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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

Hoe trots kunnen we zijn?
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zijn nog een 
aantal jeugdteams in de race voor het kampioenschap: 
JO17-1, JO9-4G, JO9-7G, JO11-6, MO13-1 en JO17-1. 
Ondertussen weten we ook dat de volgende teams kampioen 
zijn geworden: JO19-1, Vrouwen 1 en Heino 6. Hulde! We 
zijn al drie weekenden feest aan het vieren. Is onze trots dan 
alleen verbonden aan de winnende teams? Nee, natuurlijk 
niet. We zijn evenzo trots op alle andere teams en zonder-
meer op al onze prestaties; óók buiten de lijnen. We bereiken 
veel met elkaar. Onlangs hebben we een ledenraadpleging 
gehad en daar spraken de aanwezige leden uit trots te zijn 
op onze accommodatie; het ziet er pico bello uit en toont 
onze gastvrijheid. Ik kan meer voorbeelden noemen, maar 
zou nooit compleet zijn. Dus doe ik geen verdere opsom-
ming en gaan we op 10 juni al onze vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet. We krijgen het toch maar mooi voor elkaar 
om de vereniging draaiende te houden. Het is echter wel zo 
dat het aantal vrijwilligers afneemt. De laatste tijd komen er 
voorbeelden in het nieuws van verenigingen waarbij door het 
ontbreken van vrijwilligers zelfs het bestaan van een vereni-

ging ter discussie komt te staan. Dat kan toch niet waar zijn? 
Nu denkt menigeen dat het bij ons nooit zover zal komen, 
maar ook bij vv Heino doen steeds minder mensen méér; we 
krimpen in ons vrijwilligersbestand. Het kan toch niet waar 
zijn dat we met 1000 leden en misschien wel het dubbele 
aan indirect betrokkenen krimpen in ons aantal vrijwilligers? 
Doet het ertoe dat ik dit schrijf? Bereik ik überhaupt lezers? 
Voor degenen die het wel lezen, vraag ik met klem om niet 
alleen te genieten van vv Heino, maar vooral ook om bij te 
dragen aan een bloeiend verenigingsleven. Doe je mee? Wil 
je anderen dan ook stimuleren? Dank je! We hebben je hard 
nodig! Voor vv Heino en voor ons gezamenlijk plezier. Een 
vereniging waar je trots op kunt zijn. We zijn bijna gereed 
met de competitie en gaan het de komende maanden wat 
rustiger aan doen. Bedankt voor jullie inzet! Ik wens ieder-
een alvast een fijne zomerperiode. Graag tot ziens op onze 
familiedag 10 juni.

Met sportieve groet,
Peter Vervloet, voorzitter
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Gelijk aan voorgaande jaren zal het sportpark gedurende de periode half juni – begin augustus 
gesloten zijn in de avonduren. Vanaf 19:00 uur is het dan voor de jeugd niet mogelijk om te voet-
ballen (behoudens een trainingsblok). Het is een gemeentelijke verordening en er wordt strenger 
op toegezien dan voorheen. Temeer omdat we ook te maken hebben met overlast en vernielin-
gen. We willen voorkomen dat ons 
sportpark een ‘hangplek’ wordt voor de jeugd. Publicatie volgt ook nog op de site en er komen 
infoborden te staan bij de ingang van ons sportpark.

Bestuur vv Heino
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We zijn dertien jaar gewend geweest 
om met Pinksteren ons Pompcuptoer-
nooi te houden. Dit jaar zal het helaas 
niet plaatsvinden. De reden is bekend: 
Euro Sportring heeft ons van de kalen-
der gehaald omdat we in hun ogen een 
te klein toernooi zijn. Uiteraard zijn we 
het niet eens met hun redenatie, maar 
het is helaas aan Euro Sportring om 
dat te bepalen. Ze gaan voor grotere 
toernooien in de topweekenden zoals 
Pinksteren. Nog los van de inhoudelijke 
beslissing zijn we ook zeer ontevreden 
over de wijze waarop er met ons is 
gecommuniceerd. We zijn nog met Euro 
Sportring op zoek gegaan naar alter-
natieven, maar dat is niet gelukt. We 
komen volgend jaar sterker terug maar 
dit jaar is het tijdens Pinksteren dus stil 
op ons sportpark. Als eerbetoon aan de 
organisatie en de vele vrijwilligers hierbij 
een collage van foto’s van voorgaande 
edities van het Pompcuptoernooi. 
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Eelco Segers verlengt contract bij Heino 2
Gepubliceerd 1 december 2016

Eelco is bezig met zijn 1e jaar als trainer bij Heino 2. Zowel de spelers als de 
Technische Commissie zijn erg tevreden over zijn kwaliteiten als trainer. Hij is goed in 
staat om onze visie en beleid te vertalen naar de spelersgroep. Eelco is een echte 
ontwikkelingstrainer die spelers op een hoger niveau brengt. Daarnaast is Eelco ook 
altijd bezig met zijn eigen ontwikkeling. Zo loopt hij regelmatig bij het 1e elftal om zijn 
eigen voetbalkennis te verbreden. Wij zijn heel blij dat Eelco nog zeker één seizoen 
trainer is bij Heino 2.

Technische commissie

Het groene decor voor ’t nieuwe seizoen 
wordt al weer aangevuld …

Martijn de Vogel nieuwe trainer vv Heino 1
Gepubliceerd 6 december 2016

Martijn de Vogel wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van vv Heino. De 
37-jarige assistent-trainer van Rohda Raalte volgt Michel Steggink op, die aan het eind 
van dit seizoen vertrekt bij vv Heino.
Toen we Martijn onlangs benaderden, was hij gelijk enthousiast. Daarna volgden er 
zeer prettige gesprekken met de Technische Commissie en later met spelers en 

betrokkenen van het 1e elftal.
Martijn heeft zijn hele leven bij onze buren Rohda Raalte gespeeld, tot en met het 1e elftal. Na zijn actieve carrière is Martijn 
trainer geweest van diverse jeugdteams en drie jaar van het 2e elftal. Dit seizoen is hij assistent-trainer naast Frank Tempel-
man bij de hoofdmacht van Rohda. Martijn is dit seizoen bezig met het volgen van de opleiding TC 1. Wij hebben met Martijn 
een jonge, enthousiaste trainer in huis gehaald die onze visie en beleid kan vertalen naar de spelersgroep. Wij als Technische 
Commissie van vv Heino zijn blij met de keuze en vertrouwen op een fijne samenwerking.

Johnny Peeters verlengt contract bij Heino 3
Gepubliceerd 15 december 2016

hnny is nu bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Heino 3. Zijn kwaliteiten als 
trainer gecombineerd met zijn enthousiasme worden als zeer positief ervaren door de 
technische commissie en de spelersgroep. 
Johnny heeft zijn contract met vv Heino verlengd met 2 jaar, hier zijn beide partijen 
erg blij mee. Voor vv Heino betekent dit continuïteit bij het derde elftal en Johnny kan 
zich ontwikkelen als trainer op een goed podium. Wij wensen Johnny veel succes de 
aankomende seizoenen.

Robin Dijk verlengt contract als assistent-trainer bij Heino1
Gepubliceerd 24 februari 2017

Wij zijn erg blij dat Robin volgend seizoen ook assistent-trainer blijft bij het 1e elftal. Hij 
heeft zich dit seizoen goed ontwikkeld als trainer onder leiding van Michel Steggink.
Robin rondt dit seizoen zijn TC2-opleiding af en zal volgend seizoen Martijn de Vogel 
gaan assisteren.
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Leiding Vrouwen 1 gaat volgend seizoen door
Gepubliceerd 23 april 2017

Ook in het nieuwe seizoen kunnen we rekenen op de inzet van de succesvolle leiding 
van Vrouwen 1.
Volgend seizoen is Robin Gerritsen weer hun trainer, geassisteerd door Luck v.d. Burg. 
Met Tom Holsappel als leider en Mark Tensen als grensrechter is de crew compleet, 
waar we als club natuurlijk heel blij mee zijn.

