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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 gaan richting de 50 ...
Zo langzamerhand ontwaken wij weer uit onze winterslaap 
en ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb vreselijk 
veel zin in de lente. Óók de periode in het jaar dat in de 
competities beslissingen gaan vallen. Alhoewel, door de 
latere start van de competitie gaan we nu door tot in juni, 
inclusief de nacompetitie. Dit betekent ook dat onze 
vv Heino Familiedag (c.q. vrijwilligersfeest) naar achteren 
schuift. Noteer alvast: zaterdag 30 juni ‘Familiedag vv Heino’. 
Elk jaar een heerlijk feest als dank óók aan al onze 
vrijwilligers. 

En al is 2018 net begonnen, noteer ook alvast dat we in 
2019 nog meer te vieren hebben.
Op 7 juli 2019 vieren we namelijk dat vv Heino, trotse 
dorpsclub, vijftig jaar geleden is opgericht. Menigeen zal al 
rekening houden met een daverend feest en heeft weet van 
ons jubileumboek in wording. Er is inmiddels een feest-
commissie van alles aan het organiseren. Een week lang 
feest voorafgaand aan onze geboortedag. Vanaf 29 juni 
2019 gaan we van alles beleven en beseffen dat ‘the 
summer of 69’ bijzonder is geweest. Sportclub Heino en 
HEVO besloten te fuseren en daar genieten we nog elke dag 
van. We voelen ons een saamhorige vereniging met veel 
passie voor het voetbal, maar evenzoveel aandacht voor 
gezamenlijk plezier en betrokkenheid. 

Ik heb het genoegen met een aantal enthousiaste mensen al 
een paar jaar te werken aan het jubileumboek. We geraken 
inmiddels in de fase dat we keuzes moeten gaan maken uit 
het aantal verhalen en foto’s. Wat komt er veel los! Het lijkt 
wel of heel Heino de kasten leegruimt en op zoek is naar 
foto’s en krantenartikelen. Een poosje geleden mocht ik voor 
het boek op de foto met onze eerste voorzitter, de heer Van 
Egmond. Het was een prettige ontmoeting en ik voelde me 
trots om van hem de verhalen te mogen horen van ‘het 

eerste uur’. Ondanks zijn hoge leeftijd bleek hij indruk-
wekkend vitaal en te beschikken over een soepele geest. 
De heer Van Egmond was op zijn beurt onder de indruk van 
onze accommodatie en het aantal leden. Het is zo’n moment 
in de periode van mijn voorzitterschap dat ik ooit zal typeren 

als een van de hoogtepunten. Met dank aan de kartrekker 
van ons jubileumboek, Arjen Stegman. Enthousiast en 
gedreven laat Arjen geen verhaal of moment onbenut om 
onze geweldige geschiedenis vast te leggen voor de eeuwig-
heid. Zo liet Arjen mij de eerste clubbladen lezen en was ik 
verrast door de prachtige verhalen, maar ook over de vele 
sponsoren die vv Heino toen al rijk was. Het illustreert de 
steun van de Heino-bedrijven bij onze vereniging. Alom 
hulde! De traditie wil dat het clubblad geopend wordt met 
een voorwoord van de voorzitter en het was onze eerste 
voorzitter, Van Egmond, die verbindende woorden schreef 
en onze vrijwilligers roemde. Het is vandaag de dag niet 
anders. Dat geldt overigens ook voor minder prettige zaken. 
Zo schrijft hij over vernielingen op het sportpark en onspor-
tiviteit en tumult in de wedstrijd. Een citaat uit het eerste 
clubblad: ‘… dat men evenwel blijft rekenen op spontane 
aanmoedigingen, welke verantwoord dienen te zijn; dat men 
ook waardering voor het spel van de tegenstander moet 
kunnen opbrengen en dat voor de rest iedereen zijn hoofd 
koel en zijn tong in bedwang moge houden’. 

Ik wens jullie voor de rest van de competitie naast onze 
vv Heino-passie veel sportiviteit en plezier.

Peter Vervloet
Voorzitter
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Jan Satink krijgt koninklijke 
onderscheiding

Ons lid van verdienste Jan Satink heeft zaterdagavond een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn inzet voor de 
Heinose samenleving. De aanvraag is ingediend door de Stichting Ouderenwerk Heino en die heeft vv Heino, samen met de 
katholieke kerk, van harte ondersteund. Voor vv Heino, en zelfs al voor zijn voorganger Hevo, heeft Jan jarenlang allerlei taken 
verricht. Nog steeds is Jan bij alle thuis- en uitwedstrijden van Heino 1 aanwezig.

Jan, van harte gefeliciteerd met deze dik verdiende onderscheiding!
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Al een paar jaar is vv Heino bezig om een jubileumboek samen te stellen. Natuurlijk bestaat een boek uit veel tekst, 
maar de redactie is ook op zoek naar beeldmateriaal.

Wie heeft nog mooie foto’s liggen? Het meest ideale is om de foto’s digitaal aan te leveren. Een bijschrift zou hele-
maal geweldig zijn. Mail naar Janderkstegeman@hotmail.com.

Mocht digitaal aanleveren niet lukken, dan kun je ze ook bij Zwolseweg 44 in de bus gooien. Als je de foto’s, liefst met 
bijschrift, met naam en telefoonnummer aanlevert, dan komen ze vanzelf weer retour.

Met sportieve groet,

Arjen Stegeman

50 JAAR VOETBALHISTORIE
WE ZIJN OP ZOEK NAAR BEELDMATERIAAL VAN TOEN EN NU

  Foto 0609

VV Heino D1 1996, kampioen en winnaar jeugd top tien.

Staand van links naar rechts: 
Jesper Lammers, Robin Keizer, Derrek Schoenmaker, Rudy Lugtenberg, Jeroen van de Vechte, Danny Beltman, 
Rob Lugtenberg en Luc Broeks
Zittend van links naar rechts: 
Twan Koenjer, Arjan Treep, Lucas Hullegie, Ferdi Blom, Bas Jansen
Vooraan liggend: Ton Lammers en Coen Mulder
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Het is vandaag, wanneer ik dit schrijf, maandag 4 december, 
de dag voor Sinterklaas. Met nog één speelronde te gaan 
staan we aan de vooravond van een paar leuke activiteiten. 
Sinterklaas en Piet (welke kleur die heeft mag je zelf 
bepalen) staan alweer bijna voor de deur, de kerstvakantie 
en het kerstzaalvoetbaltoernooi komen er weer aan en als je 
dit leest is het alweer 2018 en hebben wij dit allemaal alweer 
achter de rug! 

Dit keer in Heino Sport speciale aandacht voor de pupillen. 
Vanaf dit jaar spelen onze kleine grote mannen en vrouwen 
namelijk in een nieuwe spelvorm. Op een kwart veld spelen de 
pupillen met zes tegen zes en pupillendoelen van 5 x 2 meter. 
Ze spelen 2 x 20 minuten met een rust van tien minuten. Per 
helft is er bovendien een time out van twee minuten na tien 
minuten spelen. Het formaat van de bal is maat 4. Met hoek-
schoppen en uitballen mag er ingedribbeld worden.
Daarnaast is er geen scheidsrechter, maar een spelbegeleider. 
Zoals je leest, nogal wat wijzigingen! Voor deze Heino Sport 
hebben wij daarom een aantal ouders en leiders gevraagd 
naar hun ervaringen. Hieronder lees je de reacties.

