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Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door lidmaatschap van:

Onze ervaren letselschade experts nemen u alle zorgen uit handen

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



Voorwoord van de voorzitter

We zijn weer begonnen ...
Hopelijk hebben jullie een fijne zomer genoten en net zoveel 
zin als ik om weer volop bezig te zijn met vv Heino (Sallands 
Mooiste, toch?). Niet alleen genieten van het voetbal, maar 
evenzo van het verenigingsleven. De accommodatie ligt er 
weer pico bello bij en onze vrijwilligers staan klaar om 
iedereen gastvrij te ontvangen. 

De competitie start wat later dan voorgaande jaren en in de 
eerste weken van september spelen de teams vooral beker 
en oefenwedstrijden. Hoe dan ook: we zijn er klaar voor! Dat 
zijn zeker onze vrouwen en meiden die natuurlijk net als 
iedereen super trots zijn op de prestaties van onze Oranje 
Leeuwinnen. We verwachten nu niet direct hierdoor een 
enorme aanwas van nieuwe vrouwelijke leden. We hebben 
immers al veel vrouwen en meiden bij de vereniging en dat 
al 35 jaar. Toch zou het mooi zijn als het Vrouwenvoetbal 
de boost krijgt die het verdient. Voor ons is het Vrouwen-
voetbal al een wezenlijk en vanzelfsprekend onderdeel van 
de vereniging; ook de vertegenwoordiging in commissies 
en bestuur. Over betrokkenheid en inzet hebben we hele-
maal niets te klagen. We zien echter wel dat dwars door de 
vereniging heen steeds minder vrijwilligers méér gaan doen. 
Het aantal vrijwilligers met dubbele taken wordt groter en 
dat moeten we gaan omdraaien. Juist met méér vrijwilligers 
ervoor zorgen dat de lasten worden verdeeld. Ach, eigenlijk 

zijn het toch geen lasten? Het is toch fantastisch om bij te 
dragen aan een goed verenigingsleven. Er met z’n allen voor 
te zorgen dat de jeugd bij ons kan genieten van het voetbal, 
de teamspirit, een veilig sportklimaat, ontwikkelkansen en 
een hecht verenigingsleven. Is het een kwestie van weinig 
beschikbare tijd om daaraan bij te dragen? Juist daarom 
hebben we méér vrijwilligers nodig. 
Doe mee! Je krijgt er veel voor terug. Een tevreden gevoel, 
ontwikkelmogelijkheden, waardering en een trots gevoel om 
te mogen bijdragen aan ons vv Heino. Natuurlijk krijg je ook 
de waardering in de vorm van ons traditionele familiefeest. 
Ik gebruik maar weer de bekende uitspraak dat we meer zijn 
dan voetbal alleen en voeg daar graag aan toe dat we met 
z’n allen vv Heino dragen en maken. Ik voel me zeer prettig 
om daaraan bij te dragen. 
Vraag me gerust naar de redenen van dit vv Heino-geluk. 
Andersom vraag ik jou dan om medeverantwoordelijkheid te 
dragen voor een blijvend goed verenigingsleven.

Namens het bestuur wens ik jullie allen een superfijn 
voetbalseizoen!

Peter Vervloet,
Voorzitter
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Wat is er nu mooier dan bij je eigen vereniging een deel van je 
(beroeps)opleiding te doen? We zijn immers erkend leerbedrijf voor 
de MBO-opleidingen ‘sport en bewegen’ en voor het CIOS. Dat 
betekent dat vv Heino voldoet aan de eisen die worden gesteld, 
zoals: voldoende gekwalificeerde opleiders (trainers), voldoende 
opleidingsmogelijkheden en het kunnen uitvoeren van stage-
opdrachten. De laatste jaren zien we ook stageopdrachten vanuit het 
HBO; meestal is dit onderzoek naar verbeteringen binnen de 
vereniging of bijvoorbeeld onderzoek naar het sportklimaat. 

In alle opleidingen ‘snijdt het mes aan twee kanten’. De stagiaire 
heeft een mooie stageplek en vv Heino krijgt advies en inzet. We 
investeren graag in onze jeugdleden.

Naast stages binnen bovenstaande opleidingen biedt vv Heino voor 
middelbare scholieren ook de mogelijkheid tot het uitvoeren van de 
maatschappelijke stage. Kortom: ‘we zijn meer dan voetbal alleen’. 
We staan dus ook voor ‘opleiden’. Naast het eigen technisch voetbal-
kader bieden we volop stageplaatsen. Wellicht nog in de toekomst uit 
te breiden naar opleidingen in de groen- en horecasector. 

Ons Hoofd Opleidingen is Rik Keijzer. Rik is tevens onze aanvoerder 
van Heino 1. Hij geeft inhoud aan het technisch kader, begeleidt 
trainers en volgt hierin het technisch beleidsplan van vv Heino. Voor 
de meer organisatorische zaken en de contacten met scholen gaat 
vanaf dit jaar Edwin Heetkamp enthousiast met Rik de opleidings-
structuur verder vormgeven. Edwin zal de eerste contactpersoon 
worden voor stagiaires en opleidingen. De maatschappelijke stages 
blijven begeleid worden door Piet Schippers.  

Rik en Edwin geven in het kort weer wat zij vinden van opleiden bij 
vv Heino.

Rik, Hoofd Opleidingen
‘In een betrokken vereniging als vv Heino, met een veilig leerklimaat 
en veel persoonlijke aandacht, kun je je stage-uren maken. Het grote 
voordeel is dat je de vereniging kent, de mensen kent en zo kunnen 
we elkaar verder helpen en sterker maken.’

Edwin, Coördinator Opleidingen
‘Meer dan voetbal alleen betekent dat je als vereniging ook over de 
grenzen van de vereniging moet willen investeren. Een belangrijke 
stap hierin is de erkenning ‘leerbedrijf’ voor de MBO-opleidingen 
‘sport en bewegen’ en het CIOS.  We bieden onze jeugd ruimte om 
hun opleiding in praktijk te brengen, zich daar verder te ontwikkelen 
en daarmee ook te investeren in onze vereniging. Mij spreekt de 
ambitie van de vereniging aan om een goede opleidingsstructuur 
neer te zetten. Ik wil me daar heel graag voor inzetten.’

Onze vereniging profileert zich graag als leerbedrijf en we denken 
met Rik, Edwin, Piet én al die betrokken trainers volop mogelijkheden 
te bieden en bovenal kwaliteit in de begeleiding. 

In de structuur van onze vereniging vallen Rik Keijzer en Edwin 
Heetkamp onder de Technische Commissie, onder leiding van 
bestuurslid Raymond Pot. Piet Schippers valt onder de 
Jeugdcommissie, onder leiding van bestuurslid Peter Telgenkamp.

Al een aantal jaren biedt onze vereniging mogelijkheden om stages te lopen. Voor het 
MBO zijn we zelfs erkend leerbedrijf. Onlangs hebben we de opleidingsstructuur versterkt 
met een Coördinator Opleidingen die naast het Hoofd Opleidingen vorm en inhoud geeft 
aan het vv Heino-leerbedrijf. 

Rik Keijzer, Hoofd Opleidingen, 
is bereikbaar op:
06 10357684 en via 
hoofd-opleidingen@vvheino.nl 

Edwin Heetkamp, Coördinator Opleidingen, 
is bereikbaar op:
06 38308873 en via 
coördinator-opleidingen@vvheino.nl 

Piet Schippers, Coördinator Maatschappelij-
ke stages (MaS), is bereikbaar op:
06 48694592 en via 
p.schippers@hetnet.nl 

Opleiden bij vv Heino
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Mijn naam is Martijn de Vogel. Ik ben 37 jaar en 
woonachtig in Raalte-Noord, samen met mijn vriendin 
Susanne. Samen hebben we een dochtertje van 14 
maanden en haar naam is Fieve. In mei van dit jaar zijn 
wij verhuisd naar onze nieuwe woning aan de 
Venebrugge op Salland II.

In het dagelijks leven werk ik bij NetKo B.V. te Raalte. Netko 
verzorgt kwalitatief hoogwaardige logistiek koel- en diepvries-
dienstverlening. Binnen deze organisatie ben ik met name 
verantwoordelijk voor de inkoop, verkoop en voorraadbeheer.

