seizoen debuteerden nog enkele spelers 

vanuit de A-jeugd: Marcel Eijkelkamp, Jeroen Luchtenberg en 
John Blankenvoort. Er was vanuit PEC ook interesse voor Ron 
Lindeboom om in de jeugd te komen spelen, maar Ronnie gaf 
aan liever in Heino te blijven. Dat bint de echten.

‘Geen best begin voor de nieuwe trainer’

De eerste wedstrijd uit tegen IJsselboys werd dankzij een treffer 
van M. van Wijck gewonnen met 0-1. Vervolgens werdener vier 
nederlagen geleden. Tegen ZAC 1-3, Heeten 1-0, EMMS 1-2, 
en Holten 3-0. Een reeks gelijke spelen volgden: Labor 0-0, 
Mariënheem 2-2, Lettele 2-2, Lemelerveld 1-1 en Overwetering 
1-1. Slechts de streekderby uit tegen Broekland werd met 1-3 
gewonnen. 

De eerste competitiehelft was met een 9e plaats niet om over 
naar huis te schrijven. In Heino werd het publiek zelfs geen 
enkele keer op een overwinning getrakteerd. Geen best begin 
voor de nieuwe trainer. Veel gezichten van buiten de club, te veel 
jonge jongens? Het lek was in de winterstop in ieder geval nog 
niet boven.   

Er moest wat gebeuren. Gelukkig begon het te draaien. De 
eerste drie potten werden gewonnen. ZAC en EMMS werden met 
minimaal verschil geklopt, 0-1. Eindelijk weer een grote klapper 
in een thuiswedstrijd. Labor ging de bietenbrug op met 4-1. In 
de resterende wedstrijden werd er thuis nog met 2-1 gewonnen 

A1 1982; Paul Eijkelkamp, Ernst Hoppen
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van IJsselboys en uit tegen Mariënheem met 1-2. Toch liepen we 
nog een drietal nederlagen op; Broekland (0-1), Heeten (1-4) en 
Holten (0-3). 

De voorlaatste wedstrijd was uit tegen Lemelerveld. In die tijd een 
echte derby en altijd beladen ondanks het feit dat er voor beide 
ploegen weinig op het spel stond. Prestige was het enige en dat 
bleek voldoende voor een mooie pot. Wim Mulder scoorde en er 
was een treffer van debutant Hans Beumer. De ruststand was 
1-2 en beide teams bleven ook in de tweede helft zoeken naar 
de winst. De onbetwiste uitblinker van die wedstrijd bleek Hans 
Brandwagt. Hij scoorde tweemaal en Heino won met 1-4.  Vv 
Heino was dat seizoen beter in vorm op vreemde bodem. Thuis 
haalden we slechts 7 punten terwijl we uit maar liefst 15 punten 
binnensleepten. 
 

‘8 september 1982 werd de eerste steen gelegd’

Misschien voelde het eerste zich wat unheimisch op De Kampen? 
Daar zou gauw verandering in komen, want op 8 september 1982 
werd de eerste steen voor de nieuwe kantine door erelid Frits van 
de Kolk. Hij was met 75 jaar op dat moment het oudste lid van
vv Heino. Tevens was hij al 40 jaar lid van een Heinose Voetbal-
vereniging. Ako Hoppen stond hem bij.

Een	kleine	flashback:	

In het voorjaar van 1980 werd al een bouwcommissie benoemd. 

Daarin zaten: A Hoppen, F. Lindeboom, D. Stegeman, W. van 
Emmen en A. Mulder. 

De plannen werden door deze mannen uitgewerkt en de nieuw-
bouw zou maar liefst 237.500 gulden gaan kosten. Een toren-
hoog bedrag voor die tijd. Omgerekend naar de huidige euro’s en 
tijd zouden we er nu minder moeite mee hebben. Een dikke ton 
voor een gloednieuwe kantine? Ik vermoed dat je er in deze tijd 
rustig het tienvoudige voor neerlegt. 

Op 9 juli 1982 was de aanbesteding. Het laagste bod bleek van 
Besten uit Raalte. De club moest 125.000 gulden lenen bij de 
bank. Deze lening was renteloos. 

De eerste steen werd, zoals eerder genoemd, gelegd op 8 
september. 