Sinds kort zijn ze overigens zeer representatief gekleed in nieuwe trainersjassen, mogelijk gemaakt door Buuffie’s Proeflokaal.

Paul Reinders volgend seizoen ook keeperstrainer / -coördinator selectie 
senioren
Gepubliceerd 24 februari 2017

Paul verlengt zijn contract als keeperstrainer en coördinator van de selectie senioren.
Wij zijn erg content dat Paul met al zijn ervaring onderdeel blijft van de technische staf. 
Hij is een gedreven trainer die zich continu bezighoudt met de ontwikkeling van de 
keepers. Daarnaast zorgt hij er als coördinator voor dat alle zaken m.b.t. de keepers 
goed georganiseerd zijn.

Rik Keijzer ook volgend seizoen Hoofd Jeugdopleiding
Gepubliceerd 14 maart 2017

Rik Keijzer is dit seizoen voor het eerst onze Hoofd Jeugdopleiding. Dit bevalt beide 
partijen erg goed. Vandaar dat we gezamenlijk hebben besloten dat we dit nog voor 
zeker één jaar voortzetten.
Onze visie over opleiden sluit aan bij de aanpak van Rik, wij zijn dan als vereniging dan 
ook erg blij met deze continuïteit. Zo bouwen we samen met al onze jeugdtrainers en 
-leiders aan een prettige en kwalitatief goede opleiding, waarin individuele ontwikkeling 
vooropstaat. Wij gaan er samen met Rik verder aan werken.

Kelvin Bonhof ook volgend seizoen trainer JO19-1
Gepubliceerd 30 januari 2017

Kelvin Bonhof al jarenlang een bekend en gewaardeerd gezicht in ons trainersgilde en 
zal ook volgend jaar de scepter zwaaien bij ons vlaggenschip van de jeugd JO19-1. Wij 
wensen Kelvin volgend seizoen (maar ook zeker nog dit seizoen) veel succes.

Rico Magsino nieuwe trainer JO17-1
Gepubliceerd 18 februari 2017

Rico Magsino wordt seizoen de nieuwe hoofdtrainer van vv Heino JO17-1.
Rico komt uit Ommen, is 24 jaar en momenteel trainer bij OZC JO17-1. Daarnaast volgt 
hij zijn TC2-cursus en daarvoor loopt hij stage bij Rohda Raalte JO19-1.

Rico en ook wij hebben een heel goed gevoel over de toekomstige
samenwerking. Wij wensen hem dan ook, al duurt het nog een halfjaartje, heel veel 
succes.
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Meerdere jeugdtrainers voor komend seizoen vastgelegd
Gepubliceerd 8 april 2017

Rico Wolven aangesteld als trainer van JO15-1. 

Rico neemt het stokje over van Eelko Strijtveen. Hij komt uit Deventer, is 27 jaar en is 
in het bezit van zijn UEFA-C-diploma. Momenteel komt Rico als speler van DVS’33 uit 
Ermelo uit in de 3e divisie. Bij DVS ’33 is hij ploeggenoot van Joran Pot. Ondanks zijn 
betrekkelijk jonge leeftijd heeft Rico al een groot voetbalverleden. Hij speelde al voor 
Heerenveen, Go Ahead Eagles, Spakenburg, Excelsior ’31 en SVZW.

Jordy Boerdijk verlengt contract als trainer van JO13-1.

Jordy heeft zijn contract weer met een jaar verlengd. Hij doet dit inmiddels al een 
aantal jaren. Jordy is ook kartrekker van de extra trainingen die momenteel aangebo-
den worden aan de spelers van JO13 en JO11. We zijn dan ook heel blij dat de samen-
werking met deze echte clubman voortgezet wordt.

Christijan Vonderman, assistent-trainer bij JO11-1.

Ook voor JO11-1 is een nieuwe, talentvolle trainer aangesteld. Christijan, speler van 
JO19-1 en momenteel al assistent-trainer bij JO11-1, gaat met deze talenten aan 
de slag. Om zich verder te ontwikkelen als trainer, zal hij ook de cursus UEFA-C gaan 
volgen. 

Kevin Bruggink, trainer JO11-3.
Kevin gaat ook komend seizoen verder als trainer van JO11-3. Hij speelt momenteel in 
JO19-2. Net als Christijan gaat ook Kevin volgend seizoen starten met de UEFA-C-cur-
sus. We zijn heel blij dat onze jeugdspelers zich op deze manier willen inzetten voor 
onze club.

vv Heino verlengt contracten medische staf
Gepubliceerd 7 april 2017

Vv Heino heeft de contracten van de medische staf verlengd met één jaar. Hoofd 
verzorging Jan Roeke, verzorgster Marianne Wijkstra, hersteltrainer Jethro Spijkstra en 
sportfysiotherapeut Robert Spenkelink zijn zodoende tot de zomer van 2018 aan vv 
Heino verbonden.

‘Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop de medische staf functioneert en blij dat we de goede samenwerking kunnen 
continueren’, aldus de Technische Commissie.
‘Als medische staf spreken we dezelfde taal als de technische staf, waarin voetbal altijd het vertrekpunt is. Het is mooi om te 
zien hoe we samen continu optimalisatie van onze structuur nastreven en bewerkstelligen. 90 tot 95 procent van ons werk zit 
tegenwoordig in blessurepreventie. De trainers moeten over fitte spelers kunnen beschikken – dat is ons doorlopende doel.’

We wensen alle nieuwe trainers uiteraard heel veel succes en hopen op een lange en plezierige samenwerking.
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In de week van 17 april heeft Football2improve een 
scholing linietraining bij vv Heino en RKSV Boxtel 
georganiseerd voor trainer/coaches in het bezit van 
minimaal UEFA C.
De bijeenkomst leverde de aanwezige trainer/coaches 
twee KNVB-studiepunten op.

Doelstelling van de avond
‘Hoe kan ik linietraining gebruiken binnen het ontwikkelen van 
de speelwijze en hoe kan ik daar videobeelden van de training 
bij gebruiken?’

Na het beantwoorden van de vraag ‘wat is linietraining?’ en de 
check wie linietrainingen toepast en op welke manier ze dat 
hebben gedaan, was het tijd voor de praktijk.
In Heino fungeerde het O19-elftal van vv Heino als oefengroep 
en in Boxtel was dit het O17-team van RKSV Boxtel. 

Doel van de demo training
Binnen de teamfunctie aanvallen: middenvelders en aanval-
lers vanuit vereenvoudigde situaties van de wedstrijd zoveel 
mogelijk wedstrijdgerichte handelingen te laten verrichten 
binnen georganiseerde en ongeorganiseerde situaties waarbij 
de tegenstander steeds verschillend beïnvloed wordt.

De velddemo werd opgeno-
men, omgezet en direct in 
de nabespreking gebruikt.
Het bleek maar weer eens 
hoe waardevol beelden zijn.

Het laatste gedeelte werd besteed aan kennisdeling en het 
ontwikkelen van oefenvormen. De trainers werden in kleine 
groepen verdeeld, discussieerden met elkaar en presenteer-
den zelf een linietraining gericht op aanvallen – of verdedigen 
voor een van tevoren afgesproken linie.
Inhoudelijk ontstond een leuke discussie die zorgde voor veel 
nieuwe ideeën en inzichten. 
De trainers/coaches zijn naar huis gegaan met nieuwe
inzichten die direct te gebruiken zijn in hun eigen praktijk.