Op 8-jarige leeftijd ben ik begonnen met voetballen bij Rohda 
Raalte. Vanaf de pupillen doorliep ik alle jeugdselecties. Bij de 
A1 maakte ik een goede ontwikkeling door en mocht daardoor 
in de voorbereiding twee weken meetrainen met het eerste 
elftal. Tijdens deze stage wist ik de hoofdtrainer te overtuigen 
en werd vervroegd doorgeschoven naar de hoofdmacht. 
Tijdens mijn debuut mocht ik op 17-jarige leeftijd in de basis 
beginnen tegen Achilles ’12 en gaf drie assists waaruit ex-prof 
en topscorer Stef Hendriks een hattrick kon scoren. In het-
zelfde seizoen speelde ik de kampioenswedstrijd tegen 
Colmschate ’33 voor promotie naar het hoogste amateur-
niveau, de hoofdklasse. Mijn ontwikkeling wekte interesse van 
diverse clubs en ik werd uitgenodigd voor een stage bij 
Heracles en FC Twente, maar men adviseerde mij om me te 
blijven focussen op Rohda Raalte. Helaas werd de promotie-
wedstrijd verloren en eindigde dat seizoen met veel hoogte-
punten in mineur. Uiteindelijk is het nooit meer tot een stap 
richting het betaalde voetbal gekomen. Daarna heb ik twee 
promoties naar de hoofdklasse meegemaakt en speelde ik 

ook tegen mijn voorganger, Michel Steggink. Omdat Rohda 
Raalte in die periode veel spelers van buiten aantrok, moest 
ik steeds vaker vanaf de reservebank toekijken of wedstrijden 
spelen in het tweede elftal. 

‘Tijdens de buurtbarbecue is het allemaal begonnen’

In 2007 werd mij tijdens een buurtbarbecue gevraagd of het 
mij niet leuk leek om trainingen bij de jeugd te verzorgen. Ik 
ben toen op de woensdagavond training gaan geven bij de C1, 
dat toen in de tweede divisie uitkwam. Ook op de zaterdag 
assisteerde ik bij dit team tijdens de wedstrijden. Het seizoen 
daarna werd mij al snel gevraagd of ik geen trainersdiploma 
wilde halen en dit is waar het allemaal is begonnen. Na het 
behalen van mijn TC3 heb daarna ook direct de TC2-opleiding 
afgerond en volgde ik een cursus techniektrainer bij René 
Meulensteen. Ik ben inmiddels ruim 10 jaar actief als trainer/
coach en heb de D1, C1 en B1 onder mijn hoede gehad. 
Daarnaast had ik een geweldig seizoen met de A1, waarmee 
ik in seizoen 2012-2013 kampioen werd van de 4e divisie en 
de bekerfinale haalde. In deze periode heb ik ook veel activi-
teiten gedaan bij de KNVB als talenttrainer en was ik assistent 
binnen de voetbalacademie van FC Twente bij O14 jaar.

‘In deze persiode kreeg mijn visie steeds meer vorm’

Daarna was ik drie seizoenen eindverantwoordelijke bij het 
tweede elftal in de reserve hoofdklasse en in deze periode 
kreeg mijn visie steeds meer vorm. Ik kreeg ook het Beloften-
team onder mijn hoede en werkte inmiddels veel samen met 
de hoofdtrainer Martin Drent en Peter Reumer (ex-Heino). 

Even voorstellen: Martijn de Vogel
Foto: Gerard Vrakking
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Drent moest in de winterstop vertrekken wegens mindere 
resultaten en mijn naam als opvolger werd steeds vaker 
genoemd. Omdat ik nog geen TC-1 diploma had overtuigde 
Gerard Marsman mij om dit papiertje te gaan halen. Deze 
leerzame cursus heb ik afgelopen zomer af kunnen ronden. Ik 
zat in de schoolbanken met namen als John Heitinga, Denny 
Landzaat, Gerald Sibon en Kees van Wonderen en heb in de 
keuken mogen kijken bij de top van Nederland. Mijn stage-
periode en mijn examens deed ik bij PEC Zwolle O17, waar-
mee we afgelopen seizoen kampioen werden. PEC Zwolle 
combineerde ik met een rol als assistent van Frank Tempel-
man bij Rohda Raalte en ik was dus vrijwel de hele week met 
voetbal bezig.

De positieve ontwikkelingen binnen Heino zijn mij natuurlijk 
niet ontgaan. We kwamen elkaar al geregeld tegen tijdens 
competitie of oefenwedstrijden. Ondanks de rivaliteit hebben 
de clubs tenslotte ook veel raakvlakken met elkaar. Ook zijn er 
veel (oud-)bekenden van mij die inmiddels bij beide clubs een 
verleden hebben. 
Na de eerste Sallandse derby kwam ik in gesprek met Berndt 
Jalink (Technische Commissie). Tijdens dit gesprek hebben 
we uitgebreid gesproken over mijn visie en ambities. Toen 
Michel Steggink in december aangaf de club te willen verlaten, 
volgde al snel een telefoontje van Berndt of ik openstond voor 
een gesprek. Tijdens dit gesprek kwam al snel de Sallandse 
mentaliteit naar voren, zoals vriendelijkheid, belangstelling, 
saamhorigheid en een nuchtere, maar duidelijke clubvisie. 
Daarna is alles in stroomversnelling gekomen en ben ik erg 
blij dat ik hier aan de slag mag. Ik krijg nu de mogelijkheid om 

op eigen benen te staan als hoofdtrainer en om mezelf verder 
te ontwikkelen. Mijn doel is om de komende periode een bij-
drage te kunnen leveren aan de stabiliteit en continuïteit van 
de club als stabiele eersteklasser. 

‘Ik hecht veel waarde aan teamontwikkeling’

Ik ben een jonge, moderne trainer en in mijn ogen is een spel-
systeem niet meer heilig. Ik hecht veel waarde aan teamont-
wikkeling. Dit is een middel om op een andere manier de 
resultaten te verbeteren. Hierbij gaat het vooral om vertrou-
wen, mijn rol als coach, leren, het bekende loslaten en om-
gaan met conflicten. Hierin is het belangrijk om open en eerlijk 
met elkaar te communiceren. We willen natuurlijk zoveel 
mogelijk wedstrijden winnen, maar dat lukt alleen als we voor 
elkaar door het vuur willen gaan en van elkaar (leren) accepte-
ren als er bepaalde dingen minder goed gaan. Iedereen heeft 
hierin een rol en een bijdrage en moet dus ‘betrouwbaar’ zijn.

De manier waarop ik wil dat mijn team speelt is grotendeels 
gebaseerd op spelprincipes. Dit kunnen spelopvattingen zijn 
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die gelden in elke formatie tegen elke formatie. Een voor-
beeld hiervan zou kunnen zijn dat wij altijd een overtal willen 
creëren via de as van het veld of dat we na het veroveren van 
de bal het liefst direct vooruit willen spelen. Spelprincipes zijn 
gemakkelijker te onthouden voor spelers. Ik heb inmiddels al 
ervaring binnen veel spelsituaties meegemaakt. Voor spelers 
geldt dat niet. Spelprincipes zijn veel overzichtelijker. Als die 
leidend zijn, en ze vaker besproken en getraind zijn, schept 
dat voor spelers veel duidelijkheid. Ze gelden in elke situatie 
en zijn relatief makkelijk te onthouden. Een ander voordeel is 
dat je onafhankelijker bent van de speelwijze van de tegen-
stander en je meer uit kunt gaan van eigen kracht. In een 
wedstrijd kunnen namelijk allerlei dingen veranderen. Ook kan 
ik als trainer gemakkelijker variëren met formaties. Door met 
spelprincipes te werken, blijven de meeste afspraken gewoon 
hetzelfde. Dat geeft mij als trainer ook de kans om gemakke-
lijker te switchen van formatie als er blessures zijn of omdat ik 
denk dat ik daarmee de zwakke plekken van de tegenstander 
kan bespelen. Dit seizoen beschikken we over een goede, 
maar smallere selectie dan de afgelopen jaren. Het is dus 
belangrijk om de selectie zo fit mogelijk te houden en om 
creatief te zijn, maar het biedt zeker ook nieuwe 
mogelijkheden voor talentvolle spelers uit ‘eigen kweekvijver’ 
om sneller in aanmerking te komen voor het eerste elftal. 
Binnen de jeugdafdeling en bij de seniorenselecties lopen uit-
stekende trainers die spelers klaarstomen voor het grote werk, 
maar uiteindelijk is dit ook de verdienste van de lagere teams 
waar velen voor het eerst hebben leren voetballen. Vv Heino is 
er uiteindelijk voor iedereen.

We hebben een prima voorbereiding achter de rug en ik heb 
veel vertrouwen in de start van de competitie. We zitten nog in 
het bekertoernooi en er staan ons mooie derby’s te wachten 
tegen De Zweef en Schalkhaar. De wedstrijd op 30 september 
tegen Rohda Raalte zal voor mij natuurlijk een hele speciale 
zijn. Ik hoop dat beide ploegen er weer een aantrekkelijke 
wedstrijd van gaan maken. Na de nederlaag en het gelijkspel 
van afgelopen seizoen zou een overwinning dan natuurlijk 
geweldig zijn. We gaan in ieder geval onze uiterste best doen!

Ik voel me momenteel erg op mijn plek bij vv Heino en ik 
ben dan ook erg tevreden over mijn selectie en begeleiding, 
de (medische en technische) staf en de support van de 
Technische Commissie en het bestuur. 
Hopelijk kunnen wij de supporters komend seizoen weer 
goede wedstrijden voorschotelen, zodat we trots kunnen blij-
ven op deze prachtige club.