HEINO SPORT 2017
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Op 29 oktober was de kantine al wind- en water-
dicht. Daarna kon de ploeg van geweld in actie 
komen. Vrijwilligers zorgen voor het aanbrengen 
van de wandtegels, binnendeuren, aftimmeren 
van balken en kolommen. Er werden zitbanken 
gemaakt, systeemplafonds, sanitair geïnstalleerd. 
Ook de vloertegels werden 
natuurlijk zelf gelegd. Door dit allemaal in eigen 
beheer uit te voeren bespaarde de club 20.000 
gulden. Vrijwilligers waren dat seizoen in totaal 
zo’n 2400 uur in touw voor vv Heino.  

Vanaf 16 april 1983 was de kantine in gebruik en 
de	officiële	opening	was	op	7	mei	1983.	Toenmalig	
voorzitter Nijboer noemt deze bouwperiode een 
van zijn mooiste van zijn leven. Dat zegt genoeg 
over de sfeer en hulpbereidheid binnen de club. 
Vv Heino legde dat seizoen met de bouw van de 
kantine een stevig fundament voor de toekomst 
van de club.         

Wetenswaardigheidje:                                                                                                     
De Jan Bosch trofee werd gewonnen door Ben 
alias Hrubesch Bol van Heino 8 met maar liefst 43 
goals. Tweede werd Sjors Lipman van Heino 6 met 
40 goals en derde werd Bertus Melenhorst van 
Heino 9 met 32 goals.

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 evanden-
brinkvanlaar@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 1983-
1984, dan horen we dit graag!

VV HEINO statistieken 1982- 1983

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten

Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal
DOEL

Jan Busser 4 0

Wilbert Hondeveld 17 0
Jan Niks 1 0

VERDEDIGING

Hans Schrooten 4 1 1

Wiebe Bos 16 0

Henk Antonissen 19 0

Ton Beumer 18 0

Ernst Hoppen 10 0
Jan Grote Schaarsberg 20 0
Jan Spijkerman 6 0

MIDDENVELD

Wim Mulder 20 1 1

Marnix van Wijck 17 1 1

Ton Lammers 2 0

Hans Eijkelkamp 5 0

Paul Eijkelkamp 18 1 1

Marcel Eijkelkamp 2 0

Jeroen Bos 2 0
Jeroen Luchtenberg 1 1 1
AANVAL

Henk Jansen 8 0

Gerrit Volkers 21 10 10

Hans Beumer 3 1 1

Hensi Offenberg 9 2 2

Ronnie Lindeboom 20 4 4

Wim van de Beld 2 0

John Blankenvoort 1 0

Hans Brandwagt 16 5 5

27 doelpunten 27

wedstrijden w - v - g punten v - t

Thuisbalans 11 2-3-6 7 (14-21)

Uitbalans 11 6-3-2 15 (13-8)

1e helft competitie:  9e plaats 11 2-5-4 9 (12-16)

Eindstand 4e klasse H:  6e plaats 22 8-6-8 22 (27-29)

Trainer: J. Knol    Systeem 4-3-3
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Badminton 
en voetbal
Wat hebben die twee sporten nu gemeen? Een bal of shuttle 
is toch echt wel een heel verschil. De overeenkomst is ons 
ex-bestuurslid Dirk Jan Slotman, die zowel actief is bij BC 
Hoogerheyne als bij vv Heino. De donderdagavond zie je hem 
bijna nooit in onze kantine want dan slaat hij de shuttle door 
de sporthal. Dirk Jan daagde ons als bestuur uit om mee te 
doen met het jaarlijkse BCH-toernooi voor vriendenteams, 
stratenteams en alles wat niet wekelijks het spelletje speelt. 
Een gezellig toernooi met hoofdsponsor Ford Lindeboom als 
geoliede motor. We zijn de uitdaging aangegaan en versche-