Linietraining vv Heino en RKSV Boxtel: 
de kracht van innoveren en kennisdelen
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JO19-1 kampioen
Sinds de vorige editie van de clubkrant is er weer veel gebeurd 
binnen onze vereniging. 
Het vlaggenschip van de jeugd, JO19-1 is kampioen geworden. 
Op ons eigen sportpark wisten onze mannen Helios te 
verslaan ten overstaan van een flink bezoekersaantal en 
daarmee concurrent Sportclub Lochem op vier punten 
achterstand te houden. Met nog een wedstrijd te spelen is het 
kampioenschap dus een feit. Aansluitend was het een feest 
van jewelste voor dit team. In een heel goed gevulde kantine 
heeft Niek Wierink als aanvoerder van dit team het publiek 
nog even hartelijk bedankt voor de geweldige opkomst en 
ondersteuning. Ook de sponsor HRpm was aanwezig en heeft 
spelers, begeleiders en ouders vorstelijk getrakteerd op een 
aantal consumpties. HRpm, bedankt voor jullie sponsoring 
namens de vereniging. Want wij als vereniging kunnen door dit 
kampioenschap nu echt bevestigen: HRpm, dát werkt!
Volgend jaar mag JO19-1 uitkomen in de hoofdklasse. Man-
nen, vanuit de Jeugdcommissie van harte gefeliciteerd met 
deze topprestatie! 

In de race voor het kampioenschap
Hoewel plezier vooropstaat en prestatie pas daarna komt 
is het wel even leuk om de teams te vermelden waarbij de 
competitie nog spannend is en of ze wellicht bovenaan gaan 
eindigen. 

We feliciteren JO9-4 die afgelopen woensdag 10 mei 
kampioen zijn geworden! Top!

Zaterdag 13 mei gaan de volgende teams voor een 
kampioensfeestje; JO11-6, MO13-1, JO15-4 en JO17-1.
De meiden van MO13-1 staan fier aan kop en spelen zaterdag 

om 10:00 uur een uitwedstrijd tegen Rohda. 
JO11-6 spelen ook niet ver weg. Om 10:00 uur spelen zij hun 
kampioenswedstrijd in Lemelerveld. 
De toppers van JO15-4 spelen om 10:30 uur een thuiswed-
strijd tegen WHC. Ook zij kunnen kampioen worden, maar zijn 
wel afhankelijk van concurrent Storica die 1 punt voorsprong 
heeft. 
Tot slot van deze mooie zaterdag speelt JO17-1 om 15:00 
uur hun kampioenswedstrijd tegen De Tubanters. Een unieke 
prestatie van het team van trainer Robin Dijk. Vorig jaar ook al 
kampioen en nu op de rand van promotie naar de 4e divisie. 
We schrijven geschiedenis!

JO11-4 in de bekerfinale
Ten slotte, als laatste (voorlopige) succesverhaal, willen wij 
de jongens van JO11-4 feliciteren met het behalen van de 
bekerfinale! Klasse gedaan mannen en succes op 27 mei in 
Vriezenveen tegen OZC!
Het zou leuk zijn wanneer er massaal publiek meekomt vanuit 
Heino. Heb jij niets te doen op zaterdag 27 mei in de middag? 
Ze spelen om 15.00 uur. Kom dan met z’n allen naar Vriezen-
veen om ons team aan te moedigen.

10 juni: familiedag vv Heino 
Op zaterdag 10 juni is er weer een familiedag. Daar hopen wij 
weer zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te ontmoeten. 
Vanaf 15.00 uur barst het spektakel los. Kom jij ook? Het 
belooft heel gezellig te worden, dus neem je ouders mee, dan 
zijn die er ook een keer een dagje uit☺

Meidendag vv Heino
17 mei wordt er weer een voetbalmiddag voor de 
meiden gehouden om kennis te komen maken met 
de leukste sport ter wereld: voetbal! Ken jij zusjes, 
vriendinnen, nichtjes, klasgenootjes of andere 
meiden die weleens aan voetbal willen snuffelen? 
Laat ze zich aanmelden, dan krijgen ze de middag 
van hun leven, door kennis te maken met onze 
accommodatie en de sport die jij zo graag beoe-
fent onder deskundige begeleiding van dames uit 
Vrouwen 1.

Nieuwe wedstrijdvormen en indeling
In het nieuwe seizoen komen er nieuwe wedstrijd-

vormen aan. Meer informatie hierover volgt tijdens de be-
kendmaking van de indeling, die plaats zal vinden op 23 en 
24 mei. Op 23 mei zal de indeling van de junioren (O13, O15, 

Nieuws van de
jeugdcommissie
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O17 en O19) plaatsvinden en op 24 mei de pupillen (O8, O9 
en O11). De indeling wordt bekendgemaakt op onze website. 
Hierover zal je per mail nog meer informatie over ontvangen.

Toernooien
Met een naderend einde van de competitie komen ook de 
toernooien er weer aan. Informatie hierover komt tevens op 
de website te staan. Misschien een idee om de website van 
vv Heino in te stellen als startpagina? Hierdoor blijf je te allen 
tijde op de hoogte van het laatste nieuws en mis je niets!

Start competitie 2017-2018
Dan nog even dit. De competitie zal dit jaar drie weken later 
starten dan normaal en wel op zaterdag 23 september. Als 
vereniging zijn wij hier heel blij mee, want dan hebben we 
iets meer ruimte i.v.m. de vakanties en wedstrijden tijdens de 
Pompdagen. Tevens hebben we nu de mogelijkheid om alle 
teams mee te laten doen aan de bekercompetitie. 
De bekercompetitie start op 2 september en via leiders en 
trainers zullen jullie op de hoogte worden gehouden.

Dank aan alle vrijwilligers
In het vorige clubblad heb ik een kritische blog geschreven 
over de vrijwilligersrol. Nu wil ik de aandacht voor de andere 
kant, want veel mensen zetten zich in voor onze mooie club. 
Daarom wil ik langs deze weg namens de Jeugdcommissie alle 
vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet om het mogelijk 

te maken dat onze jeugd iedere week weer kan voetballen. 
Mensen van de sportparkdienst, groenonderhoud, voetbal-
school, scheidsrechters, grensrechters, VUT-ploeg, keuken, 
kantine, toernooicommissie, activiteitencommissie, 
secretariaat, ledenadministratie, technische commissie, 
medische staf, materiaal en kledingcommissie en last but not 
least trainers en leiders, allemaal heel hartelijk bedankt! En 
nu hoop ik dat ik niet een categorie vergeet, maar mocht dat 
zo zijn lees het dan alsof je hier bij staat alsjeblieft. Jullie zijn 
allemaal toppers. Zonder jullie zou onze club niet zo mooi, 
groot en gezellig zijn, SUPER BEDANKT!

Namens de Jeugdcommissie
Peter Telgenkamp

het Erf 37
8102 KE Raalte

L.J. Costerstraat 27p
8141 GN Heino

0572-360090

Spreekt dit u aan? Neem dan eens contact op.



D-kamp komt er weer aan!
We naderen alweer het einde van het seizoen en dat kan maar één ding betekenen: D-kamp komt er weer aan!! 
Ook dit jaar gaan we weer proberen er net zo’n geweldig weekend van te maken als de voorgaande edities. Daar 
hebben we alleen nog maar enthousiaste deelnemers voor nodig. Uw zoon/dochter gaat toch ook mee?
 
Geef hem/haar dan zo snel mogelijk op via onderstaande link:
 
https://goo.gl/forms/hCNqLiOj1kWvSWXr1  (of ga naar de site www.vvheino.nl)
 
Om de aanmelding definitief te maken, dient u na het invullen van het digitale inschrijfformulier €50,- inschrijf-
geld over te maken naar rekeningnummer: NL03 RABO 0327 1049 53 t.n.v. vv Heino. Vermeld daarbij altijd de 
naam en het team van de speler.

Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen.
 
Met sportieve groet, 

Jordy Boerdijk 
Mobiel: 06 45 383 656
E-mail: jordy_boerdijk@hotmail.com
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De mannen van het zesde zijn er weer in geslaagd kampioen te worden. In Deventer werd onder toeziend oog van bestuurslid 
Jan Spijkerman met 1-5 gewonnen van Turkse Kracht.