Met sportieve groet,
Martijn de Vogel
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Sinds jaar en dag wordt er bij v.v. Heino een Voetbal2daag-
se georganiseerd in de herfstvakantie. vvheino logoOok dit 
jaar organiseert de v.v. Heino in samenwerking met Voet-
balkamp Heino de Voetbal2daagse in de herfstvakantie. 
Op 23 en 24 oktober kunnen zowel jongens als meisjes in 
de leeftijd van 6 t/m 13 jaar deelnemen aan de Voetbalda-
gen. Deelname is mogelijk voor zowel leden van v.v. Heino 
als kinderen die geen lid zijn.

Deze Voetbal2daagse betekent twee dagen lang voetbal-
plezier en een gevarieerd programma bestaande uit een 
groot aantal onderdelen zoals:
- Techniektraining
- Boardingvoetbal
- Pannavoetbal

- Partijspelen in diverse varianten
- Ballen Koning Penaltybokaal
Bij deelname aan de Voetbal2daagse krijgt elke deelne-
mer een prachtig voetbaltenue (bestaande uit shirt, broek 
en kousen) van extra hoge kwaliteit! Beide dagen wordt 
er voor voldoende eten en drinken gezorgd, de kinderen 
hoeven geen eten mee te nemen. Beide dagen starten we 
om 09.00 uur. De eerste dag eindigen we om 16.00 uur. De 
finaledag sluiten we af met een heuse spannende finale 
rond de klok van 14.00 uur.

U kunt uw zoon/dochter opgeven kijk op 
www.voetbalkampheino.nl/voetbal2daagse.
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Als voorstopper, de man die naast het verdedigende werk als geen ander het overzicht 
bewaart en als stabiele spelverdeler zijn expertise beschikbaar stelt aan de leiders en trainers 
van JO11.
Ik ben Udo Oortwijn, 43 jaar, getrouwd en vader van twee voetballende zoons. 
Zelf ben ik ook sinds 1981 spelend lid bij vv Heino. 
Mijn hobby’s zijn lezen, schrijven en bijna alle sporten en spellen. Maar natuurlijk vooral voetbal! 

Jeugdcommissie actief binnen 
de transfermarkt!

Zoals bij de meeste teams is er binnen de Jeugdcommissie ook een en ander gewijzigd. Ook wij zijn tot het sluiten van de 
transfermarkt actief geweest. En dit keer hebben wij een van onze teamgenoten van ver moeten halen … Om toch de presen-
tatie aan jullie te kunnen doen in dit clubblad, hebben wij onze huisfotograaf zelfs naar China moeten sturen om een plaatje 
van hem te schieten! Dat belooft veel goeds dit seizoen; kosten noch moeite werden gespaard om voor jullie, onze toekomstige 
helden, deze toppers binnen te halen.
Graag geef ik onze toppers de gelegenheid zichzelf aan jullie voor te stellen. Hieronder volgt onze opstelling voor het komende 
seizoen: 

Rechts op de flanken een dame met pit. Een bescheiden persoonlijkheid, maar een krachtige 
teamplayer. Zonder haar inzet zou het meidenvoetbal heel wat minder leuk zijn! Zij is dan ook 
als contactpersoon de drijvende kracht voor trainers en leiders van de meidenteams. 
Ik ben Carla Smook, contactpersoon meisjes. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een zoon van 
20 en een dochter van 18, die in MO19 voetbalt. Ik werk twee dagen per week als administratieve 
kracht bij de ziekenhuisapotheek van Isala en een dag als secretaresse van de Ondernemingsraad 
van Isala.
Mijn hobby’s zijn natuurlijk vv Heino, hardlopen, Pilates, op vakantie gaan en nog veel meer.

Graag tot ziens bij vv Heino!

Aan de basis van een sterke verdediging staat deze laatste man. Snel schakelend en opbou-
wend sterk is dit onze kanjer die de basis legt voor ons opkomende talent. Hij is dan ook de 
contactpersoon voor leiders en trainers van onze pupillen van de JO8- en JO9-teams.
Jeroen van der Kuip, 39 jaar, waarvan 30 jaar wonend in Heino. Samenwonend met Samantha en 
onze twee kinderen Mika en Siem.
Sinds een kleine drie jaar ben ik verbonden aan vv Heino.
Mika voetbalt in J09-3 Siem in J08-3G.
Vorig jaar was ik leider van het team van Mika en dit jaar ben ik leider van Siems team! 
Met ingang van dit seizoen ben ik ook contactpersoon J08 en J09.

Centraal op het middenveld een ijzersterke persoonlijkheid. In zijn dagelijkse werk beroeps-
matig bezig met ontwikkelingen en voor vv Heino stelt hij dit talent beschikbaar aan leiders en 
trainers van JO13 en JO15.
Ik ben Luuk Groenewoud, vader van Joppe en Rik. Heb gevoetbald bij het dreamteam en de vetera-
nen. Nu af en toe nog bij de Averboys. In het dagelijks leven ben ik Business Development Manager, 
wat dat ook wezen mag. Ik loop graag met onze honden (en soms hard) en fiets af en toe op de 
mountainbike. Ben contactpersoon geworden omdat ik vind dat je een club maakt als iedereen zijn 
steentje bijdraagt.
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Als diepe spits en ultieme teamplayer maakt dit talent met zijn overwicht en uitstraling 
koelbloedig, kordaat en zeer betrokken af wat door zijn teamspelers hierboven is voorbereid. 
De laatste stap naar senioriteit. Hij is onze contactpersoon voor de JO17- en JO19-leiders en 
-trainers.
Mijn naam is Hendry van den Beld. Ik heb een eigen bedrijf met een houtwerkplaats. Onze 
medewerkers zijn cliënten met een afstand tot de reguliere werkvloer. Ik heb drie jongens, waarvan 
er twee voetballen. Voetbal is tevens mijn grootste hobby. Het blijft een leuk spelletje!

Als PR-directeur van het team neemt deze rots in de branding namens de Jeugdcommissie de 
coördinatie van de contactpersonen voor zijn rekening.
Mijn naam is Huub Elshof, 49 jaar oud en gehuwd. Mijn zoon voetbalt in JO19-3. Ik zelf ben 
ongeveer 18 jaar betrokken bij vv Heino. Eerst als leider/trainer, nu als coördinator contactpersonen 
bij deze mooie club.
Ik werkzaam als planner bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Om alles qua jeugdwedstrijden te regelen is deze pitbull week in, week uit druk met wedstrijd-
zaken voor de jeugd. Zonder zijn inzet zou er geen wedstrijd gespeeld kunnen worden!
Ik ben Maikel Schotman, sinds september 2000 met een onderbreking van twee jaar al lid van de 
Jeugdcommissie en ik vervul de taak van wedstrijdsecretaris. Tevens al heel wat jaren leider van 
de selectie Heino 6 en verenigingsscheidsrechter. Mijn andere hobby is dammen en ik doe dat op 
redelijk niveau en ben ook secretaris van de club. In het dagelijks leven ben ik HR-manager Benelux 
van de Nagel Group (transport). Mijn motivatie is dat door zaken te regelen je ziet dat anderen weer 
plezier aan beleven hetgeen jij gedaan hebt.

En dan onze teammanager. Met haar bescheiden opstelling en daadkracht weet zij dit team tot 
ongekende prestaties te bewegen. Met het jeugdsecretariaat in handen staat zij garant voor 
een feilloze verslaglegging, bewaking van onze acties, en allerhande acties rondom de Jeugd-
commissie.
In het najaar van 2016 ging de telefoon, Wollie Roessink belde mij op, ze vertelde mij dat ze ging 
stoppen met ingang van het seizoen 2017/2018 als secretaris van de Jeugdcommissie. Ze stelde 
mij de vraag of ik misschien interesse had om haar functie over te nemen. Nou, dat mag je best een 
uitdaging noemen, maar wel een hele leuke! Secretaris van de Jeugdcommissie, wil ik dat? Over 
deze vraag heb ik eerlijk gezegd niet heel lang hoeven nadenken. Naast mijn werk heb ik mij altijd 

ingezet als vrijwilliger en ik wil graag iets doen waar ook mijn kinderen betrokken bij zijn. 
Achter de schermen heb ik al een tijdje mogen meelopen en heb ik mij goed laten informeren. Wollie heeft mij hierin goed bege-
leid, nogmaals mijn dank hiervoor.

Wat kan ik vertellen over mezelf: 
45 jaar geleden ben ik geboren in Zwolle, opgegroeid in Heino. Na de middelbare school ben ik gaan studeren en heb ik Heino 
voor heel wat jaren verlaten, maar ik ben toch weer teruggegaan. Ik ben getrouwd met Mario en we hebben twee kinderen: Flo-
ris van 10, spelend in JO11-1G en Marijn van bijna 9, spelend in JO11-3. Vanaf het moment dat mijn jongens zijn gaan voetbal-
len, heb ik mij met heel veel plezier ingezet als leider. 
Ik werk parttime als applicatiebeheerder bij een optiekketen in het noorden van Nederland. 
In mijn vrije tijd ben ik veel op het voetbalveld te vinden. Ook bezoek ik al heel wat jaren de thuiswedstrijden van mijn cluppie 
PEC Zwolle. Als ik geen sport kijk, dan mag ik zelf ook graag sporten. Rondje hardlopen in de bossen rondom Heino en of lekker 
zweten in de sportschool.
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Hier volgen nog een paar andere (huishoudelijke) zaken.