nen met Jan Spijkerman, Jan Mulder, Christel Schutte, Annet 
Spijkerman en Peter Vervloet in de arena. Ongetraind en met 
goede moed. We hadden immers veel campingervaring en zo 
moeilijk moest het toch niet zijn. Wel nu, dat hebben we gewe-
ten. Een verdraaid snel spel met een hoog tactisch gehalte en 
een noodzakelijke wendbaarheid die alleen Christel gegeven 
was. Wat we er ook aan kracht ingooide, het mocht niet baten. 
Slechts een partij wisten we te winnen en dat was tegen hoog-
bejaarden. Vervuld met plezier en met het zweet op de rug 
eindigde vv Heino op een 11e plaats (van de 12 teams). Onze 
enige troost was dat Jan Mulder een seizoenabonnement uit 
de verloting sleepte en de derde helft bij BCH toch echt niet 
veel verschilt met vv Heino. Als je in de maand maart boven-
staande VVH’ers stijf zag strompelen op ons sportpark is de 
oorzaak nu bekend. We zijn inmiddels volop in training, gaan 
graag volgend jaar weer de uitdaging aan en voelen een top 
10 plaats aankomen. BC Hoogerheyne en speciaal Dirk Jan, 
bedankt voor het leuke toernooi!
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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 Administraties
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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De voetbal-
maand 
van A3
Heino A3 kiest voor de winst
Afgelopen weekend blikte Heino A3 in de rust van de 
uitwedstrijd tegen Hardenberg ’85 al vooruit op de Tweede 
Kamerverkiezingen. Besloten werd om voor de korte termijn 
voor de winst te kiezen. En zo geschiedde. Ondanks een 
te krappe selectie wisten de mannen uit Heino een knappe 
zege te boeken. Robin ‘Der Bomber’ Telgenkamp deed voor 
het eerst dit seizoen zijn naam weer eens eer aan door het 
winnende doelpunt te maken.

Pot stemt
Wat A3 voor de lange termijn kiest bleef nog lange tijd on-
duidelijk. Coach Metz spoorde zijn mannen aan om gebruik te 
maken van hun stemrecht. Dit bleek niet aan dovemansoren 

gezegd. Tijdens de training (op de 
verkiezingsavond) bleek dat álle 
stemgerechtigde spelers hadden 
gekozen. “Een opkomst van 100%. 
Kom daar maar eens om. Alleen 
Schiermonnikoog en Vlieland 
scoorden hoger” aldus een 
tevreden coach.

De exitpoll van A3 week trouwens 
behoorlijk af van de uiteindelijke 
landelijke uitslag. De voetballers 
uit Heino kozen voor PVV (2x), CDA 
(2x), D’66 (2x) en de VVD (1x). 
Zelfbenoemd politiek deskundige 
Metz wilde inhoudelijk niet ingaan 
op deze uitslag. “Dat ze allemaal 
zijn gaan stemmen, stemt mij tot 

grote tevredenheid. Het geeft eens te meer aan dat Heino A3 
het motto van onze club weer eens onderschrijft: “vv Heino is 
meer dan voetbal!”

Afscheid Duendinio
Helaas kreeg de selectie van A3 met een bittere tegenslag 
te	maken.	Aanvoerder	Duendinio	heeft	zijn	contract	officieel	
ingeleverd. “Na de tweede zware knieblessure dit seizoen 
kan ik de motivatie niet meer opbrengen weer maanden te 
moeten revalideren”, aldus een zwaar aangeslagen captain. 
De technische staf beraadt zich nog over een aangepas-
te aanbieding. “Het moge duidelijk zijn dat een speler als 

Duendinio nog meer kwaliteiten heeft die ons team verder 
kunnen helpen”, aldus trainer Pellegrom. “Misschien is hij 
aan het eind van het seizoen voldoende hersteld om voor de 
warming up van onze kampioenswedstrijd de pionnetjes neer 
te zetten”. Duendinio reageerde ontroerd en opgetogen op dit 
aanbod. “Dit vooruitzicht motiveert mij enorm. Ook spreekt er 
veel respect en waardering uit!”

Hardenberg ’85 A2 – Heino A3 1 – 2. 
Doelpunten Heino: Bakker en Telgenkamp

Stuurloos A3
“Als je zelf al geen grip meer op je aanvoerder hebt, is het 
wel heel erg…” verzuchtte een aangeslagen trainer Pelle-
grom na afloop van de kansloos verloren thuiswedstrijd 
tegen Wijhe. “Je ziet het van tevoren aankomen, je roept nog 
eens maar toch zet Bakker door en pakt een kaart!” Diezelfde 
Bakker was zich van geen kwaad bewust. “Iedereen zag toch 
dat ie mij daarvoor had nagetrapt!”