Vooralsnog is de selectie nog ongeslagen en zijn er maar liefst 115 doelpunten gemaakt. 
Eenmaal in Heino aten de heren van Heino 6 heerlijke schnitzels bij sponsor Bij Ne9en. Daarna werd de traditionele balkonfo-
to bij de familie Lute geschoten en werd H6 door onze voorzitter Peter Vervloet ontvangen in de kantine. De kantine was extra 
gezellig door een prima optreden van zanger Jordy van Vilsteren.

Heino 6 wil de kantinemedewerkers, de KC, het bestuur, Kjelvik, Handelsonderneming Lamers, de familie Lute en natuurlijk 
onze elftalsponsor Bij Ne9en enorm bedanken voor hun inzet en het mogelijk maken van een topdag.

Met sportieve groet,
De technische staf
Selectie Heino  6

Selectie heino 6 Kampioen!
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Vorig seizoen is, in navolging op Wollie Roessink, Harm Steg, Egbert Bomhof, Renate Grote Gansey, Herman 
Kortstee en Mark Bruggink, Maikel Schotman verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Ook dit jaar willen we graag 
een van onze mensen tot vrijwilliger van het seizoen benoemen. Naast de eer (een foto in het trappenhuis) zijn er 
voor de eerste drie plaatsen leuke prijzen te winnen.

Procedure
Besloten is om net als in voorgaande jaren de volgende procedure te volgen:
Ieder lid en/of vrijwilliger van vv Heino mag een lijst met maximaal drie namen samenstellen. Daarbij moet wel gemotiveerd 
worden aangegeven waarom deze personen de eretitel verdienen. Let wel, je mag iedereen nomineren zolang de persoon maar 
vrijwilliger is en de motivatie steekhoudend. Stemmen kan via het digitale formulier (zie link hieronder). Maak je gebruik van het 
fysieke formulier deponeer deze dan in de copybus in de kantine. Je hoeft je naam er niet op te zetten; als je het liever anoniem 
doet is het prima.

Het bestuur van de vv Heino zal op basis van de volgende twee argumenten dan de uiteindelijke winnaar bekend maken: aantal 
stemmen en natuurlijk de motivatie. Wat voor ons belangrijk is, zijn zaken zoals enthousiasme, inzet, motiverend vermogen, 
flexibiliteit, teamspeler etc. Bij minder dan 30 inzendingen zal geen verkiezing plaatsvinden.

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

Geef diegene op als Vrijwilliger van het seizoen 2016-2017

Digitaal formulier (via onze website). Stemmen is mogelijk tot 6 juni 2017.

Op zaterdag 10 juni 2017 wordt, tijdens de vv Heino familiedag, de prijs uitgereikt. 

Algemeen bestuur vv Heino

Vrijwilliger 
seizoen 2016-2017
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Het bestuur wil vooruit met de club, zoals ook de leden graag 
willen dat alles goed is geregeld bij vv Heino. Daarbij loopt 
iedereen natuurlijk tegen organisatorische en financiële 
grenzen aan. Tijdens de algemene ledenvergadering van 
afgelopen november heeft het bestuur daarom toegezegd om 
een ontwikkel- en investeringsplan voor de komende jaren op 
te stellen. Er zijn immers heel veel dingen waar we mee aan 
de slag willen. Als bestuur hebben we daar ideeën over, maar 
onder de leden leeft er ook heel veel. Om dat ook in beeld te 
krijgen, is er op 11 april een ledenraadpleging georganiseerd. 
Uit alle geledingen van de club – spelende leden, ouders, 
vrijwilligers, jong en oud – hebben we zo’n 30 mensen 
uitgekozen en zij kregen een uitnodiging om hierbij aanwezig 
te zijn. Uiteindelijk kwamen op deze avond zo’n 15 mensen 
af die onder het genot van een kop koffie, een drankje en een 
hapje hebben gebrainstormd over heel diverse onderwerpen.

Tijdens het eerste deel van de avond werden de aanwezigen in 
drie groepen verdeeld, waarin ze steeds 15 minuten met 
elkaar over een thema van gedachten konden wisselen. Daar-
bij waren ook steeds mensen van het bestuur aanwezig, maar 
die moesten vooral luisteren naar de discussie die ontstond. 
In drie rondes kwamen op deze manier het algemene beeld 

van vv Heino, de sportieve ambities en het omgaan met leden 
en vrijwilligers aan bod. Het signaal dat de 15 minuten voorbij 
waren, kwam voor de meeste groepen vaak veel te vroeg, 
waarmee duidelijk werd dat iedereen genoeg voer voor 
discussie had. Er werden wat kritische kanttekeningen 
geplaatst, maar er kwamen ook vooral heel veel goede ideeën 
boven water. 

Na een korte pauze verhuisde iedereen naar de grote stam-
tafel om daar plenair verder te praten over activiteiten (we zijn 
immers meer dan voetbal alleen), accommodatie, financiën 
en PR. Ook in deze setting was het natuurlijk de bedoeling dat 
de leden aan het woord waren en de bestuursleden vooral 
luisterden. Dit leverde ook weer mooie ideeën op, waarmee we 
als bestuur zeker verder kunnen. 

Met de input van deze leuke en nuttige avond kan het 
bestuur, samen met de input uit de diverse commissies, een 
volgende stap zetten in het ontwikkelen van de plannen voor 
de komende jaren. Heb je zelf ook ideeën voor of vragen aan 
het bestuur, schroom dan niet om een van ons aan te spreken 
als je ons op het sportpark tegenkomt.

Ledenraadpleging
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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

Sport Realtoernooi bij vv Heino

Het jaarlijkse Sport Realtoernooi van vv Heino is nog volop aan de gang. Dit jaar staat alweer de 42e editie van dit toernooi, 
dat bedoeld is voor voetballers die uitkomen op recreatief niveau of zelfs helemaal geen lid zijn van een voetbalclub, op het 
programma. 
Er wordt gespeeld in twee poules van vijf teams. Het toernooi begint met de poulewedstrijden Zeg ik niet – Averboys en Elshof – 
d’Olde Wettering. Maandag 22 mei staan de laatste wedstrijden in de poules gepland, waarna de beste twee ploegen van elke 
poule doorstromen naar de halve finales op maandag 29 mei. Op vrijdag 2 juni staat de grote finale op het programma. Zoals 
ieder jaar zijn de wedstrijden gratis toegankelijk. Voor het volledige programma, voor meer informatie bezoekt u de site van de 
club: www.vvheino.nl

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,
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ma. 19.30 2eA 1eB 3
Zwakenberg, 
den Elzen, 
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vr. 19.30 3e 4e 3
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Zwakenberg, 
D.J. Slotman

*
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Michel Steggink, een terugblik 
op 2 jaar vv Heino
Twee seizoenen lang is Michel Steggink hoofdtrainer 
geweest bij vv Heino. Twee keer wist de ploeg zich 
keurig te handhaven in de 1e klasse, maar volgend jaar 
gaat Michel een stapje hoger aan de slag bij Quick ’20 
in Oldenzaal. Tijd voor een terugblik.