Haal je spelregelbewijs
Het is voor tweedejaars JO17-junioren verplicht om het offi-
ciële spelregelbewijs van de KNVB te halen. Ga naar www.
voetbalmasterz.nl. Daar kun je oefenen en meteen je spelre-
gelbewijs halen. De account- en inloggegevens volgen nog. 
Wanneer deze ontvangen zijn door vv Heino, worden de codes 
aan de leiders van de betreffende teams afgegeven.
Het is de verantwoording van iedere speler zelf die tot deze 
leeftijdscategorie behoort dat hij slaagt voor deze test.

Succes met het behalen van bewijs!

Postbakjes
Leiders en trainers, willen jullie geregeld in de postbakjes kij-
ken? De postbakjes bevinden zich in de gang achter de deur 
naast de herentoilet in de kantine. In deze postbakjes leggen 
de verschillende commissies informatie neer die voor jullie en 
jullie team van toepassing zijn. Ook de clubbladen worden hier 
neergelegd voor de F-teams met als doel deze aan de spelers 
en speelsters uit te delen.
Kijk na afloop van elke wedstrijd even in jullie postbakje of 
hier nog informatie ligt.

Pupil van de week
Ook tijdens het seizoen 2017/2018 is er tijdens de wedstrijd 
van Heino 1 een ‘pupil van de week’. Vanuit de Jeugdcommis-
sie wordt dit opgepakt door Saskia Maatman. 
Het is de bedoeling dat de JO8- en JO9-spelers en -speelsters 
pupil van de week gaan worden. Saskia zal de teams benade-
ren en vragen of er belangstelling voor is. 
Vind je het leuk en wil je je alvast opgeven voor een wedstrijd 
dan kan dit door een e-mail te versturen aan Saskia. 

Tenslotte even iets over mijzelf. 
Mijn naam is Peter Telgenkamp, 
getrouwd met Monique. Vader 
van Bo (15) keepster van MO19 
en Robin (17) voetballend in 
JO19-2. 
In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam bij de Siers Groep in 
Oldenzaal. Sinds 2005 betrok-
ken bij vv Heino in verschillende 

functies. Mijn hobby’s zijn fietsen, fitnessen en natuurlijk … 
voetbal!!
En ik ben supertrots op het feit dat ik mag samenwerken met 
dit mooie team, bij de gezelligste club van Salland!

het Erf 37
8102 KE Raalte

L.J. Costerstraat 27p
8141 GN Heino

0572-360090

Spreekt dit u aan? Neem dan eens contact op.



Schrijf in deze e-mail:
- je naam;
- in welk team je speelt;
- je e-mailadres en telefoonnummer.

Saskia zal dan contact met jullie opnemen. De komende we-
ken zijn de wedstrijden al ingedeeld maar later in het seizoen 
moeten de pupillen nog ingedeeld worden.
Het e-mailadres van Saskia is: saskia.maatman@kpnmail.nl.

Dus … wanneer je dit leuk lijkt en je speelt in een JO8- of JO9-
team: meld je aan bij Saskia en zij neemt contact met jullie 
op.
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Een rondje 
langs 

de velden 
in de

Eerste Klasse E 
de nieuwkomers 

deel III

Seizoen 2017-2018 wordt alweer het vierde voor vv Heino in 
de 1e klasse E. Ook dit jaar kent de competitie weer een aan-
tal oude bekenden, zoals De Zweef en Tubantia. Toch is 
er met het vertrek van kampioen BVC ’12, degradanten 
Germania, Orion en TVC’28 en de terugkeer van het Meppelse 
Alcides naar hun ‘eigen’ noordelijke 1e klasse de ruimte vrij-
gekomen voor een viertal nieuwkomers en een ‘herintreder’: 
de amateurs van NEC komen na een seizoen in de zuidelijke 
1e klasse C terug op het oude nest. De vier nieuwkomers 
worden in deze rubriek nader voorgesteld. 

door: Timo Bomhof

In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeven 
we eens niet naar de regio Nijmegen. We 
starten daarom in de Achterhoek, om precies 
te zijn in Winterswijk, met de lokale FC. Op 
het eerste gezicht geen bekende naam, maar 
FC Winterswijk is in 2013 ontstaan uit een 

fusie tussen vv Winterswijk, SKVW en WVC en die laatste club 
is wel degelijk een oude bekende. In het laatste seizoen op 
eigen benen kwam WVC, als promovendus, samen met Heino 
uit in de 2e klasse J. In Heino eindigde de wedstrijd in 2-2, 
terwijl het in Winterswijk maar liefst 4-0 voor WVC werd. Toch 
degradeerde WVC dat jaar via de nacompetitie, terwijl Heino 

keurig in de middenmoot eindigde. Als FC Winterswijk werd de 
club vervolgens direct kampioen in de 3e klasse, en na drie 
jaar in de 2e klasse werd vorig seizoen promotie naar de 1e 
klasse gerealiseerd door achtereenvolgens Luctor et Emergo 
en TVC ’28  te verslaan. Overigens kwamen Heino en WVC 
elkaar ook al tegen in Heino’s debuutjaar in de 2e klasse. De 
thuiswedstrijd leverde toen een 2-1 overwinning op en ook 
toen was WVC in Winterswijk te sterk: 3-2. De historie van 
FC Winterswijk moet uiteraard nog grotendeels opgebouwd 
worden, maar WVC kent, als grootste van de drie fusieclubs, 
een rijk verleden. Opgericht in 1912 en jarenlang spelend in 
afwisselend de 1e en 2e klasse, is het absolute hoogtepunt 
toch wel de winst van de districtsbeker Oost (voor zondag-
clubs) in 1968. 

Voor de volgende nieuwkomer hoeven we 
maar een kleine twintig kilometer verderop, 
naar het dorpje Zieuwent, onder de rook 
van Lichtenvoorde. Op het sportpark met 

de welluidende naam De Greune Weide speelt daar RKZVC. 
Van 1972 tot 2011 heeft de club vrijwel voortdurend in de 4e 
klasse gespeeld; prima passend bij een dorpje van slechts 
2000 inwoners en slechts onderbroken door een zesjarig 
avontuur in de 3e klasse halverwege de jaren 80 en een enkel 
jaar in de 5e klasse. Dat was in 2009, maar dat leverde direct 
een kampioenschap op. Die titel bleek echter de opmaat naar 
meer: twee jaar later promoveerde RKZVC weer naar de 3e 
klasse. Dat bleek toen nog te vroeg, getuige de degradatie 
(via de nacompetitie), maar de toon was gezet. Terug in de 
4e klasse werd direct weer het kampioenschap behaald en 
dit keer bleek RKZVC wél een aanwinst op het hogere niveau. 
Na een zesde plaats in het eerste seizoen volgde een tweede 
plaats, net achter Vorden, en het jaar erop zelfs een historisch 
kampioenschap. De koek bleek echter nog niet op voor de 
Zieuwentenaren: eenmaal beland in de 2e klasse stond daar 
afgelopen jaar geen maat op de club en werd RKZVC met liefst 
12 punten voorsprong kampioen, zodat men het nu in de 1e 
klasse mag opnemen tegen Heino – niet slecht, slechts tien 
jaar na de degradatie naar de 5e klasse! Architect van het 
huidige succes is trainer Laurens Knippenborg, in het verleden 
jarenlang trainer bij het Aaltense AZSV, maar ook bij hoofd-
klasser Nunspeet (waarmee hij in 2013 echter degradeerde, 
om vervolgens naar RKZVC te verhuizen). De selectie bestaat 
voornamelijk uit spelers die de club al jaren dienen, aangevuld 
met enkele nieuwelingen die speelden bij clubs als AZSV en 
HSC ’21, maar de meest opvallende is toch wel Joey Belter-
man, die in 2012 in de Eredivisie debuteerde voor Heracles, 
maar daar nooit echt doorbrak – hij kwam in drie seizoenen 
tot slechts 12 wedstrijden. Hij kwam daarna bij FC Den Bosch 
terecht, waar hij in twee seizoenen 62 wedstrijden speelde, 
om vervolgens bij sv Spakenburg te belanden. Daar hield hij 
het na een seizoen alweer gezien om terug te keren naar zijn 
geboortestreek en dus bij RKZVC te gaan spelen.