Tja, als je wint heb je vrienden. Maar als je verliest…? Net 
als de week ervoor kon aanvoerder Bakker zich niet beheer-
sen. “Ik weet dat ie nog veel meer andere kwaliteiten heeft” 
probeerde teammanager Elshof hem nog te verdedigen. Maar 
het moge duidelijk zijn dat Bakker zich geen nieuwe kaarten 

Van links naar rechts: Hoogkamer, Bakker (c), Telgenkamp, Pot, Ter 
Horst, Hulsebos en Elshof.
Voorste rij: Metz, Oosterlaar, Bakker, Pellegrom en Bosma

Pot kiest voor de overwinning. 
“Als echte Heinoër kies ik 
voor groen!”

Trainer Pellegrom voelt de hete adem in zijn nek van oud-coach 
Hoonhorst…
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kan veroorloven. Dan zal hij de fel begeerde aanvoerders-
band moeten afstaan. Niet aan de geblesseerde Duendinio. 
Die zat trouwens wel op de bank om zijn spelers moreel te 
ondersteunen. “Zelfs buiten het veld een natuurlijke leider”, 
constateerde TD Metz trots. Ook de andere langdurig gebles-
seerde speler, Noordman, liet zich weer eens zien langs de 
lijn. “Alleen onze spits Kruitbosch is helaas te druk met andere 
belangrijke zaken. Zijn aanwezigheid werkt altijd erg motive-
rend op de selectie!”

Pot
De vijf tegendoelpunten waren trouwens niet te wijten aan 
keeper Pot. Na ruim een jaar stond hij weer eens onder de 
lat. “Dat is het mooie van Pot. Als ie er moet staan, dan staat 
ie er” aldus trainer Pellegrom die ook zeer tevreden was over 
huurspeler Schouten van B3. “Kijk, dat Wijhe twee spelers 
van A1 huurt, en wij eentje van B3 en dan maar met vijf – nul 
verliezen is een groot compliment voor de inzet van onze eigen 
spelers!”

Oude bekende
Onder het vele thuispubliek bevond zich ook de afgezwaai-
de coach Hoonhorst. De speculaties over een mogelijke 
coach-wisseling waren dan ook niet van de lucht. Vooralsnog 
maakt de technische staf van A3 zich geen zorgen. “Maar wij 
zijn natuurlijk ook niet gek. Als je op dit niveau niet presteert, 
weet je dat er vroeg of laat maatregelen van bovenaf worden 
genomen. Zo gaat dat in de voetballerij”. Voorzitter Vervloet 
wilde niet reageren op deze woorden. Meestal ook een veeg 
teken…

Heino A3 – Wijhe A3 0 – 5

Oude tijden herleven bij A3
‘Het is alsof ik weer naar de F-jes kijk”, merkte supporter 
Bakker op tijdens de uitwedstrijd van Heino A3 tegen Over-
wetering A2. “De bal vliegt van hot naar her; er zit totaal geen 

Van links naar rechts: Telgenkamp, Neppelenbroek, De Reus, Pot, ter 
Horst, Hoogkamer, Bakker (c) en Metz (TD).
Voorste rij: Soesman, Oosterlaar, Bosman, Metz en Elshof.
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lijn in!” “Dit moet voetbalcoach Bert Jacobs in de jaren tach-
tig van de vorige eeuw hebben bedoeld met de term: ‘hotsek-
notsebegonia-voetbal’ merkte coach Metz veelzeggend op.

Volgens middenvelder Broeder lag het allemaal aan het veld. 
“Al die hobbels en kuilen. Je kunt geen bal fatsoenlijk raken!” 
Hij was niet de enige die klaagde over de akker waarnaar de 
selectie verbannen werd. “We trainen wekelijks op kunstgras”, 
verklaarde trainer Pellegrom het matige optreden van zijn 
technische raspaardjes.

Bakkertje, Bakkertje
Ondanks het erbarmelijke veld wist Heino zich goed staande 
te houden tegen Overwetering. Helaas trapte aanvoerder 
Bakker vlak voor rust in de grond waardoor hij de bal bij het 
uitverdedigen pardoes in de voeten van een tegenstander 
schoof. Keeper Bakker redde in eerste instantie maar was 
daarna kansloos tegen een geplaatste kopbal.

Vlak voor het einde van de wedstrijd ging de andere Bakker 
ook weer eens in de fout. Een ongelukkige terugspeelbal 
stuiterde niet lekker over het hobbelgras voor de keeper van 
Heino die zijn pass in de voeten van de spits van Overwetering 
zag belanden.