Vanuit de Jeugdcommissie: 
laatste nieuws

Ik vind de nieuwe opzet erg goed voor de kinderen.

Het spel is leuk om naar te kijken en er vallen veel meer 
doelpunten.

De kinderen raken in deze nieuwe opzet vaker de bal en zijn ook 
altijd dicht bij de bal omdat het veld kleiner is. Op een groot veld 
zag je soms kinderen die achterin bleven staan en dan een hele 
tijd geen bal raakten. Dit zie je nu niet meer.

Nadeel is dat bij ongelijke teams het ook gelijk een grote 
uitslag wordt omdat je zo bij het andere doel bent.

Na de winterstop zal dit vanzelf beter worden omdat dan de teams 
beter verdeeld zullen worden.

Coen Mulder

De jongens en meisjes van JO8-2G hebben het erg naar hun zin.

Ze pakken de veranderde regels snel op en komen met z’n allen 
meer aan voetballen toe. 
Dat heeft uiteraard mede te maken met het kwart veld waarop 
gespeeld wordt.
Het is wel zo, dat wanneer de tegenstander veel sterker is, de 
doelpunten je om de oren kunnen vliegen; dan is een kwart veld 
toch wel klein.
Gelukkig gebeurt dit niet te veel en, hoewel de winst meestal voor 
de tegenpartij is, zijn de meeste wedstrijden mooie potjes om naar 
te kijken!

Het mooiste van deze leeftijd is toch wel dat ze alles letterlijk 
opnemen. Zegt de trainer/leider ‘je mag vijf meter uit het doel 
lopen’, dan pakken ze de bal, tellen ze tot vijf stappen en dan 
schieten ze pas.
Zegt de trainer/leider ‘als je verdedigt dan moet je achterin blijven 
staan’, dan komen ze dus ook niet verder dan de middenlijn!

Wij allemaal, zowel de ouders als de kinderen, missen de 
uitslagen op de site. Ondanks dat de nieuwe spelvorm geen 
competitie meer heeft, is het best leuk om te kunnen zien wat de 
uitslagen zijn en wat de tegenpartij doet.

Nog een paar weken te gaan tot de winterstop. De mannetjes en 
vrouwtjes zijn er dan ook wel aan toe om lekker uit te slapen op 
zaterdag!

Sylvia Lugtenberg

Het 6x6 bevalt heel goed. De kinderen hebben meer balcontact 
en scoren makkelijker. De KNVB gaf deze doelen ook vooraf aan. 
Een kritiekpuntje is wel dat de nieuwe opzet de rol van de keeper 
bemoeilijkt. Deze mag alleen nog maar uit de handen schieten als 
de bal niet achter is geweest. Als we ons dit jaar door kunnen 
ontwikkelen, lijkt de lange boogbal van achteruit ook een veel 
te grote invloed op het spel te krijgen. We zien nu soms keepers 
die met zo’n pass een teamgenoot 1-tegen-1 kunnen zetten. Ook 
hierin is momenteel het niveauverschil opmerkelijk. Vv Heino lijkt 
minder krachtige spelers voort te brengen. 

De trainingen verlopen plezierig en de aangereikte oefenstof sluit 
volgens ons mooi aan. Onze stagiaire verzorgt ook al grotere delen 
van de training en op die manier kan er soms ook even individueel 
getraind worden. De sfeer in het team is heel goed, dat maakt 
dat de kinderen zich eigenlijk allemaal ontwikkelen. Met name de 
laatste weken zien we dit op het veld terug. 
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Fantastische verhalen, leuk om te lezen. Maar weet je wat 
nog leuker is? Een filmpje bekijken waarin je kunt zien hoe het 
eraan toe gaat en waarin twee spelers zelf iets vertellen over 
voetbal.
Je kunt de film bekijken door op deze link te klikken:
http://youtu.be/9EEZh-hHkPo of scan met je mobiel de vol-
gende QR-code:

Aan dit artikel hebben meegewerkt: Mika van der Kuip, Rune 
van Acker, Arjan Blom, Joey Lute, Jeroen van der Kuip, Maikel 
Schotman, Jasmijn Lindeboom, Mike Klink, Rick Ramaker, 
Arjen Stegeman, Sylvia Lugtenberg en Coen Mulder. Hartelijk 
dank daarvoor!

Met sportieve groet van de Jeugdcommissie,
Peter Telgenkamp

Algemeen merken we dat de andere teams fysieker zijn en iets 
verder lijken te zijn. De meeste tegenstanders hebben alleen maar 
jongens in hun team. Misschien kan vv Heino een tussenvorm 
ontwikkelen tussen de voetbalschool en de JO8? In Lemelerveld 
is voor deze doelgroep een aparte minicompetitie met een aantal 
verenigingen.

De ouders van ons team zijn ideaal: positief stimulerend langs 
de lijn en in sommige gevallen heel complimenteus richting de 
leiding. Sommige grootouders zijn soms verbaal te stimulerend en 
hebben een extra aanwijzing nodig op dit vlak. Het fanatisme is 
echt mooi, maar er is begrip voor het laten spelen van de kinde-
ren zonder al te veel bemoeienis van volwassenen. 

Tekenend voor JO8-1 is wel dat sommige spelers ziek zijn of soms 
zelfs bont en blauw van een fietsongeluk. Toch zijn ze er altijd 
allemaal, niemand zegt af. Voor het Sinterklaasfeest hebben ze 
zich ook allemaal opgegeven. 

Er staat een foto online bij onze teampagina op de site. 

Opmerkelijk dat je bij sommige stadse clubs moet wijzen op de 
regels. Met name de opvatting van de rol spelbegeleider verschilt 
nogal eens. In Zwolle kennen ze de regels lang niet altijd. 
Een mooi positief voorbeeld is Sallandia Deventer. Daar ging de 
leiding met wat gemengde gevoelens, gebaseerd op het ver-
leden, heen. Maar al snel bleek dat ze daar het veld professioneel 
uitzetten met een witte, oprolbare lijn i.p.v. pionnen. Ook was de 
begeleiding daar perfect voor elkaar en konden wij het een en 
ander van hun spelopvatting opsteken. 

Er is gelukkig nog genoeg te leren en ontwikkelen, daar gaan we 
met veel plezier mee aan de slag. 

Technische staf JO8-1: Jasmijn Lindeboom, Mike Klink, 
Rick Ramaker en Arjen Stegeman
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Aanwezig: 72 leden

1. Opening
 Voorzitter Peter Vervloet opent de Algemene Ledenvergadering en heet alle leden en ereleden van harte welkom. Afmelding
  is ontvangen van ons erelid Bert van de Horn. Veel beterschap Bert!

2. Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 22 november 2016
 De notulen hebben in december 2016 in het clubblad en op onze website gestaan en worden ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken
 Er zijn geen ingekomen stukken. 

4. Mededelingen
4.1 De oudejaarsborrel vindt plaats in ons clubhuis op zaterdag 23 december van 16.00 tot 20.00 uur. Leden, ereleden, 
 sponsoren en vrijwilligers worden van harte uitgenodigd.
4.2 Tijdens de wintermaanden vinden er weer van allerlei activiteiten plaats voor jong en oud.  Klaverjasmiddagen, het winter-
 programma voor de jeugd en het kersttoernooi in de sporthal. Houd de website in de gaten!
4.3 Het verenigingsjaar gaan we afsluiten met een daverende familiedag op zaterdag 30 juni 2018.
4.4 We hebben een alternatief op het Pompcup-toernooi. Er gaat weer wat georganiseerd worden met de Pinksteren! 
4.5 Crazy Sunday vindt zondag 26-11-2017 plaats. Dit jaar voor het laatst georganiseerd door de huidige groep.
 Iedereen is van harte welkom!
4.6 De 30e vv Heino veldloop, onder de nieuwe naam vv Heino Winterloop, wordt gehouden op zaterdag 6 januari. Dit jaar niet
 meer onder de vlag van het Sallands Cross Circuit, maar een echt Heinoos kampioenschap. Jan van Hittersum voegt nog
 enkele mededelingen hierover toe en meer informatie  hierover volgt nog. 
4.7 Na een aantal leuke mededelingen, toch ook nog een minder leuke mededeling. We zijn al een paar jaar ontevreden over 
 de wijze waarop teams omgaan met het materiaal. Het is vaak een zooitje in het materialenhok en de lichten blijven vaak
 branden. We hebben nu een rigoureus verbouwplan, waardoor elk team verantwoordelijk wordt voor zijn/haar eigen spullen.
 Gelukkig krijgen we de Vrienden mee in een donatie van 10.000 euro. Dank daarvoor!

5. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2016-2017
 Na de Prezi-presentatie van vorig jaar heeft Timo dit jaar een mooie Powerpointpresentatie gemaakt, waarin hij alle leden
 meeneemt door het afgelopen verenigingsjaar. Aan de hand van een aantal vragen van Timo komen alle commissies aan
 bod. Peter bedankt Timo voor de presentatie. Het jaarverslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer. De leden 
 verlenen instemming voor het beleid/plannen zoals gemeld in het jaarverslag. 

6. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2016 / 30-06-2017
6.1 Jan Mulder geeft uitleg bij het opgestelde jaarverslag over het boekjaar 2016-2017. Het verenigingsjaar is afgesloten met
 een positief resultaat van € 254, terwijl er een negatief resultaat van € 1.095 was begroot. Jan bedankt eenieder voor zijn of
 haar inbreng in dit resultaat. 
6.2 Jan licht de meerjarenbegroting uitgebreid toe bij agendapunt 8. 
6.3	 Jan	bedankt	de	financiële	commissie	voor	de	steun	en	bijdragen	die	zij	het	afgelopen	jaar	hebben	geleverd.
6.4 Na het beantwoorden van enkele vragen over het jaarverslag, verkrijgt het jaarverslag en de meerjarenbegroting van de
 penningmeester instemming.

7. Verslag van de kascommissie
7.1 Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door de voorzitter. De kascommissie, Koen Velner (2e jaar) en Jeroen
 van Rossum (1e jaar), heeft de kascontrole gedaan en stellen voor het bestuur decharge te verlenen voor haar gevoerde
	 financiële	beleid.	De	Algemene	Ledenvergadering	gaat	hiermee	akkoord.	

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 november 2017
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7.2 Koen Velner wordt bedankt voor bewezen diensten.  
7.3 Jeroen van Rossum en Brenden Hengeveld zullen volgend jaar de kascommissie vormen.

8. Meerjarenbegroting
 Jan licht de meerjarenbegroting toe. Na het beantwoorden van enkele vragen over de meerjarenbegroting en de voorstellen
 die hierin aan bod komen, wordt door de leden de meerjarenbegroting goedgekeurd en wordt instemming verleend. Ook
 wordt er instemming verleend om in een extra ALV in het voorjaar van 2018, de voorstellen voor de verbouwplannen en
 contributieverhoging te bespreken. 

9. Bestuursverkiezing
9.1 Joey Swüste is tussentijds aftredend als secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur. Peter bedankt Joey voor haar
 inzet in de periode dat zij zitting heeft gehad in het bestuur en overhandigt haar een mooie bos bloemen. Joey bedankt het
 bestuur en wenst haar opvolgster Christel Schutte veel succes. 
9.2 Rob Hoppen is periodiek aftredend als voorzitter van de accommodatiecommissie en stelt zich herkiesbaar. De ALV verleent
 instemming.
9.3 Jan Spijkerman is periodiek aftredend als voorzitter van de seniorencommissie en stelt zich herkiesbaar. De ALV verleent
 instemming.
9.4 Christel Schutte is verkiesbaar als secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur. 
 De ALV verleent instemming. Christel, van harte welkom.
9.5 Diane Eilander is verkiesbaar als voorzitter van de evenementencommissie. 
 De ALV verleent instemming. Diane, van harte welkom.       

 Peter vraagt nog even aandacht voor een bijzondere vrijwilliger binnen onze vereniging. Maikel Schotman wordt benoemd
 tot lid van verdienste van onze vereniging met volle instemming van de leden. Peter bedankt Maikel voor zijn inzet, de tijd en
 energie die Maikel tot nu toe in onze vereniging heeft gestoken.

10. Rondvraag
 Herman Kortstee: Waarom is de site zo slecht geworden?
 Het websiteteam is het afgelopen jaar erg druk geweest om de website zo functioneel en overzichtelijk mogelijk te laten
 draaien. Oproep aan alle leden om de website te verbeteren en te onderhouden en alle opmerkingen te melden bij het 
 websiteteam of Timo.

11. Sluiting
 Onder dankzegging door de voorzitter wordt er door de penningmeester een rondje in gedaan onder de aanwezige leden.  
 Deze vergadering wordt gesloten om circa 22.45 uur.
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Ik ben Christel Schutte en ik woon al mijn hele leven in Heino. In mijn jeugd ben ik bijna alle dagen bezig geweest met 
turnen. Eerst zelf als turnster en later ook als trainster. Sinds een aantal jaar ben ik ook besmet met het voetbalvirus dat 
veel huishoudens in Heino heeft aangestoken. Ik voetbal bij 
Dames 1 van vv Wijthmen. Niet het groen-wit van Heino 
maar wel een supergezellig team dat ook gaat voor 
prestatie. 

Ik woon samen met mijn vriend Jethro en twee zonen: 
Matthew en Jaysen. Matthew is 8 jaar en hij voetbalt dit 
seizoen in JO9-1 bij vv Heino. Dit jaar mag ik me een van 
de leiders noemen van dit geweldige team met fanatieke 
jongens. Jaysen is 5 jaar. Hij begint dit voorjaar bij de 
voetbalschool nadat hij zijn zwemdiploma heeft behaald. 