Van Zieuwent gaan we noordwaarts naar Hengelo (Ov.), naar 
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  Uit:
  BVC ’12 (kampioen)
  TVC ’28 (degradant)
  Germania (degradant)
  Orion (degradant)
  Alcides (terug naar 1F) 

In:
BWO
NEC (terug uit 1C)
RKZVC
sv Schalkhaar
FC Winterswijk



HEINO SPORT 201716



de thuisclub van Michel Steggink, BWO. 
Blauw Wit Oost, zoals de club voluit 
heet, speelt daar op sportpark De Noork 
aan de noordoostrand van de stad. Sinds 

begin jaren 70 heeft BWO afwisselend voor kortere en langere 
periodes in de 3e en 4e klasse gespeeld, met één enkel uit-
stapje naar de tweede klasse in ‘97/’98, maar dat werd geen 
succes: BWO eindigde als 12e en laatste. De laatste jaren 
echter is de club bezig met een, zoals Mao het zou noemen, 
Grote Sprong Voorwaarts. In 2014 werd de titel in de 4e 
klasse binnengehaald, maar in plaats van een vrij anonieme 
rol in de 3e klasse te spelen, zoals na eerdere promoties, werd 
BWO direct wéér kampioen, met een straatlengte voorsprong 
op De Tubanters. Het jaar erop in de 2e klasse leek de ploeg 
lange tijd af te stevenen op het derde kampioenschap op rij, 
maar aan het einde van de rit bleek Stevo net sterker. Het 
tweede jaar in de 2e klasse, afgelopen seizoen, verliep minder 
met een vierde plaats minder florissant, maar ditmaal bracht 
de nacompetitie uitkomst: na overwinningen op Leones en 
Stevo mocht BWO zich opmaken voor zijn debuut in de 1e 
klasse. De grote man achter deze successen is trainer Otto 
Krabbe, maar Heino zal hem dit jaar tegenkomen bij het 
Enschedese Rigtersbleek. Zijn opvolger Peter Schulte heeft 
jarenlang ervaring bij diverse Twentse clubs als Excelsior ’31, 
Quick ’20, NEO en Sparta Enschede. Peet Bijen (FC Twente) en 
Reuven Niemeijer (Heracles) speelden in hun jeugd bij BWO.

We eindigen dit rondje langs de velden dicht 
bij huis, bij sv Schalkaar, de club van onze 
oud-trainer Marc Lobbert. Schalkhaar, 
opgericht in 1945, speelde van 1983 tot 
1999 in de 2e klasse, onderbroken door 
een jaartje 3e klasse, maar dat leverde 

direct een kampioenschap op. In 1999 degradeerde de club 
weer naar de 3e klasse en daar ontmoette het Heino voor 
de eerste keer. Beide clubs streden mee om de titel, maar 
aan het einde van de rit bleek Klarenbeek de sterkste. Het 
jaar erop troffen Heino en Schalkhaar elkaar dus weer en 
voor beide ploegen werd het een memorabel jaar. Het hele 
seizoen waren zij de sterkste; Heino leek aan het langste eind 
te trekken maar de MKZ-crisis gooide roet in het eten, door-
dat Haarle zich terug moest trekken uit de competitie. Toch 
kreeg Heino bij de Witkampers de kans het kampioenschap 
binnen te slepen. De wedstrijd eindigde echter in 1-1, waar-
door Schalkhaar en Heino gelijk eindigden en een beslissings-
wedstrijd noodzakelijk bleek. In Heeten kwam Heino nog met 
3-1 voor, maar Schalkhaar trok uiteindelijk aan het langste 
eind met 4-3. Dat Heino in de nacompetitie uiteindelijk toch 
promotie naar de 2e klasse afdwong na een zinderende 
finale tegen ATC ’65 mag bekend worden verondersteld. Met 
beide clubs in de 2e klasse werd de onderlinge historie het 

volgende seizoen uiteraard voortgezet. Dat Heino thuis met 
4-3 won en uit met 3-0 verloor is voor de statistieken; toch 
speelde Heino een belangrijke rol bij het kampioenschap dat 
Schalkhaar dat jaar weer behaalde. Op de slotdag stonden 
Schalkhaar en Tubantia gelijk bovenaan en Heino moest uit 
naar Tubantia. Met een gemankeerde selectie – trainer Harry 
Poelhekke moest zelf nog een minuut of 20 meespelen(!) – 
wist Heino een 2-2 gelijkspel uit het vuur te slepen, waardoor 
de bloemen naar Schalkhaar gingen. De 1e klasse bleek 
echter te hoog gegrepen voor Schalkhaar; met slechts zeven 
punten eindigde de ploeg roemloos laatste. De neergang 
zette daarmee in, want zes jaar later vond Schalkhaar zichzelf 
terug in de 4e klasse. Ondertussen zijn beide clubs elkaar 
uiteraard weer tegengekomen: in 2004/2005 (beide ploegen 
samen in de middenmoot) 4-1 in Heino, 2-2 in Schalkhaar 
en in 2005/2006 (Heino strijdend voor het kampioenschap, 
Schalkhaar in de onderste regionen) 0-1 in Schalkhaar (doel-
punt Ivo Mulder), 5-2 in Heino (doelpunten Stefan Grotenhuis 
(2), Richard Smit, Arjen Ekkelkamp en Jurgen Nijenhuis). In de 
4e klasse hervond Schalkhaar zichzelf weer en werd de club 
ongeslagen kampioen, gevolgd door een tweede plaats in de 
derde klasse die directe promotie naar de 2e klasse betekent. 
Heino kwam dat seizoen net tekort met een vierde plaats. In 
Heino eindigde de wedstrijd in 3-0, door doelpunten van Rik 
Keijzer, Kenny Hendriks en Joris Mulder, maar in Schalkhaar 
verloor Heino met 1-0, achteraf gezien een cruciale nederlaag. 
Na direct wéér een degradatie en twee jaar 3e klasse kwam 
Schalkhaar Heino in het seizoen 2013/2014 voorlopig voor 
het laatst tegen, in de 2e klasse. Heino streed dat seizoen om 
het kampioenschap, terwijl Schalkhaar als promovendus het 
vege lijf probeerde te redden. In Schalkhaar won Heino met 
0-1, terwijl het in Heino precies andersom was. De afgelopen 
jaren sloop Schalkhaar langzaam naar voren in de 2e klasse, 
om afgelopen seizoen op een gedeelde eerste plaats te eindi-
gen met Luctor et Emergo. De Almeloërs gaven in de slotfase 
van de competitie een riante voorsprong uit handen, waardoor 
een beslissingswedstrijd uitkomst moest bieden. Luctor kwam 
daarin op voorsprong, maar kort voor tijd kwam Schalkhaar 
langszij. In de verlenging werd Milan te Riele de held door 
Schalkhaar naar de 1e klasse te schieten. De selectie van 
Schalkhaar herbergt vele jongens die al sinds de jeugd bij 
de club spelen. De jeugdafdeling van Schalkhaar is dan ook 
flink uit de kluiten gewassen, met selectieteams allemaal die 
allemaal op divisieniveau uitkomen. 

Hiermee hebben we kennisgemaakt met alle nieuwkomers 
en kunnen we weer terug naar ons eigen sportpark om mee 
te maken hoe Heino het vierde seizoen in de 1e klasse gaat 
volbrengen.
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Spelregelwijzigingen 2017/2018: 
een paar voorbeelden

REGEL 3 – DE SPELERS 
Speler buiten het speelveld

Aanvullende en gewijzigde tekst
Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter 
wanneer dit wel vereist is, dan moet de scheidsrechter: 
• het spel onderbreken (dit hoeft niet direct wanneer de speler niet ingrijpt in het spel of wanneer de 
 voordeelregel kan worden toegepast); 
• de speler waarschuwen wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld; 
• de speler opdragen het speelveld te verlaten 

Doelpunt gescoord met extra persoon op het speelveld 
Aanvullende en gewijzigde tekst 
Als de scheidsrechter beseft dat, nadat een doelpunt is gescoord, maar voordat het spel is hervat, zich een extra persoon op het speelveld 
bevond op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, dan moet hij het doelpunt afkeuren als deze extra persoon: 
- een speler, wisselspeler, gewisselde speler, weggezonden speler of teamofficial was van het team dat scoorde; 
het spel wordt hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar deze extra persoon zich bevond (…) 

REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL 
De aftrap 

Aanvullende tekst 
Voor elke aftrap:
- moeten alle spelers zich op de eigen speelhelft bevinden. Dit geldt niet voor de nemer van de aftrap (…) 
- uit een aftrap kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt 
een hoekschop toegekend aan de tegenpartij. 

Toelichting 
De ‘nieuwe’ aftrap (bal wordt teruggespeeld) is populair, maar de nemer moet dan vaak op de helft van de tegenstander gaan staan om de 
aftrap te kunnen nemen; de nieuwe formulering staat dit toe. 
Het is een hoekschop voor de tegenpartij als de aftrap rechtstreeks in het eigen doel gaat. 

REGEL 11 – BUITENSPEL 
Buitenspelpositie vanuit een terugkomende bal 

Aanvullende tekst 
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een mede-
speler, actief bij het spel betrokken raakt door voordeel te trekken door de bal te spelen of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden 
wanneer de bal terugkomt van of van richting is veranderd door de doelpaal, doellat, wedstrijdofficial of een tegenstander 

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG 
Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft 

Aanvullende tekst
Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt 
en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing als de overtreding gebeurde in 
een poging de bal te spelen; in alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen etc.) moet de 
overtredende speler van het speelveld worden gezonden.



Op naar de 50 ...

De 16e editie van deze rubriek waarin we in aanloop 
naar ons gouden jubileum verschillende seizoenen van 
Heino 1 onder de loep nemen.  