Nul
Ondanks een optisch veldoverwicht en een aantal mogelijk-
heden op kansen wist Heino voor de tweede wedstrijd achter 
elkaar weer niet te scoren. Goaltjesdief Telgenkamp was dit 
weekend verhuurd aan Heino A2 en wist daar wel te scoren. 
“Gelukkig hebben we hem er volgende week weer bij” aldus 
trainer Pellegrom die realistisch vaststelde dat de kansen op 
de titel na deze derde nederlaag wel erg minimaal zijn. Zijn 
team is afgezakt naar de voorlaatste plaats in de competitie. 
“Maar zolang de bal rond is, houd ik goede moed. Er zijn in het 
verleden wel grotere verrassingen geweest!”

Achterste rij: Bosman, Pellegrom, Pot, Broeder, Soesman, Hulsebos 
en Ter Horst.
Voorste rij: Neppelenbroek, Schouten, Metz, Elshof, Bakker, Bakker 
(c), Hoogkamer en Oosterlaar
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Woensdag 3 mei 2017

zaterdag 1 april 2017 Oud papier m.m.v. Heino 1 8.45 uur   11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
zondag 9 april 2017 Crazy Sunday   15.45 uur 19.00 uur Kantine
vrijdag 14 april 2017 Sport Real 1e pouleronde 19.30 uur  23.30 uur Sportpark
vrijdag 21 april 2017 Sport Real 2e pouleronde 19.30 uur  23.30 uur Sportpark
donderdag 27 april 2017 Koningsdagvoetbal  8.30 uur  13.00 uur Sportpark
    
woensdag 3 mei 2017 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com
zaterdag 6 mei 2017 Oud papier m.m.v. Heino 2 8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
vrijdag 12 mei 2017 Sport Real 3e pouleronde 19.30 uur  23.30 uur Sportpark
vrijdag 19 mei 2017 Sport Real 4e pouleronde 19.30 uur  23.30 uur Sportpark
maandag 22 mei 2017 Sport Real 5e pouleronde 19.30 uur  23.30 uur Sportpark
vrijdag 26 mei 2017 Keepersdag       Sportpark
maandag 29 mei 2017 Sport Real Kruisfinaleronde 19.30 uur  23.30 uur Sportpark
    
vrijdag 2 juni 2017 Sport Real Finaleronde  19.30 uur  23.30 uur Sportpark
zaterdag 3 juni 2017 Oud papier m.m.v. Heino 7x7 team, 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
vr 9 juni -  zo 11 juni ‘17  D-kamp        Hellendoorn
zaterdag 10 juni 2017 VV Heino Familiedag  15.00 uur 22.30 uur Sportpark
    
zaterdag 1 juli 2017 Oud papier m.m.v. Heino 3 8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
wo 26 juli - za 29 juli ‘17 Voetbalkamp Heino      Summercamp
  
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
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie sponsorcommissie@vvheino.nl 
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 webteam@vvheino.nl Schouten-v/d Kolk, S. vrouwen/meisjes 06-28921316
redactie Heino sport clubkrantheino@gmail.com 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
Eilander, D voorzitter 06-18516476
Pol, A. secretaris 06-40139447 Materialen:
Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 J. Meijerman belijning velden
Slotman, W. activiteiten 06-20028297
Boerdijk, J. D-kamp 06-45383656 Ontvangst zondag
Klink, L. jeugdtoernooien 06-11891320 Korstee, H. 0572-393812
Bruggink, M. voetbal2Daagse 06-54355524 Lozeman, B. 0572-391816
Slinkman, M oud papier 0572-392845 Roeke, W. 0572-392113
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Kledingbeheer
Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Neimeijer, B. 0572-392670
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Riessen, M. van 0572-390244

Nijensteen J. 0572-392011
Kantinecommissie
Vacature waarneming P. Vervloet 06-22488786 Scheidsrechters
Ypenburg, D. planning 06-15605889 Hulleman, H. coördinator 06-13751139
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Lipman, G. praktijkbegeleider 06-40602059
Beek, T. van der inkoop 06-53378481 Rossum, J. van senioren 06-34279981
Hengeveld, J. algemeen 06-14628274 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Slotman, S planning jeugd 06-14198566

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

Accomodatieplanner Consul
Lindeboom, R. plannervvheino@hotmail.com Steg, H. 06-12436353

versie d.d. 29-03-2017
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