In de zomer van 2016 vroeg Peter Vervloet of ik vrijwilligers-
werk wilde doen binnen de vereniging. Na een aantal 
gesprekken werd ik de assistent van Joey Swüste als 
secretaris van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Na een 
jaar liet Joey weten dat ze na haar vele jaren als secretaris 
wilde stoppen. Dan snap je al dat er een gesprek volgde 
met het verzoek of ik ervoor openstond om haar rol over te 
nemen. 
Na een goed gesprek met het thuisfront kon ik alleen maar 
‘Ja’ zeggen. 
Sinds november mag ik me dan ook secretaris van vv Heino 
noemen in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Een leuke 
groep mensen met een echt groen hart. 

Ik probeer veel aanwezig te zijn op het sportpark. Mocht je 
vragen hebben dan mag je me altijd aanspreken. 

11HEINO SPORT 2017-2018
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Christel Schutte 
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Vanuit de Evenementen-
commissie: laatste nieuws

Even voorstellen: Marka van Tongeren
Het jaar 2018 is van start gegaan met een succesvolle Winter-
loop door vv Heino zelf georganiseerd. Maar natuurlijk blikken 
we ook op een aantal activiteiten uit 2017 terug. En om te 
beginnen zal, zoals in het vorig clubblad vermeld, Marka zich 
als nieuw lid van de Evenementencommissie nog voorstellen:

Ik ben Marka van Tongeren en als fan van vv Heino ben ik nog 
weleens op het sportpark te vinden. Ook wanneer er weer iets 
gezelligs georganiseerd is. De 
slogan ‘Vv Heino is meer dan 
voetbal alleen’ is écht! Ik ben 
nu als secretaris bezig voor de 
Evenementencommissie en 
hoop dat iedereen net als ik de 
sociale kant van de vereniging 
nog meer gaat ontdekken. Tot 
gauw!

Kersttoernooi voor de jeugd
Na de Algemene Ledenvergadering in november zijn we als 
Evenementencommissie vooral bezig geweest met de 
activiteiten die op dat moment aandacht vroegen. Het kerst-
toernooi voor de jeugd en het Futsal waren naast de Sinter-
klaasavond de eerste evenementen op de agenda. Vanuit 
de Activiteitencommissie kunnen jullie elders in dit blad een 
verslag vinden van de Sinterklaasavond. Hier volgt een kort 
verslag door Luc Klink over het kersttoernooi voor de jeugd: 

Afgelopen 27 tot en met 30 december 2017 heeft het 
jaarlijkse kersttoernooi plaatsgevonden. In deze vier dagen 
speelden alle jeugdteams per leeftijdscategorie een onderling 
mixtoernooi. 
Daarnaast kregen ook kinderen die niet op voetbal zitten de 
kans om deel te nemen. In samenwerking met de basis-
scholen van Heino hebben kinderen zich kunnen opgeven. 
Hier hebben in totaal 20 kinderen aan deelgenomen. 
Zoals ieder jaar staat het toernooi in het teken van gezellig-
heid en speelplezier. 
Als toernooicommissie kijken wij terug op een geslaagd 
toernooi, waarbij het aan spelvreugde zeker niet ontbrak. 
Bij deze willen wij alle vrijwilligers die in welke vorm dan ook 
hebben geholpen bedanken voor hun bijdrage. 

Futsal: extra vrijwilligers nodig
Gelukkig hebben we bij veel evenementen enthousiaste 
vrijwilligers, alleen voor Futsal is er echt versterking voor Mike 
Klink nodig. Deze hebben we als EC geleverd dit jaar, maar we 

hopen dat er volgend jaar andere versterking is voor Mike. 
Ondanks dat er een avond minder gespeeld is vanwege 
minder aanmeldingen, was de sfeer er niet minder om. Zeker 
de laatste avond was het lastminute inspringen van JO-19 
geweldig en kon het wedstrijdschema gehandhaafd blijven. 

Winterloop, voetbalbingo en FIFA-toernooi
In het nieuwe jaar zijn we met de Winterloop begonnen (zie 
verslag elders in het clubblad), gevolgd door de voetbalbingo 
(zie ook hiervan een verslag elders in dit blad) en hadden we 
een nieuwe activiteit, namelijk een FIFA-toernooi, georgani-
seerd door een aantal heren van Heino 1. Zowel jong als oud 
heeft zich hiervoor ingeschreven; in totaal 22 deelnemers, 
dus 11 teams. Het enthousiasme onder hen was groot en het 
is een echte afvalrace geworden. De overduidelijke winnaars 
zijn Thomas Meijerink en Robin Grote Schaarsberg geworden. 
Maar als tweede zijn zeker niet onverdienstelijk Maxim van 
den Brink en Bent Kroes geëindigd, die als jongelingen zich 
kranig geweerd hebben. Mede door de enthousiaste deel-
nemers en organisatoren zal er gekeken worden of er aan het 
eind van dit seizoen richting de zomer nogmaals een toernooi 
georganiseerd kan gaan worden. 

Verder nog op de agenda …
Natuurlijk staan er weer diverse activiteiten op de agenda 
waar we hopen op veel actieve deelnemers. Je kunt de exacte 
data vinden in de agenda, maar kom gerust eens langs bij een 
klaverjasmiddag, Pubquiz of 7x7-voetbal! Genoeg in het voor-
uitzicht voor februari en maart. In april hopen we weer een 
Crazy Sunday te kunnen realiseren, maar hier kunnen we nog 
steeds mensen voor gebruiken. Dus wil je helpen, benader 
dan graag een van de onderstaande personen. We zien jullie 
graag op de evenementen!

Sportieve groet van de Evenementencommissie,
Roy Bisselink, Jesper Schokker, Arjen Stegeman, Marka van 
Tongeren en Diane Eilander
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Sint op bezoek 
in de kantine 
vv Heino
Vrijdagavond 1 december was het weer zover: een 
Sinterklaasavond voor JO8(G) en JO9 (G)! Iedereen 
had er zin in, maar de meeste kinderen vonden het 
toch nog wel een beetje spannend … 

door: Wilma Slotman, Activiteitengroep

Nadat iedereen heel hard ‘Sinterklaasje, kom maar binnen 
met je knecht’ hadden gezongen, kwamen de Sint en acht 
zwarte pieten binnen. De pieten begonnen direct al peperno-
ten uit te delen en nadat Sint welkom werd geheten kon het 
spellencircuit beginnen. Daar hoorde natuurlijk ook bij dat elk 
team Sinterklaas en de Hoofdpiet in het kantoor een bezoekje 
mochten brengen. Gelukkig was het boek weer goed te lezen, 
ondanks dat het in het water had gelegen tijdens de tocht 
naar Nederland. 