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

Ook voor seizoen 1984-1985 heeft Eric weer diverse plakboe-
ken en ons archief doorgespit om een overzicht te maken.  
Voorafgaand aan het seizoen vertrokken de volgende spelers: 
Ben “Turbo“ Bol keerde terug naar het achtste elftal (vrienden-
team). Frank te Winkel en Henk Antonissen gingen naar het 
tweede. Uit de A1 kwamen Albert Jonathans en Alfons Meyer. 
Wim van de Beld kwam over van het vierde elftal. 
 
Het eerste elftal ging anders spelen, de speelstijl werd 
directer. De bal werd eerder afgespeeld en zuiverder ge-
plaatst. Vv Heino begon de competitie goed. De eerste vijf 

wedstrijden werden gewonnen: IJsselboys (1-0), Broekland 
(0-2), Dalfsen (2-1), Union (0-2) en Overwetering (0-1). Een 
remise volgde tegen Holten (1-1). Daarna werd de draad weer 
opgepakt tegen Roda (1-0) en Go Ahead (0-1). Meestal kon 
Heino de wedstrijden met minimaal verschil winnen. Vervol-
gens een gelijkspelletje tegen ZAC, om op 2 december de 
streekderby uit te spelen. Voor deze wedstrijd stonden 
Lemelerveld en Heino gelijk met 16 punten uit negen wed-
strijden. De groen-witten hadden echter een beter doelsaldo. 
 
Er waren 1700 toeschouwers op sportpark de Heidepark. 
Heino kwam goed uit de startblokken en kreeg na een hands-
bal al vlot een penalty. Wiebe Bos benutte deze en zo kwam 
Heino met 0-1 voor. Helaas maakte Lemelerveld in de 34e 
minuut alweer de gelijkmaker. 
Diep in de tweede helft hadden de meeste toeschouwers zich 
al verzoend met een gelijkspel. Lemelerveld dacht daar toch 
echt anders over en maakte vier minuten voor tijd de 2-1. 
Heino was daarna alsnog dichtbij een gelijkspel: Jonathans 
schoot een grote kans net over. 
Na de eerste competitiehelft stond Heino op de tweede plaats 
met drie punten achterstand op Lemelerveld. De oranje-witten 
hadden 20 punten.  
 
De winterstop liep door een ouderwetse winter heerlijk uit; 
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begin februari werden de eerste wedstrijden weer gespeeld. 
De eerste drie wedstrijden werden gewonnen tegen Over-
wetering (2-1), Dalfsen (1-5) en Union SV (1-0). Vervolgens 
twee keer gelijk tegen Roda en Zwolle. Daarna moest ons 
vlaggenschip op 2e Paasdag thuis tegen Broekland. Door een 
gelukkig doelpunt van Marsman, een vrije trap van 35 meter, 
werd het 0-1; een zeer kostbaar verlies. Lemelerveld stond 
drie punten voor, waarschijnlijk doordat er twee wedstrijden 
achter elkaar werden gespeeld (zaterdag thuis tegen Zwolle 
2-2) en op zondag 12 mei 1985 was dan de kraker Heino 
– Lemelerveld. Dit is al jarenlang veel meer dan zomaar 
een wedstrijd, het is een Broederstrijd, iets aparts. Heino 
had 6500 inwoners en 500 leden en Lemelerveld telde 
3500 inwoners met maar liefst 425 leden. De charme 
van deze wedstrijd omschreef de plaatselijke krant als 
volgt: “Op het veld kennen ze elkaar niet, maar in het café 
des te beter.” 
 
In totaal bezochten 4700 toeschouwers ons sportpark. 
Het werd een spannende en eerlijke strijd. Lemelerveld 
was in het begin wat meer aan de bal, Heino had de 
wind tegen. Het was 0-0 bij rust, in de 30e minuut kreeg 
de thuisclub een vrije trap toegewezen. Paul Eykelkamp 
plaatste zuiver in de hoek, maar helaas stopte de keeper 
de bal. Het harde werken werd beloond in de 53e 
minuut. Dezelfde Paul Eykelkamp scoorde beheerst de 
1-0. Jammer genoeg maakte Lemelerveld in de 71e 
minuut via een corner weer gelijk. De Heinose achter-
hoede trad twijfelend op. Wiebe Bos probeerde de bal 
nog uit het doel te slaan, maar het mocht niet baten. 
Trainer Knol liet nog twee invallers het veld in, maar de 
stand bleef onveranderd. En zelfs met acht minuten bles-
suretijd voetbalde Lemelerveld zich kampioen. Ze
behaalden 34 punten dat seizoen en een positief doel-
saldo van 33. Heino behaalde een puntje minder en een 
lager doelsaldo van 18 in de plus. 
 
Wetenswaardigheden

• Er was dit seizoen een ledenstop voor de D-, E-, 
    en F-jeugd en het meisjesteam. 

• Het eerste kreeg nieuwe trainingspakken van de Rabobank
    Heino; de oude trainingspakken werden doorgeschoven
    naar het vierde. 

• Bijna acht procent van de Heinose bevolking was in die tijd
    lid van vv Heino. 

Veel plezier met uitpluizen van de statistieken. Wellicht heeft 
u foto’s of extra gegevens van of mooie verhalen over boven-
staand 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 ge-
bruik van de informatie en foto’s van onze leden. Dus heeft u 
wat van het seizoen 1985-1986, dan horen we dit graag!  
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door: Diane Eilander, lid evenementencommissie

Zo …, eindelijk weer een bericht vanuit de Evenementen-
commissie. Dit heeft best lang geduurd. Nadat vorig jaar de 
EC-voorzitter aftrad, is het namelijk een jaar geweest met hard 
werken voor de twee overgebleven leden van de 
EC-commissie. Sommigen zullen het niet gemerkt hebben, 
want de meeste evenementen zijn gewoon doorgegaan. Dit 
was vooral mogelijk door de inzet van deze commissieleden, 
maar het is te veel werk voor twee mensen. Sinds het einde 
van seizoen 2016-2017 proberen we daarom met een groten-
deels nieuwe commissie de draad weer met frisse moed op te 
pakken.

In de laatste vergadering voor de zomer is alvast vooruit-
gekeken naar seizoen 2017-2018 en daar hebben we 
recentelijk een vervolg aan gegeven. Helaas heeft Aleid Pol 
ook besloten om te stoppen en zullen we haar aanwezigheid 
en rol als secretaris erg missen. Gelukkig hebben we vele 
jaren van haar diensten gebruik kunnen maken, waarvoor 
bij deze nogmaals heel veel dank!! De huidige EC bestaat uit 
Arjen Stegeman, Jesper Schokker en Diane Eilander.

Wat kunnen jullie de komende tijd verwachten aan evenemen-
ten en welke data moet je zeker in je agenda noteren?!
• op zondag 24 september zal na de streekderby Heino 1 - De 
Zweef het feest losbarsten in de kantine met gezellige muziek 
en een optreden;
• op woensdag 4 oktober vindt een voetbalcafé plaats;
• op maandag 23 en dinsdag 24 oktober wordt weer de 
    Voetbal2Daagse georganiseerd; 

• op dinsdag 7 november hebben de vrienden van vv Heino
    een gastspreker;
• op vrijdag 10 november zal de eerste Pubquiz van dit 
    seizoen plaatsvinden;
• en jawel: de eerste Crazy Sunday staat vast op zondag 
   26 november!

Voor deze activiteiten en andere commissies zijn nog 
diverse vrijwilligers nodig. VACATURES zijn er nog voldoende. 
Een nieuwe secretaris voor de EC en daarnaast is nieuwe 
input gewenst bij diverse commissies binnen de EC zoals 
Crazy Sunday, Futsal, Loterij, maar ook voor een doorstart 
van een waarschijnlijk vernieuwd Pinkstertoernooi. Uiteraard 
kun je bij interesse reageren via de website of bij een van de 
bovenstaande personen.

Voor deze editie van het clubblad voldoende data, oproepen 
en vooruitzichten en wat ons betreft kan het evenementen-
seizoen van start gaan. Iedereen heel veel succes dit seizoen 
en we hopen jullie op de diverse evenementen te zien. 
Houdt ook de website in de gaten. Voor elk wat wils!! 

Evenementencommissie 
zoekt nieuwe input!
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Voetbalzomer: terugblik op 
Vrouwen 1 

Wat gaat de tijd toch vlug, de zomer is alweer 
achter de rug. 

door: Anneloes Rabel

Het kampioenschap binnenhalen wisten zij te flikken, een 
mooi moment om even terug te blikken. 
Nadat de dames de bal tijdens de kampioenswedstrijd voor 
het laatst hebben aangeraakt, hebben zij deze zomer heel wat 
mooie, nieuwe herinneringen als team gemaakt. 
Nee, zij hebben in de zomer niet stilgezeten, samen momen-
ten gepakt om nooit te vergeten.