Voor het eerst zelfstandig hoofdtrainer
“Het is mij heel goed bevallen om op eigen benen te staan. 
Heino is echt een warm nest, ik had me geen betere club 
kunnen wensen om te starten. Ik ben de afgelopen twee jaar 
ook steeds met veel plezier naar Heino gereden. De samen-
werking met technische commissie was uitstekend, ik heb 
altijd hele korte lijntjes gehad met Mark en Berndt. Maar ook 
de samenwerking met de eigen staf was uitstekend: fysio-
therapeut Robert Spenkelink, verzorger Jan Roeke, leiders 
Eric en Henk, keeperstrainer Paul, hersteltrainer Jethro, mijn 
assistent-trainers, vorig jaar Kelvin en nu Robin, en Nienke en 
Diane die hebben geholpen met het afnemen van de fysieke 
tests. Dat is inderdaad een heel team, maar ik heb het erg fijn 
gevonden om met zo’n staf te kunnen werken. In het begin 
liep de samenwerking misschien nog wat stroef, we moesten 
immers wennen aan elkaars werkwijze. Na een paar verhelde-
rende gesprekken konden we verder met elkaar. Dat is ook de 
kracht van het werken in een team: je kunt elkaar stimuleren 
en zodoende vooruit helpen. In de twee seizoenen die ik hier 
werk als trainer ben ik echt trots op de fitheid van de groep. 
Dat is een gezamenlijke verdienste van de trainers en de 
medische staf. In mijn eerste seizoen heeft dat zeker 
geholpen bij de handhaving; in de eindfase van het seizoen 
konden we toen beschikken over een bijna volledige selectie. 
Dit seizoen staan we er fysiek ook heel goed voor, maar 

daarnaast ben ik ook heel trots op de individuele ontwikkeling 
van de spelers en de ontwikkeling van het team als geheel. 
Nog los van het feit dat we ons nu al veilig hebben gespeeld.” 

Ontwikkeling 
“Het team is vergeleken met vorig jaar stabieler geworden. Zo 
hebben we minder wedstrijden verloren, minder tegengoals 
gekregen en daardoor ook al meer punten gehaald. Wed-
strijden worden nu niet meer weggegeven zoals in het eerste 
seizoen, hoewel we terugkijkend op dit seizoen zelfs nog 
meer punten hadden kunnen halen. Een paar wedstrijden 
hebben we heel goed gespeeld en de wedstrijd echt kunnen 
domineren, bijvoorbeeld de uitwedstrijd bij Rigtersbleek. 
Vorig jaar waren we blij als we daar een punt konden halen, 
nu waren we teleurgesteld dat we niet met drie punten naar 
huis gingen. Vooral na de winter zijn we met een heel goede 
serie bezig qua spel. Voetballend zijn we meestal de bovenlig-
gende partij. Als team zijn we nu goed bezig. Hoewel andere 
ploegen misschien individueel betere spelers hebben, kunnen 
wij dat compenseren met een heel goed team. Als trainer 
speel je daar natuurlijk ook echt een belangrijke rol in. Dat is 
ook een belangrijk onderdeel van mijn visie: het team maakt 
het verschil. Daarnaast moet je steeds blijven doorgaan: een 
wedstrijd duurt geen 80 of 85 minuten, en ook meestal ook 
geen 90, maar wel 93 minuten. Ook, of misschien juist, in die 
laatste minuten is er veel te winnen. Dat is ook de ervaring 
van het jarenlang spelen op een hoger niveau.”

“Naast de ontwikkeling van het team vind ik het mooi dat 
ook de club stappen heeft kunnen maken.  Zo gebruikt de 
sponsorcommissie het eerste elftal nu echt als uithangbord. 
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Bijvoorbeeld door mij als hoofdtrainer aan het woord te laten 
voor sponsoren. Daarmee betrek je de sponsoren meer bij de 
club. Ook op bestuurlijk niveau zijn er goede ontwikkelingen 
geweest. Denk bijvoorbeeld aan de gerenoveerde kantine en 
verdere plannen voor verbetering van de accommodatie: op 

alle niveaus is er ontwikkeling binnen de club en dat is mooi 
om te zien.”

Geleerd als hoofdtrainer
“Ik heb bij vv Heino geleerd op eigen benen te staan. Ik had 
natuurlijk wel ervaring als assistent-trainer bij HHC, maar nu 
had ik echt de eindverantwoordelijkheid en moest ik zelf de 
beslissingen nemen, ook al zijn dat soms vervelende beslis-
singen voor andere mensen, die ik dan moet teleurstellen. 
Daarnaast ben ik standvastig geweest in mijn visie. Die visie 
moest ik zien over te brengen op de groep en dat is gaande-
weg de twee seizoenen gelukt, volgens mij. Zelf merken de 
spelers daardoor ook dat ze beter zijn gaan voetballen. Er 
staat nu een heel ander team dan een paar jaar geleden. 
De groep heeft tactisch ook veel geleerd. In het begin had de 
groep er bijvoorbeeld veel moeite mee als de tegenstander 
4-4-2 speelde, maar ondertussen weten ze hoe ze daarmee 
om moeten gaan, zodat we het in ons eigen voordeel kunnen 
gebruiken. Wat ik ook mooi vind aan de club is dat ontwikke-
ling voorop staat, vooral ook bij jeugdspelers. Daarom is het 
nieuwe camerasysteem ook zo goed: veel meer spelers 
kunnen daarvan profiteren en zich zodoende verder ont-
wikkelen. Dat is heel mooi voor de club.”

Toekomst als trainer
“Ik heb dit seizoen vroeg aangegeven dat ik mij verder wil 
ontwikkelen en weer in Twente wil werken. Dat was wel een 

risico, het had ook slecht kunnen uitpakken, zo had ik bijvoor-
beeld bij een tweede- of derdeklasser terecht kunnen komen. 
Ik ben dus heel blij met de kans die ik bij Quick ’20 krijg. Ik 
ben daar nu al druk met de selectie voor volgend seizoen. 
Ze doen het goed nu in de 3e divisie, dus er is interesse in 

enkele spelers. Quick ’20 werkt op een vergelijkbare manier 
als Heino, alleen nog wat verder doorontwikkeld en professio-
neler. De ambities van de club passen goed bij mijn ambities 
als trainer. Ik hoop dat het ook lukt om in de 3e divisie wat 
neer te zetten. Dat ze vertrouwen in me hebben blijkt uit het 
tweejarige contract dat ik getekend heb. Mijn kijk op het spel 
op het gebied van tactiek, teamontwikkeling en fitheid neem 
ik mee naar Oldenzaal. Ik ben ervan overtuigd dat dit leidt tot 
resultaat. Binnen Quick ’20 werken nog meer krachten binnen 
de club die invloed willen uitoefenen. Het is voor mij een 
uitdaging om daarmee om te gaan. We trainen daar drie keer 
per week, misschien soms wel vier keer. Fitheid speelt dus 
nog meer een rol. Misschien kan ik nog meer individueel 
werken met spelers op het gebied van fitheid en het testen 
daarvan. 
Als ik iets van Heino mee kan nemen naar Quick dan is dat 
de video-analyse. De ervaring die ik daarmee bij Heino heb 
opgedaan kan ik gebruiken om dat punt bij Quick ‘20 verder 
te ontwikkelen. 
Voor de verdere toekomst: ik wil graag het hoogst haalbare 
halen, maar in eerste instantie wel op amateurbasis. Tweede 
divisie is wat dat betreft dus mijn plafond. Als ik nog hoger wil, 
dan heb ik het diploma Coach Betaald Voetbal nodig en daar-
voor heb ik nu nog geen ambities, maar wellicht kijk ik daar 
in de toekomst anders tegenaan. En als ik in de 2e divisie wil 
werken, dan kijk ik toch weer gauw naar mijn oude club HHC. 
Dan zou de cirkel weer rond zijn.”



Op naar de 50 ...

De 15e 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 

Na het nodige speurwerk van Eric is het ons weer gelukt om 
een statistisch overzicht en verhaaltje van seizoen 1983-
1984 te produceren.

Bij aanvang van het seizoen zijn de volgende spelers vertrok-
ken: Ton Lammers, Henk Jansen Gerrit Volkers en Wim van de 
Beld. Ronnie Lindeboom keerde terug naar A1, hij mocht daar 
nog in spelen.
Vanuit de A1 kwamen Hans Vrolijken en Jeroen Luchtenberg 
de selectie versterken.