Sinterklaas wist over iedereen wel wat, soms vertelde hij het 
in dichtvorm:
Is dit jaar pas met voetballen begonnen. Let bij de training 
altijd goed op en hij gaat met sprongen vooruit, heeft dit jaar 
al super veel geleerd. 
Onze stille topper in het veld is een grote held! Hij gaat vaak 
vol gas en dan is helemaal in zijn sas. 
Met haar lange benen is ze heel snel, en ze staat dan ook 
vaak voor de goal. Het scoren gaat steeds beter, afgelopen 
wedstrijd heeft ze ook nog gescoord.
Wil altijd snel met de bal naar voren, en dan zeker weer een 
doelpuntje scoren. Iedereen die in de goal staat laat weleens 
een balletje door, dat is echt niet zo erg hoor. Daar hoef je dus 
niet om te treuren, dat kan iedereen gebeuren. 

Er werden ook nog trucjes met de bal gedaan, zoals de bal 
hooghouden. De Hoofdpiet gaf iedereen nog een handje vol 
pepernoten, en dan was de tijd voorbij en gingen ze verder 

naar het volgende spel.

Kleurpiet wilde weleens zien of de kinderen net zo goed kon-
den kleuren als voetballen. Zij had een heel stel kleurplaten 
waar iedereen uit kon kiezen en wie het mooist had gekleurd 
van elk team mocht een prijs uitzoeken. Er werd dan ook 
fanatiek gekleurd!

Keeperpiet was zelfs op keeperstraining gegaan bij Real 
Madrid. Vorig jaar waren de ballen hem om de oren gevlogen 
en dat wilde hij dit jaar voorkomen. Het viel dan ook niet mee 
om bij hem te scoren. Ook mochten de spelers die dat wilden 
even in het doel staan om te proberen de bal tegen te houden. 
Wie weet zit hier de toekomstige keeper van het 1e bij!

Pakjespiet had heel veel grote cadeaus meegenomen; het was 
de bedoeling om een zo hoog mogelijke stapel te maken. Om 
de beurt mocht je een pakje op de stapel zetten. Pakjespiet 
hielp zelf ook mee en dan vlogen de pakjes je om de oren. De 
meeste teams konden het plafond raken, al maakten ze er wel 
dubbele stapels van. 

Bij Dobbelpiet was het spel pepernoten eten met grote hand-
schoenen aan. Gooide er iemand 6, dan moest diegene met 
mes en vork pepernoten eten. Had je pech dat iemand anders 
6 gooide, dan moest er gewisseld worden. Soms had je geluk, 
en mocht je wel een volle ronde pepernoten eten. 

Bingo-piet ging een bingoverhaal voorlezen, over wat Sint alle-
maal moest doen voordat hij in Nederland was:



Het was 18 november en Sinterklaas zat in zijn stoomboot. 
Om hem heen lagen 56, 68, 73 cadeautjes en 69 zakken 
pepernoten. 12 Zwarte Pieten waren druk bezig om 52 pakjes 
in te pakken. Iedereen was de afgelopen 27 dagen heel druk 
geweest. Een keer werkten ze 50 uur achter elkaar om meer 
dan 65 kilo pepernoten te bakken. 17 Pieten bakten peperno-
ten en 11 Pieten waren bezig met het inpakken van cadeaus. 
Voor het paard waren er 46 balen stro meegenomen en 48 
wortels. En nu waren ze al 14 dagen onderweg vanuit Spanje.                                                                        
Elke keer als er een cijfer genoemd werd, moesten de spelers 
en speelsters dit op hun bingokaart aankruisen. Net zolang tot 
ze een bovenste of onderste rij vol hadden. Wie dat het eerste 
had, kreeg een prijs. Sommige spelers vonden het jammer dat 
de tijd om was, ze wilden wel graag een prijs winnen. Gelukkig 
kregen ze op 12 januari nog een kans, want toen was er een 
Bingo voor alle jeugdteams en voetbalschool in de kantine.

Bij Sjoelpiet mocht je met 
chocolademunten sjoelen. 
Dat ging zo goed dat de mun-
ten snel op waren. Daarna 
werd er maar met pepernoten 
gesjoeld, wat ook heel goed 
ging. 

Voelpiet had van allerlei 
voorwerpen in zakjes gestopt. De kinderen moesten raden wat 
erin zat zonder het zakje open te maken. Dat viel soms nog 
niet mee. Er zat van alles in, zoals een tandenborstel, maïs, 
knikkers en ook nog voetbalplaatjes. Nadat Voelpiet de lijst 
had nagekeken, kreeg iedereen nog een handvol pepernoten.

Na acht rondes had elk team de spelletjes gedaan en waren 
ze bij Sint en Hoofdpiet op bezoek geweest. Sinterklaas werd 
nog bedankt voor zijn aanwezigheid en daarna gingen de 
pieten de cadeautjes uitdelen. Dit jaar was het een groene 
broodtrommel met het vv Heino-logo erop. Deze werd direct al 
gebruikt voor de pepernoten. Na een ‘Dag Sinterklaasje’ nam 
vv Heino afscheid van Sint en zijn pieten. Het was weer een 
fijne en gezellige avond vol spanning en lekkers. 
Bij deze willen we Sinterklaas en natuurlijk ook zijn pieten 
bedanken dat ze dit jaar ook weer bij de JO9(G)- en JO8(G)- 
teams langskwamen. Er waren veel positieve reacties van de 
teams, erg leuk dat het bezoek van onze Spaanse gasten zo 
gewaardeerd wordt door jong en oud.
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Voetbalpieten al 
vroeg uit de veren
Zaterdagmorgen 25 november was de laatste keer voor de 
winterstop dat de spelers en speelsters van de Voetbalschool 
hun wedstrijdjes mochten spelen. De opkomst was goed, al 
lag de temperatuur rond het vriespunt. Ook waren ze best 
fanatiek; ze voetbalden rustig door ondanks dat er twee pieten 
het hoofdveld op kwamen lopen. Het leek de pieten ook wel 
wat om mee te doen, maar ze waren kennelijk nog niet 
helemaal wakker ... Ze gingen de hoekvlag weghalen en de 
doeltjes omgooien of verzetten. Dat leverde ook veel plezier 
natuurlijk en ook kreeg elke speler wat pepernoten. 

De pieten voetbalden gezellig mee en een team mocht 
penaltyschieten terwijl er twee pieten in het doel stonden. 

Ze konden zelfs scoren, de bal kon nog net langs de pieten 
heen. De supporters aan de zijkant en de begeleiders werden 
niet vergeten; ook zij kregen wat pepernoten. Na afloop was 
er eerst ranja, want van voetballen krijg je toch wel dorst. 
Ook hadden de pieten nog cadeautjes voor de voetbalschool, 
waar de spelers en speelsters heel blij mee waren. Ze kregen 
allemaal een broodtrommel met het vv Heino-logo erop. Deze 
werd direct al gebruikt om de pepernoten in te doen.

De pieten hadden nog pepernoten over en gingen de velden 
nog even langs. Ze kwamen genoeg spelers en speelsters 
tegen die ook wel zin in pepernoten hadden.
 