Eerst was het tijd voor het beruchte kamp van de vrouwen: tijd 
om een goed feestje te bouwen!
Van voetgolf en bowlen tot pijn in de longen, omdat tot diep in 
de nacht in ’t plaatselijk café mee werd gezongen. 
Hilde bleek een crimineel in spé, want zij nam in plaats van 
haar eigen schoenen de bowlingschoenen mee. 
En een onschuldig terrasje pakken met z’n allen, eindige in 
een grote bak met ballen. 

Omdat de gemiddelde levensstijl van de dames de fysieke 
gesteldheid wat had aantast, hadden de trainers begin juli ook 
nog een aantal pittige trainingen ingelast. 
Hierna werd er inspiratie opgedaan bij de oranje leeuwinnen: 
onze vrouwen juichten in het stadion de Europese titel binnen. 
Al zingend, nagenietend en druk aan het praten, bij de auto 
aangekomen, bleek dat Marleen de autolichten aan had 
gelaten. 

En ook daar kwamen de teamkracht en ontwikkelde spieren 
van pas, want na flink drukken stond de auto weer in standje 
plankgas. 

En voor ze het wisten was het alweer tijd voor de jaarlijkse 
pompdagen, het ultieme moment om je ongegeneerd te mis-
dragen. 
Uiteraard waren de vrouwen plus leiding van de partij bij het 
traditionele spellencircuit, met een groot moment van ultieme 
euforie:
Een 5-0 winst tijdens het spel ‘boter, kaas en eieren’, volle 
punten in de pocket, maar toen kwam de kater; het spel werd 
afgelast, want viel letterlijk in het water. 
Een finaleplek zat er niet in, maar ze herpakten zich gedwee, 
door flink los te gaan met ‘Heino zingt mee’.

En ook in ons buurtdorp waren zij erbij: Stoppelhaene, de 
vrouwen waren van de partij.
Ook daar werden de stembanden flink getest, al was het 
niveau niet meer opperbest. 
De alcohol steeg Hilde – het kleinste meisje van het team 
- naar het hoofd, want Linda op haar nek nemen leek haar 
opeens geoorloofd. 
Ondanks een kleine val kwamen zij er gelukkig zonder 
kleerscheuren uit en maar goed ook, want de blik moet weer 
vooruit …
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan, eindigen we dit 
jaar in de middenmoot of bovenaan?
Na de eerste trainingen en bekerwedstrijden start zaterdag de 
competitie thuis tegen HZVV; supporten jullie dit jaar ook weer 
mee?
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JO11-1 NEDERLANDS KAMPIOEN BEACHSOCCER!! 
Heino JO11-1 is Nederlands kampioen beachsoccer geworden. In de poulewedstrijd wisten onze jonge talenten alle wedstrijden 
(3) winnend af te sluiten. In de daaropvolgende grote finale in de grote beachsoccer arena keken onze matadoren lange tijd 
tegen een 1-0 achterstand aan maar vlak voor tijd werd het harde werken beloond met de verdiende gelijkmaker, eindstand 
1-1. In de penalyserie wist Heino er eentje meer te maken dan hun opponent. Daarna brak het feest los! Nederlands kampioen! 
Geweldige prestatie boys.

Voetbalzomer voor Heino JO11 een feestje

JO11-1 WINT DE 3E PRIJS BIJ DE BULLE-CUP 2017
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De mensen van het voetbalcafé in het Dorpshuus van Heino 
en de redactie van het jubileumboek van vv Heino zoeken 
foto’s. Zoveel mogelijk elftal- of actiefoto’s, van zowel jeugd 
(jongens en meiden) als van senioren (mannen en vrouwen). 
 

Arjen Stegeman zorgt ervoor dat de foto’s in het jubileumboek 
van vv Heino-boek komen. De mannen van het voetbalcafé 
(Han, Bertus, Gonno en Frans) zijn met name op zoek naar 
elftalfoto’s van de jaren zeventig voor het te houden voetbal-
café in het Dorpshuus, dit keer op woensdagavond 
4 oktober, vanaf 20:00 uur. De foto’s zijn dan te zien op het 
grote scherm; plakboeken met krantenknipsels en verslagen 
liggen ter inzage. 

 
We nodigen vooral alle senioren-voetballers uit die actief 
waren in de zeventiger jaren, niet alleen in de selecties, maar 
ook in de andere teams en veteranenelftallen en iedereen die 
actief was bij de club, zoals ook bestuurders en vrijwilligers. 
Natuurlijk zijn de ‘oude garde’ van voor de fusie en de ‘jonge-
lui’ van de tachtiger jaren en de Vrienden van vv Heino meer 
dan welkom.  

Hoe foto’s aan te leveren? 
• Zelf inscannen en doorsturen, het liefst met bijschrift, naar
    Arjen Stegeman  (janderkstegeman@hotmail.com). 

• Een envelop met foto (en bijschrift) met je naam erop bij
    Arjen Stegeman aan de Zwolseweg 44 in de bus gooien. 

• Een mail of telefoontje naar Frans (franswillemsenheino@
    hotmail.com 0572-392617) of Gonno (gonno.smit@
    kpnmail.nl 0572-391103) dat je foto’s hebt klaarliggen in
    een envelop met jouw naam erop. Dan halen we die op,
    scannen ze en bezorgen ze terug.  
 
Kijk je oude fotoboeken a.u.b. nog even na!
 
Zet 4 oktober, 20:00 uur in je agenda voor een gezellige 
avond Heinose voetbalnostalgie. 
 

NB: voor het samenstellen van het elftal van de (halve) 
eeuw verwijzen we je naar de site van het Dorpshuus, bij 
de rubriek voetbalcafé. Op 4 oktober kun je eventueel ook 
een papieren exemplaar invullen. 

Uitnodiging voetbalcafé in het Dorpshuus op 4 oktober 2017 om 20:00 uur

Vv Heino in woord en beeld
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 Tribunetest 2017
  (Bron: Stentor)

Beoordeling tribunes amateurclubs
Kies je voor hoog en droog of fijn langs de lijn? Voetbal is 
niet alleen  voor de 22 spelers op het veld, maar ook voor 
het 
publiek. Daarom een oordeel over de tribunes langs de 
regionale voetbalvelden. Je komt van alles tegen: gespon-
sorde kuipstoeltjes, houten bankjes vol vogelpoep en 
nostalgische bouwwerken. Het testpanel heeft gelet op 
vier punten: zicht,hygiëne, comfort en uitstraling.
door Merten Simons en Roy Heethaar

Beoordeling tribune vv Heino:
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Sponsoren vv Heino

Aarnink Accountants
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Albert Heijn
Antonissen transport heino
Apotheek Heino BV
Auto Service Heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
AVXL
Bandencentrum Heino

Barry Dijkman
Beekman Elektro
Bij Negen
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
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
SmitDeVries
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-restaurant ‘De Remise’

bedankt
!
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Wij zijn Heino, wij staan voor saamho-
righeid 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.
In deze rubriek: Rik Keijzer (30).  

tekst: Anneloes Rabel

Raaltenaar Rik is inmiddels niet meer weg 
te denken bij het eerste team van Heino. 
Hij is een vaste kracht op het middenveld van het Heinose 
vlaggenschip. Niet alleen binnen de lijnen is Rik een belang-
rijke speler, ook buiten de lijnen doet hij veel voor de club. Hij 
draagt het bandje bij Heino 1 en ook bij feestjes is hij degene 
die de boel flink kan aanvoeren. Als er een feestje is bij de 
voetbal en het nummer Kali van Django Wagner klinkt uit de 
speakers, grote kans dat Rik dit nummer dan aan heeft 
geslingerd. Een reden om ons te verdiepen in zijn interesse 
in het Nederlandstalige lied. 

Rik, vertel eens wat over jezelf!
Samen met mijn vriendin Daniëlle Tijs ben ik woonachtig in 
Raalte. Naast mijn functie als Hoofd Jeugdopleiding van 
vv Heino en speler van vv Heino 1 ben ik werkzaam bij 
Sportbedrijf Kracht te Raalte. Hier ben ik zwemonderwijzer en 
daarnaast geef ik aan veel doelgroepen les, o.a. aquafietsen, 
aquagym, Hart in Beweging etc. Het is een erg afwisselende 
baan, waarbij ik veel in contact komt met verschillende kinde-
ren en ouderen. Deze baan is goed te combineren met mijn 
functie als Hoofd Jeugdopleiding.
 
Hoe is jouw voorliefde voor Nederlandstalige muziek 
begonnen?
Dit gebeurde toen ik voor het eerst meeging met carnavals-
vereniging De Zwabberaars naar een cd-presentatie van 
Bouke. Na deze dag (hier maakte ik ook voor het eerst kennis 
met cola-berenburg) kreeg ik de smaak te pakken van het 
Nederlandstalige lied. Ik luisterde daarvoor eigenlijk gewoon 
naar de radio en had ik nog niet echt wat met Nederlands-
talige muziek. Daarna is het echt gaan leven en ben ik het 
veel meer gaan luisteren. 

Wat is je lievelingsnummer en
-zanger?
Qua nummers wisselt dit erg, het hangt af 
van de situatie. Qua zangers luister ik de 
laatste tijd met name naar John West, Tinus 
Hoekstra en ook Hazes is altijd goed om 
naar te luisteren. 