De eerste wedstrijd werd tegen Union SV met 0-3 gewon-
nen. Wiebe Bos, Paul Eijkelkamp en Wim Mulder lieten zich 
als doelpuntenmakers noteren. Vervolgens werd de eerste 
thuiswedstrijd helaas met 0-2 verloren van ZAC. Vervolgens 
een gelijkspel tegen Koninklijke UD. Thuis tegen Overwetering 
werd er met 2-0 gewonnen en tegen de IJsselboys uit Wijhe 
werd weer gelijkgespeeld.
Broekland werd thuis met 3-0 verslagen en ook uit in 

Vollenhove tegen Veno wonnen we met 0-2. 
Op 20 november stond de altijd beladen streekderby tegen 
Lemelerveld op het programma. De belangstelling voor de 
wedstrijd was groot. Er was een 1400-koppig publiek naar De 
Kampen toegestroomd. Helaas was de wedstrijd niet van een 
hoog niveau. De zenuwen speelden een te grote rol. In het 
begin van het treffen zocht Heino de aanval. De scheidsrech-
ter floot voor een vrije trap. 
Wiebe Bos nam de free kick en plaatste de bal voor de voeten 
van Jan Grote Schaarsberg , die de bal onhoudbaar in het net 
deed belanden. In de 35e min kreeg dezelfde Schaars weer 
een grote kans, maar helaas miste hij. 

’De gelijkmaker hing in de lucht’’ 

Na rust werd Lemelerveld feller. De gelijkmaker hing in de 
lucht. Heino moest enkele corners weggeven, maar keeper 
Hondeveld wist wel raad met de hoge ballen. Aan de ander 
kant van het veld kreeg linksbuiten Blankvoort een grote kans, 
maar helaas kon hij niet de bevrijdende tweede treffer scoren 
en zo bleef het 1-0 voor Heino.

De wedstrijd tegen Lemelerveld had Heino op meerdere 
fronten geen windeieren gelegd. De uitslag was gunstig en 
de nieuwe kantine draaide op volle kracht. Na deze wedstrijd 
stond Heino op een gedeelde tweede plaats, een punt achter 
ZAC. 

De tweede helft van de competitie ging een stuk minder. Er 
wel gewonnen van Holten 1-2, Broekland 0-1 en Zwolle 1-3, 
maar verder bestond het lijstje uit twee gelijke spelen tegen 
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Koninklijke UD en Veno, beide 0-0, en een rij verliezen, van ZAC 
4-1, IJsselboys 0-3, Lemelerveld 3-1, Zwolle 0-3, en van Holten 
en zelfs twee keer van Heeten met 0-1. 

Wetenswaardigheden:
• Bij de jeugd werden A2, D2 en E2 kampioen.
• In 1983 hadden we in totaal 479 leden.
• Na een lange voorbereiding was het dan eindelijk zover: 
  vv Heino startte met meisjesvoetbal. Er was grote belang-
  stelling voor. In mei 1983 werd iedereen bij elkaar geroepen,
  de meisjes konden zich opgeven bij Henk Antonissen. Dat
  gebeurde op grote schaal want in het seizoen ‘84-‘85 werd 
  er gestart met de volgende categorieën:
  -  Aspirant meisjes (geboren tussen 1-8-75 t/m 1-8-78)
  -   Meisjes (geboren tussen 1-8-72 t/m 1-8-75)
  -  Meisjes junioren (geboren tussen 1-8-70 t/m 1-8-72)
•  Bij de counters in het clubblad stond het volgende vermeld:
   Vrijwilliger gevraagd om een volkstuintje te spitten, bellen 
   tel 1973 … 
  Na wat speurwerk bleek dit het telefoonnummer te zijn van
   de voorzitter A. Nijboer. Deze huurder
  had namelijk al na een half uurtje 
  spitten zijn schop in de boerenkool 
  gegooid.
•  Op 3 februari 1983 overleed erelid Frits 
  van de Kolk. Meneer van de Kolk legde
  de eerste steen van de kantine maar
  maakte de opening helaas niet mee. 
  Op 7 mei 1983 werd onze kantine 
  officieel geopend door voorzitter Anton
  Nijboer. 

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 1984-1985, 
dan horen we dit graag! 
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Een voetbalseizoen waar uitslagen van boven de 7-0 
eerder regel dan uitzondering waren is op 29 april 
afgesloten met een kampioenschap. De heren van 
vv Heino A1 maakten geen fout in de eindsprint en 
wonnen overtuigend met 4-1 van s.v. Helios. Na elf jaar 
kon de Heinose A1 de titel weer in ontvangst nemen.

Tekst: Max van Olst
Foto’s: Ida van den Enk (supporter)

Het is zondag 29 april. De zon schijnt over Sportpark de 
Kampen en de selectie van Heino A1 druppelt een voor een 
de besprekingsruimte binnen. Waar normaliter nog rustig de 
vrijdagavond wordt besproken, is het 
vandaag opvallend rustig. 

“Vandaag is dé dag mannen. Het 
kan vandaag niet misgaan”

Trainer Kelvin Bonhof neemt het woord en 
neemt het wedstrijdplan rustig door. Deze 
wedstrijd is echter een wedstrijd op zich, dus 
erg diep wordt er niet op ingegaan. De coach 
neemt plaats op zijn stoel en spreekt de 
groep rustig toe. “Vandaag is dé dag man-
nen. Het kan vandaag niet misgaan” Ieder-
een knikt instemmend. Voor de rest heerst er 
een ijzige stilte.

Iedere speler krijgt een persoonlijke mede-
deling over het afgelopen seizoen. Het komt 
erop neer dat deze spelersgroep er een met 
aparte en debiele figuren is, maar dat diezelf-
de debielen dit jaar ongelooflijk goed hebben 

gepresteerd. Het was misschien een trucje om de groep op 
scherp te zetten, maar iedere speler kwam met een goed 
gevoel uit de besprekingsruimte. Vandaag kan het inderdaad 
niet misgaan. 

De selectie vertrekt na de warming-up naar de kleedkamer om 
zich klaar te maken voor de laatste strijd richting de titel. De 
kousen worden opgetrokken, de mouwen opgestroopt en de 
laatste slokken water glijden naar binnen als het eerste koude 
biertje op de zaterdagavond. De groenwitte deuren zwaaien 
open en onder groene rook en luid gejuich wordt het speelveld 
betreden.
 

Ouders die met open mond staan 
te kijken. “Wordt het zo’n dag?”

De eerste grote kansen zijn direct voor de 
thuisploeg. Het optimisme groeit en de volle 
tribunes staan als één man achter de thuis-
ploeg. Ondanks de geweldige start gaat het 
in de tiende minuut mis. Een aanvaller van 
de Deventenaren breekt door verdediging 
en wordt in buitenspelpositie aangespeeld. 
De vlag gaat met een krachtige beweging 
omhoog, maar de scheidsrechter besluit om 
het te negeren. De bezoekers twijfelen niet 
en maken dit buitenkansje koelbloedig af. Uit 
mijn oogpunt als doelman zie ik armgebaren 
vanaf de tribunes en ouders die met open 
mond staan te kijken. Wordt het zo’n dag?

Hoewel het tegendoelpunt onverwacht komt, 
brengt het de thuisploeg niet van de wijs. Na 
enkele opbeurende kreten wordt het goede 

Vv Heino A1 viert kampioen-
schap in de Eerste Klasse
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veldspel doorgezet. Slechts twee minuten heerst er verslagen-
heid op het sportpark. In de twaalfde minuut weet Daan van 
den Eijkel de Groenwitten op gelijke hoogte te zetten. 
Het doelpunt doet de Heinoërs goed en de jacht op de voor-
sprong wordt geopend. In de dertigste minuut weet doelpun-
tenmaker Van den Eijkel zijn teamgenoot Roy Middelkamp 
in scoringspositie te brengen. Laatstgenoemde faalt niet en 
brengt de stand op 2-1.

In het laatste kwartier van de eerste helft wordt de wedstrijd 
gecontroleerd uitgevoetbald. Dit gaat zonder enkel probleem 
want, zoals vaker dit seizoen, wordt de tegenstander van het 
kastje naar de muur gespeeld. 