Bij deze willen we de voetbalpieten even bedanken dat ze 
ondanks dat ze het zo druk hebben, toch nog even tijd vrij 
konden maken voor de Voetbalschool.



Vrijdagavond 12 januari is door de Activiteitengroep 
weer een Voetbalbingo georganiseerd voor de spelers/
speelsters van de Voetbalschool en alle jeugdteams. 
Iedereen moest zich van tevoren opgeven, zodat we 
wisten hoeveel kinderen en begeleiders er zouden 
komen. Ook ouders die wel een gokje wilden wagen 
waren van harte welkom. Zodoende wisten we dat het 
een ‘volle bak’ zou worden. Er stonden extra tafels en 
stoelen, en ook kon je aan de bar zitten. Iedereen had 
er veel zin in en de eersten stonden dan ook al om 
18.30 uur in de kantine om een plekje te bemachtigen.    

Iets voor zevenen werden de setjes met 
bingokaarten uitgedeeld en konden we 
beginnen met de 1e ronde. Alle rondes waren 
hetzelfde van opzet: had je een rij onder de 
B, I, G of O als eerste vol dan mocht je een 
prijs uitzoeken. Op de tafel lag van alles, zoals 
mappen met voetballen erop, zonnebrillen, 
Heino-sjaals, een grote plastic hamer, een 
voetbalagenda, wekkerradio, enz. Had je alle 
cijfers onder de N als eerste vol dan kreeg je 
een voetbal. 

Bij een volle bingokaart mocht je twee kaart-
jes voor een voetbalwedstrijd uitkiezen. Voor 
de wedstrijd van PEC, maar ook wedstrijden 
van Go Ahead Eagles of Heracles zaten erbij. 
Je kon er ook voor kiezen om met je hele 
team een tosti te eten in de kantine, met z’n 
allen naar de Flierefluiter te gaan of een half-
jaarabonnement op een voetbalblad. Soms 
was het best moeilijk om te kiezen; er waren 
zoveel leuke prijzen.

Iedereen had er veel zin in, en dat was ook te merken. Een 
valse bingo was er bijna niet, zo goed werd er op de kaartjes 
gekeken. In het begin was het nog wel een keer raak, en 
diegene die mocht dan ook een liedje zingen. Vooral de sinter-
klaasliedjes waren favoriet. Wanneer de prijzen van de rijtjes 
weg waren, en alleen op de volle kaart 
nog een prijs kon vallen, was de spanning 
om te snijden. Sommigen moesten er 
nog drie, een ander nog vijf. Na een tijdje 
was er dan toch iemand die BINGO riep. 
Om de kaartjes na te kijken viel niet altijd 
mee; de cijfers waren soms aardig met
de pen of stift doorgekrast. Er was ook 
nog een paar keer dat er meerdere 

kinderen tegelijk hun kaart vol hadden en 
dan moest er om de winst gedobbeld 
worden. Dat was echt spannend, want 
degene die het hoogst gooide, won de 
Rondeprijs. De anderen mochten een prijs 
van de prijzentafel uitzoeken.

Tussen de rondes door was er nog een korte 
pauze voor drinken en een zakje chips. De 
meesten gunden zich haast geen tijd om 
hun zakje chips leeg te eten, ze wilden graag 
weer verder met de bingo. 

Na elke ronde moest iedereen op het bin-
gokaartje zijn/haar naam en het team 
invullen. Deze gingen allemaal in een bak. 
Aan het eind van de avond werd daar een 
kaartje uitgetrokken waarop een prijs viel. 
Dat waren twee kaartjes voor de wedstrijd 
Heerenveen tegen Sparta incl. een aantal 
consumpties. De avond verliep goed en het 
was dan ook zo 21.00 uur. 

Bij deze willen we iedereen bedanken die geholpen heeft deze 
bingoavond zo succesvol te laten verlopen. Ook was het mooi 
dat het niet uitmaakte of je 6 of 14 was, iedereen deed volop 
mee. Aan de reacties die we te horen kregen was het een 
geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. 

17HEINO SPORT 2017-2018

PS: Wil diegene die het halfjaar-
abonnement op PANNA! heeft 
gewonnen, contact opnemen 
met het 06-nummer dat op de 
waardebon staat. Deze prijs is 
namelijk nog niet opgehaald.
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Zaalvoetbaltoernooi Heino 
piekt op één avond
In Heino is het Bandencentrum Zaalvoetbaltoernooi al jaren 
een begrip. Het zaaltoernooi voor veldteams kende altijd 
meerdere spectaculaire avonden voor eerste, tweede en derde 
elftallen. De editie van 2017 kent echter één avond alleen 
voor de eerste elftallen. Zaterdag 30 december piekt men in 
Heino!
Vlak voor oudjaarsdag zullen Lemelerveld, Overwetering, 
SVVN, Raalte en Heino (A en B) hun kunsten in de zaal laten 
zien.

UPDATE: SVVN zegde af; Heino O19-1 verving de Nijverdallers.



De 18e 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 

Op naar de 50 ...

Ook de afgelopen maanden is onze clubstatisticus weer flink 
aan het wroeten geweest in de clubhistorie. Het is hem gelukt 
een overzicht van seizoen 1986-1987 te maken. 
Bij het eerste stond Ton Nijboer aan het roer. Nijboer was 
hiervoor trainer van Haarlese Boys en voetbalde in het 
verleden bij Heino.
Voorafgaand aan het seizoen verlieten de volgende spelers 
de selectie: Henk Antonissen, Wim Mulder en Hans Beumer. 
Hans maakte later een rentree. Vanuit de jeugd kwamen de 
volgende versterkingen: Richard Boxebeld, Marco Broeknellis, 
Arthur Hollewand en Jeroen Hoppen.    
    
Er waren ook nieuwkomers in de competitie, namelijk ABS, 
Hoonhorst en Labor. Tegen de laatstgenoemde tegenstander 
werd thuis gelijk met 5-2 gewonnen. De daaropvolgende 
wedstrijden eindigden in een remise. De eindstand tegen

Mariënheem was 2-2 en de wedstrijd tegen Broekland bleef 
doelpuntloos. De uitwedstrijd tegen Dalfsen werd gewonnen 
met 1-2 en ook thuis was Heino met 2-0 te sterk voor 
IJsselboys. De eerste wedstrijd die verloren werd was uit tegen 
Roda; de eindstand was 1-0. Jammer genoeg misten in die 
wedstrijd Kruiper en Lindeboom beiden een penalty. De 
laatste wedstrijd voor de winterstop was in Hoonhorst. Daar 
kreeg Heino een flink pak slaag, met name in de eindfase 
vlogen de ballen er te makkelijk in. Hierdoor stonden we op 
de 2e plaats met 13 punten, gelijk met Zwolle en net achter 
koploper Labor, die 14 punten bijeengesprokkeld had.