Luister je Nederlandstalige muziek met 
name op feestjes of ook daarbuiten? 
En welk genre luister je nog meer?
Doordeweeks luister ik veel radio en in het 
weekend gaat er vaak Nederlandstalig op. 
Op feestjes kan ik ook genieten van Engels-
talige nummers. 
Op zich maakt het mij niet zoveel uit wat 
er gedraaid wordt, zolang het maar geen 
metal is. In de kleedkamer staat vaak 
muziek op van onder andere Boef en Je-
broer. Steeds meer nummers zijn goed
te luisteren. 

Er zijn een aantal getuigen binnen onze Heinose club 
die jou weleens een flink toontje karaoke hebben horen 
zingen … Kun je daar wat meer over vertellen?
Eigenlijk zing ik alleen heel af en toe in de Heino-kantine of 
als we met Heino 1 op stap gaan. Daarnaast zing ik eigenlijk 
alleen thuis (onder de douche en tijdens het schoonmaken 
;-)). Zeker niet in de kroegen van Raalte; daarvoor is mijn stem 
veel te vals ;-)

Meer dan 
voetbal …
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Wat vindt je omgeving ervan (inclusief Daniëlle 
natuurlijk)?
Mijn vader vindt Nederlandstalige muziek helemaal niks. 
“Cultuurbarbaren zijn we”, zegt hij altijd. Mijn moeder vindt het 
wel gezellig en is ook weleens aanwezig bij de carnaval. Mijn 
broertje vindt Nederlandstalig ook erg leuk en hij gaat vaak 
mee naar optredens van artiesten. Daniëlle móét gewoon 
mee ;-) Grapje hoor, zij vindt Nederlandstalig ook erg gezellig 
en houdt er ook van. Gelukkig maar …!

Ga je ook weleens naar bepaalde concerten en zo ja, 
welke?
Niet specifiek naar een concert van een artiest, maar vaak 
naar een evenement waar meerdere artiesten optreden. Vaak 
zingen ze daar hun leuke nummers en niet de saaie langzame

nummers. De sfeer is dan altijd erg gezellig en we zijn dan 
vaak met een grote groep uit Raalte.

Wat is je beste dansmove?
Dansen is niet aan mij besteed. Na een paar cola-berenburg 
probeer ik het weleens, vaak zonder succes …

Welk nummer moet van jou per se gedraaid worden op 
het moment dat een feestavond het toppunt bereikt?
Gezellige meezingers en sfeervolle liedjes doen het altijd 
goed. Vooral nummers die bij iedereen bekend zijn, zijn altijd 
gezellig. Anders zit iedereen je zo aan te kijken als je alleen 
meezingt ;-)

Wie van je teamgenoten zijn hier altijd blij mee en wie 
van je teamgenoten zetten je muziek het liefst direct 
af? 
Ze beginnen er steeds meer aan te wennen, maar er zijn er al-
tijd wat die het minder leuk vinden. Paul, Robin en Mo vinden 
het volgens mij het minst leuk. Paar biertjes erin en ze lallen 
allemaal mee.

We weten dat Marc Lobbert niet vies was van een lek-
ker Nederlandstalig hitparadenummer. Ga je de nieuwe 
trainer Martijn ook zo ver krijgen dat hij helemaal met 
je losgaat op een Nederlandstalige plaat die jij hebt 
opgezet?
Haha, zal leuk zijn! Hij is daar denk ik ook wel voor in! 

Hoe ga je hem zo ver krijgen?
Als we winnen van Rohda thuis, dat hij dan verplicht een num-
mertje moet zingen! Het Heino-lied zal een mooie start zijn!

Als je moet kiezen tussen tussen … 

… een geweldig dagje Toppers of een feestje waar 
iedereen uit z’n plaat gaat op jouw karaokegezang?
Dagje Toppers!

… wakker gemaakt worden door je vrienden voor 
een avondje stappen met cola-berenburg of wakker 
gemaakt worden voor een zeer gezellig feestje in de 
Heinose kantine?
Die kan ik mooi combineren: vrijdagavond is een mooie 
stapavond met kameraden en een paar cola-berenburg en de 
zondagmiddag een goede afsluiter in de Heino-kantine!

… een potje zelf voetballen of aan de kant als Hoofd 
Jeugdopleiding een jeugdteam geweldig zien spelen?
Lastig. Zelf voetballen doe ik nog het liefst, maar ik kan ook 
erg genieten van een mooie jeugdwedstrijd. Toch kies ik voor 
zelf voetballen!
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Wat staat er op de agenda?

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:

1 november 2017
6 december 2017
14 februari 2018
4 april 2018
7 juni 2018

datum   activiteit      van  tot  plaats

zondag 24 september 2017 Artiest in de kantine; na de wedstrijd Heino - De Zweef  16.00 uur 18.00 uur Kantine
    
woensdag 4 oktober 2017 Voetbalcafé; een avondje Heinose voetbalnostalgie 20.00 uur 22.00 uur Dorpshuus Heino
zaterdag 7 oktober 2017 Oud papier m.m.v. Heino 6    8.45 uur  11.30 uur Parkeer Sportpark
ma 23 en di 24 oktober’17 Voetbal2daagse; opgeven via VoetbalkampHeino.nl  9.00 uur  16.00 uur Sportpark 
    
zaterdag 4 november 2017 Oud papier m.m.v. Heino 7    8.45 uur  11.30 uur Parkeer Sportpark
dinsdag 7 november 2017 Vrienden van VV Heino        Kantine
vrijdag 10 november 2017 Pubquiz (informatie volgt)        Kantine
zondag 26 november 2017 Crazy Sunday     16.00 uur 19.00 uur Kantine
    
zaterdag 2 december 2017 Oud papier m.m.v. Heino 8    8.45 uur  11.30 uur Parkeer Sportpark
zaterdag 23 december ‘17 Oudejaarsborrel     16.00 uur 19.00 uur Kantine
    
zaterdag 6 januari 2018 Oud papier m.m.v. Heino 9    8.45 uur  11.30 uur Parkeer Sportpark
zaterdag 6 januari 2018 Veldloop          Sportpark
    
zaterdag 3 februari 2018 Oud papier m.m.v. Heino 10    8.45 uur  11.30 uur Parkeer 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

Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310

Vertrouwenspersoon Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560

Zuidwijk, M. 06-20066741 Leferink. L relatiebeheer 06-15329417

Balk, Y. relatiebeheer 06-81439821

Financiële administratie Vacature relatiebeheer

Mulder, J. voorzitter 06-40074673

Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Technische commissie

Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313 Pot, R. voorzitter 06-10125848

Lute, J. contributies 0529-497666 Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524

Jalink, B. senioren selectie 06-10982872

PR/Communicatie Pazie, M. JO19 en JO17 06-13361369

Bomhof, T. voorzitter 06-30020703 Strijtveen, E. JO15 en JO13 06-12894865

Stegeman, K. 06-41044808 Eijkelkamp, M. JO11 06-10119032

websiteteam webteam@vvheino.nl Kroes, D. JO9 en JO8 06-21180038

redactie Heino sport clubkrantheino@gmail.com Schouten-v/d Kolk, S. vrouwen/meisjes 06-28921316

Vacature hoofdredacteur Keijzer, R. hoofd jeugdopl. 06-10357684

Accommodatiecommissie Burghout, W. keepersoördin. 06-24442907

Hoppen, R. voorzitter 06-22026404

Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Trainers:

Boerdijk, J. lid commissie 06-21814626 Vogel, de M. Heino 1 06-12254496

Hoes, R. lid commissie 06-22081680 Sleegers, E. Heino 2 06-22749109

Peeters, J. Heino 3 06-14648178

Jeugdcommissie Reinders, P. keepers senioren 06-15898710

Telgenkamp, P. voorzitter 06-55133891 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907

Roessink, W secretaris 0572-391019 Gerritsen, R. Dames 1 06-18219453

Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Burg v/d, L. Dames 1 06-39598436

Elshof, H. coörd. contactpers. 06-45593073 Bonhof, K. JO19-1 06-33606978

Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Magsino, R. JO17-1 06-20025007

Wolven, R. JO15-1 06-57547092

Contactpersonen jeugd Boerdijk, J. JO13-1 06-45383656

Beld, H. van de contact JO19-17 06-21873265 Vonderman, C. JO11-1 06-53879793

Kiekebosch, A. contact JO15-13 06-55743421 Vacature JO9-1

Elshof, H. contact JO11 06-45593073

Oortwijn, U. contact JO9 06-30055446 Verzorging:

Smook, C contact meiden 0572-392231 Roeke, J. hoofdverzorger 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. waarnemend vz 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 0572-392815 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 Vacature praktijkbegeleider

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

Marsman, K. kwaliteit 06-43655641

Seniorencommissie

Wedstrijdsecretarissen Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827

Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Bos, K. secretaris 06-10804450

Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672

Consul

Vrijwilligerscoördinaat Steg, H. 06-12436353

Vacature waarneming bestuur

Accomodatieplanner
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