Na het rustsignaal van de scheidsrechter lopen de Groenwit-
ten met opgeheven hoofd naar de kleedkamer. Aldaar wordt 
de eerste helft besproken en concluderen we dat het eigenlijk 
‘best wel lekker’ gaat. Het vertrouwen in onszelf is aanwezig 
en de kans dat de tegenstander uiteindelijk uit elkaar zal 
vallen is groot. Alle ingrediënten die je nodig hebt om een 
kampioenswedstrijd te winnen.

Het blijkt geen misplaatste arrogantie. In de tweede helft 
worden goede mogelijkheden gecreëerd om verder afstand 
te nemen van de Deventenaren. Het blijven mogelijkheden, 
want een doelpunt blijft een lange tijd uit. En het blijft riskant, 
aangezien één onoplettend moment genoeg is om de platte 
wagen terug de garage in te duwen. 

In de tachtigste minuut wordt echter de bevrijdende 3-1 bin-
nengeschoten door Daan van den Eijkel. Luid gejuich en een 
tegenstander die zich op de grond laat vallen. Het is duidelijk: 
het kampioenschap is binnen. 
Enkele minuten voor het einde wist Bart Nijhof met een uiterst 
beheerst schot de stand op 4-1 te brengen. Het feest barst 
los en een ‘kampioenschapsspandoek’ ontvouwt zich op de 
tribunes. Na het eindsignaal kan de titel dan écht gevierd wor-
den en worden de champagneflessen uit de koeling gehaald. 
De opluchting is voelbaar. Zoals in de wedstrijdbespreking 
werd gezegd: dit kon natuurlijk niet misgaan.
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Zaterdag 6 mei - De grote vraag: ‘Zal Vrouwen 1 zich 
vandaag bevrijden uit de derde klasse?’ Zullen zij 
promoveren en voor het eerst in 17 jaar weer kampioen 
worden? Zal deze dag leiden tot een flinke deceptie 
of zal er tot in de vroege uurtjes feest gevierd gaan 
worden?
Voordat we verder gaan, blikken we eerst even terug …

Tekst: Anneloes Rabel
Foto’s: Maeike Blauw

Eerste seizoenshelft
Vrouwen 1 begon seizoen 2016-2017 vol frisse moed aan de 
eerste periode, onder leiding van Robin Gerritsen (trainer), 
Luck van den Burg (Ass. Trainer), Mark Tensen (vlagger) en 
Tom Holsappel (leider). Al gauw hadden onze vrouwen de 
eerste periodetitel veroverd. Daarna volgde een wat mindere 
periode. Niet elke wedstrijd werd gewonnen en ze gingen met 
een 5e plek de winterstop in. Gelukkig waren de vrouwen al 
verzekerd van nacompetitie, maar zou het kampioenschap er 
nog in zitten?

Tweede seizoenshelft
Met onder anderen Marleen Holsappel in de spits, Eefke 
Bosch vanaf de buitenkant en Kirsten Wolthuis bleken onze 
dames in staat flink wat (doel)puntjes binnen te harken. Er 
werden wedstrijden gewonnen, dus al gauw kon er weer naar 
boven gekeken worden en zo begon zowaar de titelrace in 
zicht te komen. Het bleef een spannende strijd tot aan de laat-
ste wedstrijden, want wat kon er nog veel gebeuren … 

Wedstrijd DZC Vr1 – Heino Vr 1
In deze wedstrijd moest het gebeuren, tegen de grootste 
concurrent. Wie van deze twee teams zal aan het langste eind 
trekken, wie het onderspit delven? Met een grote bus inclu-
sief supporters reisden de vrouwen naar Doetinchem af. Het 
werd een enorm spannende wedstrijd waar iedereen tot het 
gaatje ging. Het eindigde in een gelijkspel, dus er was nog niks 
beslist!

De laatste wedstrijden …
Eén ding was zeker: elke wedstrijd die nog volgde MOEST ge-
wonnen worden. En ja hoor: waar onze vrouwen de voorlaatste 
wedstrijden bleven winnen, had DZC minder geluk: puntverlies 
tegen Drienerlo. Oftewel: alles in eigen hand! De wedstrijd 
tegen Zelos volgde, waar bij winst van Vr1 het kampioens-
feest los zou kunnen barsten, mits DZC zou verliezen van hun 
tegenstander.
Elk scenario leek besproken te zijn, tot in de 22e minuut een 
flinke overtreding van een speelster van Zelos werd begaan 
op aanvoerster Jitske Mulder, waarop de wedstrijd eindigde 
in een tragedie: met een dubbele beenbreuk werd zij per 
ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Wedstrijd gestaakt! 
Ook op de Heinose velden bleef dit nieuws niet onopgemerkt. 
Aangezien DZC ondertussen een ruime overwinning boekte, 
moest de wedstrijd dezelfde week nog uitgespeeld worden. 
Woensdagavond gebeurde het en er barstte een flinke strijd 
los. Niet alleen voor het kampioenschap, maar ook omdat het 
enige antwoord op de aanval op Jitske winnen was. En dat 
antwoord was er: in de laatste minuut wist Anneloes het net 
te vinden! Wat een vreugde en feest! Op naar zaterdag. De 

Kampioenschap Vrouwen 1
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woorden van Peter Vervloet waren kort en duidelijk: het kampi-
oenschap moet worden binnen gehaald, want Heino had zin in 
een feestje!

Zaterdag 6 mei, erop of eronder!

De spanning was om te snijden, de letters op het spandoek “wij 
vechten voor onze club” schitterden in de zon. 6 mei was de 
dag waarop het moest gebeuren. Vooraf aan de wedstrijd wer-
den de meiden van A die onze Vr 1 het seizoen flink gesteund 
hebben door mee te doen met de trainingen en wedstrijden in 
het zonnetje gezet. Hierna traden de vrouwen aan om de wed-
strijd te beginnen, met veel support vanaf de kant! Een heerlijke 
eerste helft werd op de Heinose mat gelegd en met een vroege 
1-0 werd de kleedkamer ingegaan. Met deze stand waren de 
vrouwen verzekerd van het kampioenschap. Echter, er volgde 
een tweede helft die heel anders liep dan gewenst: maar liefst 
vier doelpunten vlogen onze vrouwen om de oren met een 1-4 
resultaat op het scorebord. Wat een woede en frustratie was 
af te lezen op de hoofden van onze speelsters … Wat zij alleen 
nog niet wisten en waar het publiek op de tribune al van op de 
hoogte was: DZC had verloren tegen Bergentheim!
Het eindsignaal volgde en toen werd het iedereen duidelijk: 
Heino Vrouwen 1 kampioen! De dames stormden het veld op, 
de ene na de andere omhelzing en vreugdedans volgde: we did 
it! Het werd pas echt toen de medailles werden uitgedeeld en 
de felicitaties volgden, wat een feest! De vrouwen feestten in de 
kleedkamer nog even door, om vervolgens de volle kantine te 
betreden. Voorzitter Peter Vervloet deed een geweldig dankbaar 
woordje, waarna Jitske Mulder en Robin Gerritsen hun bedank-
woordjes deden. 
En wat is een kampioensfeest zonder platte wagen? De platte 
wagen werd voorgereden en onder luidkeels gezang met num-
mers als “de groene hel” en “we gaan nog niet naar huis”, werd 
de ereronde gereden door het prachtige Heino, langs sponsor 
Buuffie’s. Hier werd de proost dan ook gedaan, waarna een 
heerlijke barbecue volgde en het welverdiende feestje nog even 
doorging.