Na een  lange winterstop bleek het ritme er niet goed in 
te zitten bij Heino. We verloren uit in Wijhe met 2-1 van de 
IJsselboys. Daarna wederom een verlies, maar nu in eigen 
huis, Roda was met 1-4 te sterk. Op zaterdag 29 maart in 

Vv Heino 1, 1986-1987

Staand van links naar rechts: Kamperman (verzorger), Peter Hoppen, Ernst Hoppen, Jeroen Hoppen, Ronnie Lindeboom, Wim van de Belt, Ton Beumer, Wiebe 

Bos, Gerard Offenberg (Goffie), Tonnie Nijboer

Zittend van links naar rechts: Paul Eijkelkamp, Jan Roeke, Hans Vrolijken, Richard Boxebeld, Robert van Eerbeek, Jan Grote Schaarsberg, Marcel Boerdijk en 

Marcel Kruiper
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het Paasweekend stond de streekderby Heino – Dalfsen op 
het programma. Het eerste had wat goed te maken na een 
belabberde start van 1987. Al in de 8e minuut kwamen we 
echter met de schrik vrij; keeper Van Eerbeek hield Heino in 
de wedstrijd. Pas daarna kwam Heino meer aan de aanval toe. 
Na een half uur kregen we een vrije trap. Deze vrije trap werd 
tot assist gepromoveerd doordat Van de Beld keurig de 1-0 
binnen kopte.
Twee minuten later probeerde Paul Eijkelkamp het vanaf 20 
meter. Zijn haarzuivere schot verdween in de linkerhoek, het 
publiek ging er maar eens goed voor zitten. Boerdijk kwam 
erin voor Lindeboom, die rustig via de achterlijn het veld uit 
ging en nonchalant naar de bank sjokte. Ronnie was nog niet 
in de dug out of Boerdijk had op bekeken wijze de 3-0 er al in 
liggen. Gouden wissel van Tonnie Nijboer. Het vierde doelpunt 
kwam op naam van Jan Spijkerman; hij schoot wel raak uit 

een penalty. In de 78e minuut was het wederom Boerdijk die 
de tegenstander te snel af was en ook de keeper het nakijken 
gaf; hij tekende voor de eindstand van maar liefst 5-0. Het 
Paasweekend bleek goed voor veel Heinose doelpunten, want 
op maandag werd het succes bijna geëvenaard. Uit tegen Go 
Ahead werd het maar liefst 0-4. Daarna kwam toch de klad 
er weer in. Uit drie wedstrijden werd maar een punt gehaald. 
Tegen ABS werd het 1-1, maar aan de wedstrijden tegen SV 
Zwolle en Hoonhorst hield Heino geen punten over. We sloten 
hierdoor de competitie af op een magere 5e plaats.

Wetenswaardigheden:

• Barry Lozeman nam afscheid als jeugdtrainer en senioren-
    trainer en ging aan de slag bij Overwetering.   
       
• Secretaris Herrema stopte met zijn functie en werd erelid na
    26 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur van onze
    club. Jan van Ommen volgde hem op.    
    
• Begin 1987 overleed Jan van Dort; hij stond altijd bij de
    kaartverkoop van het eerste elftal.      
    
• De eerste sponsorloop in Heino werd gepresenteerd door
    Acco Hoppen. Hij moedigde de deelnemers vol vuur aan.
    Opgeven durfde niemand en daardoor moesten vele
    sponsoren wat meer afrekenen dan ze van tevoren 
    ingeschat hadden.      
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• Heino had 510 leden: 260 senioren, 140 junioren en 
   110 pupillen.        
 
• Trainer van het 4e t/m het 11e elftal was ene Hendrik Kolk.
    Hij vond het trainen van zeven teams wat rustig en besloot
    Heino 11 ook maar onder zijn hoede te nemen. Gelukkig
    waren er wel verschillende leiders bij deze teams.
       
Veel plezier met het uitpluizen van de statistieken. Wellicht 

heeft u foto’s of extra gegevens van of mooie verhalen over 
bovenstaand seizoen. Daar zijn we natuurlijk erg in ge-
ïnteresseerd. 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 1987-1988, dan horen we dit graag!

VV HEINO statistieken 1986- 1987

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten

Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal
DOEL

1 Robert van Eerbeek 20 20 0

Wilbert Hondeveld 0 0 0

Erik Schokker 0 0 0

VERDEDIGING

5 Hans Vrolijken 17 17 1 1

Alfons Meyer 14 14 0

4 Ton Beumer 18 18 4 4

3 Ernst Hoppen 16 16 1 1

2 Jan Grote Schaarsberg 20 20 0
Jan Spijkerman 8 8 1 1

MIDDENVELD

10 Marcel Kruiper 18 18 2 2

Marcel Boerdijk 7 7 2 2

8 Paul Eijkelkamp 17 17 3 3

Marcel Eijkelkamp 1 1 0

Peter Hoppen 10 10 2 2

6 Jeroen Hoppen 15 15 0

Raymond Pot 2 2 0

Richard Boxebeld 6 6 1 1
AANVAL

Hans Beumer 3 3 0

11 Ronnie Lindeboom 18 18 6 6

7 Wim van de Beld 16 16 5 5

Albert Jonathans 4 4 1 1

Marco Broeknellis 5 5 0

9 Arthur Hollewand 17 17 6 6

35 doelpunten 35

wedstrijden w - v - g punten v - t

Thuisbalans 10 4-4-2 12 (19-15)

Uitbalans 10 3-3-4 9 (16-16)

1e helft competitie:  2e plaats 5-3-2 13 (18-14)

Eindstand 4e klasse H:  5e plaats 7-7-6 21 (35-31)

Trainer: Tonnie Nijboer 

HEINO SPORT 2017-2018 21



HEINO SPORT 2017-201822



23HEINO SPORT 2017-2018



HEINO SPORT 2017-201824



Tussenstand Topscorerklassement van het seizoen 2017/2018 bijgewerkt tot 21-12-2017.

Plaats:  Naam:   Elftal:   Aantal doelpunten.
1  Eefke Bergman  Heino VR 1 (zat.)  13
2  Rob Lugtenberg  Heino 7    11
3  Nicky Kortstee  Heino VR 1( zon.)  9
4  Twan Koenjer  Heino 9    8
	 	 Daniel	Griffioen		 Heino	10	 	 	 8
6  Timco Bos  Heino 3    7
  Arjan Blom  Heino 6    7
  Jiri Spijkerman   Heino 11   7
9  Chiel Polstra  Heino 9    6
  Wouter Grotjohan Heino 10   6
11  Hidde Smeenk  Heino 2    5
  Eelko Strijdveen Heino 4    5
  Danny Pol  Heino 8    5
  Ramon Hoonhorst Heino 9    5
  Jelmer Baks  Heino 11   5
  Marleen Holsappel Heino VR 1( zat.)  5

Tussenstand Topscorerklassement
seizoen 2017/2018

het Erf 37
8102 KE Raalte

L.J. Costerstraat 27p
8141 GN Heino

0572-360090

Spreekt dit u aan? Neem dan eens contact op.
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Mijn naam is Robin Dijk, ik ben 25 jaar en woon in 
Zwolle. Op dit moment ben ik binnen vv Heino actief 
als assistent-trainer bij Heino 1. 