Het perfecte scenario van een kampioenswedstrijd? Dat niet. 
Maakt dat iets uit? Zeker niet, het feest was er niet minder om. 
Volgend jaar zullen de dames uitkomen in de tweede klasse. 
Hopelijk kunnen zij ook dan rekenen op alle supporters die ach-
ter onze dames stonden dit seizoen en waarvoor zij iedereen 
enorm dankbaar zijn. Daarnaast nogmaals alle dank aan de 
meiden en dames die mee hebben gedaan met onze Vrouwen 
1 en de sponsoren Buuffie’s en Camping Heino. Want, met de 
woorden van onze voorzitter: alleen samen staan we sterk!
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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

bedankt
!
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Wij zijn Heino, wij staan voor saamhorigheid 
en samen vechten voor de club. We zien 
elkaar bij de voetbal, begroeten elkaar, helpen 
en ondersteunen elkaar. En dat alles omdat 
we minimaal één ding gemeenschappelijk 
hebben: ons groene hart! Uiteraard is er meer 
dan voetbal, dus nemen we een kijkje of er 
nog meer passies zijn waar het groene hart 
van onze Heinoërs harder van gaat kloppen.
We trappen deze rubriek af met Marleen 
Holsappel (28). 

tekst: Anneloes Rabel

Na een paar uitstapjes te hebben gemaakt 
naar Hoogeveen en ASC Dalfsen is Marleen 
sinds afgelopen seizoen weer te vinden op de groene velden 
van haar thuishaven, waar ze tegenwoordig de rol van diepe 
spits vervult binnen ons vrouwelijke vlaggenschip.

Marleen, vertel eens wat over jezelf.
Sinds dit seizoen voetbal ik via een paar omwegen weer bij 
Heino Vr1. Samen met mijn vriend Willard woon ik in Heino. Ik 
ben werkzaam bij de politie. Verder houd ik van lekker actief 
bezig zijn en sporten. Mijn familie en vrienden zijn enorm 
belangrijk voor me en mijn grootste hobby naast de voetbal is 
survivallen. Jammer genoeg zitten er maar 24 uren in een dag, 
anders had ik naast mijn werk, de voetbal en het onderhou-
den van sociale contacten nog wel meer willen ondernemen, 
zoals nog meer sporten.

Hoe ben je erbij gekomen te gaan survivallen?
Vanuit mijn werk ben ik er mee in aanraking gekomen. Via 
Amanda Westervoorde (voormalig speelster Vr 1 en nu speel-
ster bij Appeltje-Eitje) en haar vriend Martijn ben ik bij Thor 
terecht gekomen - een club in Zwolle - en merkte ik dat ik het 

erg leuk vond om te doen. Vier jaar geleden 
ben ik ermee begonnen, waarna ik een 
tijdje moest stoppen wegens tijdgebrek. 
Sinds een half jaartje heb ik het weer op-
gepakt. Als je wilt kun je daar elke dag wel 
trainen en meedoen met wedstrijden. Maar 
ik doe het lekker op recreatief niveau, dit in 
verband met de combinatie met voetbal. 

Wat betekent survivallen voor je en 
wat is je uitdaging en/of doel? 
Het is iets wat mooi is om naast de voetbal 
te beoefenen. Je traint je hele lichaam, 
waar je met voetbal in principe bepaalde 
delen van je lichaam traint. Je wordt er 
echt fit van, het is goed voor je coördinatie, 
uithoudingsvermogen, kracht etc. Het geeft 
je zowel mentaal als conditioneel positie-
ve energie. Zoals ik al aangaf word je er 
lichamelijk fit van en aangezien ik selec-
tievoetbal speel vind ik dat je dan fit moet 
zijn. Survivallen is een mooie manier dit te 

bereiken.
Je kunt deze sport zowel individueel als met een team 
beoefenen, daar ligt ook mijn uitdaging. Tuurlijk vind ik het 
leuk om een goede tijd neer te zetten en soms kijk ik daar 
ook met een schuin oog naar, maar uiteindelijk vind ik het 
geweldig hoe je het samen doet: elkaar helpen, samen de lat 
hoger leggen en de grenzen verleggen. Ik vind het belangrijker 
(samen) alle hindernissen te halen dan een goede tijd neer 
te zetten. Omdat ik het op recreatief niveau doe en het moet 
combineren met de voetbal heb ik geen uitdagingen in 
wedstrijdvorm. Wel vind ik het af en toe leuk om mee te doen 
aan wedstrijden in de buurt. Helaas ben ik tijdens de 
Farmstacle Run op vakantie …

Wat is het mooiste (dat je hebt meegemaakt) tijdens 
het survivallen?
Ik vind survivallen op zich erg mooi en het mooiste is als je het 
met de mensen met wie je bent samen redt: elkaar helpen, de 
hindernissen halen etc. Qua hindernissen vind ik het mooiste 
om te doen de swingovers/het touwklimmen. Vooral omdat ik 

Meer dan 
voetbal …
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daarin flinke verbetering zie. Ik heb de meeste hekel aan de 
cat crawl (lees: met je buik en benen schuren over een touw 
kruipen). Maar ja, ook dat went! 

Wat is je grootste blunder die je hebt begaan?
Gelukkig heb ik nog geen grote blunder begaan. Waarschijnlijk 
ook omdat ik me niet snel in onveilige situaties zal bevinden, 
omdat ik rekening moet houden met mijn werk. Maar ik kan 
soms wel iets te luidruchtig zijn en wat dingetjes schreeuwen, 
haha. Net zoals in het voetbalveld er nog weleens wat uit kan 
schieten overkomt me dat daar ook weleens. En de mensen 
die me kennen in het veld zullen dit zeker beamen! 

Vertel eens wat over 
jullie meest recente 
gezinsuitje?
Vorig weekend hebben we 
met Willard, mijn broertje 
Tom (leider Vr 1) en mijn 
moeder een obstakelrun 
gedaan in Biddinghuizen. 
Daar hebben we echt lol 
gehad. Het mooiste is ook 
dat het dan niet om de tijd 
gaat, maar echt om het 
plezier en het is dan erg mooi 
dat iedereen de hindernissen 
gehaald heeft.

En wie was over het algemeen beter in de hindernis-
sen, jij of Willard?
Haha, het is net hoe je het bekijkt, wel gelijkwaardig denk ik! 
We kunnen wel goed levellen aan elkaar: Willard kan bijvoor-
beeld wat harder lopen en ik ga over het algemeen wat 
makkelijker over de hindernissen heen. Maar dat komt 
natuurlijk ook omdat ik hierin wat meer in train.

Als je moet kiezen tussen …

Nooit meer voetballen of nooit meer survivallen? 
Haha, allebei gewoon doen altijd blijven doen! Nee als ik 
echt moet kiezen, dan op dit moment toch voetbal. Voetbal 
is natuurlijk een officiële teamsport en als je daarvoor kiest 
moet je er altijd staan vind ik.

Eerste worden van de vrouwen bij een survivalrun of de win-
nende goal maken tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd? 
Sowieso dat laatste, dat is het mooiste dat er is!

Je tegenstander een panna geven bij de voetbal of eerder over 
een hindernis komen dan een erg breed gespierde, sportieve 
man die tegelijkertijd aan de hindernis begint als jij?
Een panna geven is al moeilijk genoeg. Dus dan ga ik voor de 
laatste, dat vind ik dan wel mooi! 
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Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl

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:
13 september 2017
31 oktober 2017
6 december 2017
14 februari 2018
4 april 2018
7 juni 2018

    
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
vrijdag 9 juni 2017 D-kamp        Hellendoorn
zaterdag 10 juni 2017 D-kamp        Hellendoorn
zaterdag 10 juni 2017 vv Heino Familiedag  15.00 uur 22.30 uur Sportpark
zondag 11 juni 2017 D-kamp        Hellendoorn
    
zaterdag 1 juli 2017 Oud papier m.m.v. Heino 3 8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
woensdag 26 juli 2017 Voetbalkamp Heino      Summercamp
donderdag 27 juli 2017 Voetbalkamp Heino      Summercamp
vrijdag 28 juli 2017 Voetbalkamp Heino      Summercamp
zaterdag 29 juli 2017 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
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
Vertrouwenspersoon Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Zuidwijk, M. 06-20066741 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 06-45593073
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
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 0572-392815 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. Steg, H. 06-12436353

Vrijwilligerscoördinaat
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