Op mijn 15e ben ik begonnen als voetbaltrainer bij de jeugd 
van vv Heino. Als trainer ben ik begonnen bij de voetbalschool 
om de kleine talentjes de basisvaardigheden van het voetbal 
aan te leren in combinatie met veel plezier. Vanaf dat moment 
wist ik dat ik een enorme passie heb voor het ontwikkelen van 
voetballers. Ik heb dan ook verschillende teams en leeftijds-
categorieën getraind binnen vv Heino. Daarnaast heb ik in de 
keuken mogen kijken bij betaalde voetbalondernemingen. Ik 
zit nu voor het zesde jaar bij PEC Zwolle en ik heb één seizoen  
mijzelf ontwikkeld bij De Graafschap. Binnen de jeugd heb ik 
samen met de begeleiding en de spelers een geweldige 
prestatie neergezet door twee seizoenen achter elkaar 
kampioen te worden met JO17-1. Dit team draait nu mee in de 
top van de vierde divisie. Hier ben ik enorm trots op!

Vorig seizoen heb ik, naast mijn rol als jeugdtrainer, de functie 
als assistent-trainer van Heino 1 op mij genomen. Ik ben in 
aanraking gekomen met het eerste elftal doordat ik bij dit 
elftal stageliep voor mijn UEFA B-diploma. Tijdens deze stage 
heb ik ontzettend veel geleerd van de werkwijze waarop 
Michel Steggink het eerste elftal trainde. Zijn winnaarsmenta-
liteit heeft mij geïnspireerd. Aan het einde van vorig seizoen 
heb ik besloten om mij dit seizoen volledig te focussen op mijn 
functie als assistent-trainer bij vv Heino 1. 

Het was moeilijk voor mij om deze keuze te maken en hierdoor 
de jeugd achter mij te laten. Ik heb deze keuze gemaakt 
omdat de functie van assistent-trainer erg interessant voor 
mij is. Martijn de Vogel werd voor het eerst hoofdtrainer en dit 
tevens voor het eerst bij onze club. Door samen deze verant-
woordelijkheden op te pakken, kon ik vanuit mijn rol van vorig 
seizoen en mijn verleden bij de club Martijn goed assisteren. 
Tot op heden ben ik blij deze keuze te hebben gemaakt.

Als assistent-trainer ben ik het verlengstuk van de hoofd-
trainer. Een hoofdtrainer heeft enorm veel verantwoordelijk-
heden. Te veel voor één persoon. Daarom neem ik bijvoor-
beeld de video-analyse van het eerste elftal volledig op mij. 

Daarnaast schrijf ik na elke wedstrijd een verslag van de 
tegenstander als input voor de volgende wedstrijd. Ook ben ik 
verantwoordelijk voor de digitale wedstrijdbespreking en de 
standaardsituaties (corners, vrije trappen en penalty’s). Wij 
bereiden allebei trainingsoefeningen voor en geven deze ook 
beiden. Wij proberen elkaar zo goed mogelijk aan te vullen 
zodat we het maximale uit elke oefening kunnen halen voor 
de spelers. Ik ben tevens verantwoordelijk voor de warming 
up om de spelers zich optimaal voor te laten bereiden voor 
de wedstrijd. Al met al doen Martijn en ik onze taken altijd in 
goed overleg. Aanvullend fungeer ik als sparringpartner voor 
Michel; zo dagen we elkaar uit de beste keuzes voor het team 
te maken. 
 
Ik ben erg blij dat ik ook volgend jaar samen met Martijn de 
Vogel verantwoordelijk ben voor Heino 1. Naast deze functie 
ga ik mij ook bezighouden met video-analyse binnen onze 
club. Zoals iedereen weet hebben wij een video-analyse-
systeem en zijn er mensen bij de club bezig om dit systeem 
zo optimaal mogelijk te laten werken. Ik ga mij met name 
bezighouden met hoe de trainers de spelers het beste kunnen 
beïnvloeden. Centraal staat hierin dat de spelers, naarmate zij 
ouder worden, meer vaardigheden ontwikkelen om zichzelf te 
kunnen ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn reflecteren, doel 
stellen, plannen, monitoren en evalueren. Deze vaardigheden 
zullen een rode draad door onze opleiding vormen om spelers 
middels video-analyse zichzelf te laten ontwikkelen. 

Van jeugdvoetbal
naar 
seniorenvoetbal: 
Robin Dijk
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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
DK5design
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
Maeike	Blauw	Fotografie
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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Vrijdagavond 2 februari spookte het aardig in de bos-
sen bij Heino. Er was een spooktocht voor JO11 t/m 
MO13. Na aankomst in de kantine, mocht je naar de 
‘spookkamer’. In deze spookkamer stonden alleen een 
paar schalen met waxinelichtjes en een spooklamp die 
aan- en uitging d.m.v. geluid. Hier werd de LEGENDE 
VAN HET HEINOSE GAT voorgelezen …

Midden in het bos tussen Heino en Raalte stond 
eeuwen geleden een groot klooster met daaromheen 
een gracht en een grote statige laan die leidde naar 
een poort. Midden in de nacht werd de zwarte mis 
gelezen voor de monniken, heksen en spoken uit de 
omgeving. Men dronk wijn uit emmers en er werden 
grote schalen met eten opgediend. Het ging er zeer 
luidruchtig aan toe. Je kon de vreemde en angstaan-
jagende geluiden zelfs horen in Heino. Maar tijdens 
een stormachtige februarinacht kwam er plotseling 
één heftige donderslag en was het klooster geheel 
verdwenen. Het enige wat er nog over was gebleven, 
was een diepe kuil en de poort.                                                                                                            
Sinds die tijd hoor je soms op vrijdagavond vreemde 
geluiden vanuit het diepe gat. Ook komen uit het 
duister van de brede laan de geesten van de 
monniken. Het diepe gat wordt ook wel Japiksgat 
genoemd … 

Na de legende te hebben gehoord kreeg elk team een lui-
er (wie weet hadden ze die onderweg nog nodig) en een 
opdrachtblad mee. Daar stonden vragen op zoals ‘Hoeveel 

spoken zijn jullie tegengekomen?’ en ‘Schat hoeveel kilometer 
jullie hebben gelopen.’ De route ging via veld 4, Brinkweg, 
Stationsweg, Summercamp, Japiksgat en dan via de Woolt-
huisweg weer terug naar de kantine.

De groepen kwamen allerlei spoken tegen. Sommigen schrok-
ken zo erg dat ze achterovervielen. Als je net binnen de poort 
van het Japiksgat (“Heinose Gat”) was, hoorde je eerst wat 
plonzen en kwam er een monnik uit het water. Daar was ook 
een weerwolf waar sommigen zo erg van schrokken dat ze 
bijna achteruit het water in liepen. Onderweg kon je ook nog 
een auto tegenkomen die opeens de lampen aandeed. Of je 
hoorde ineens een ratel. Ook was er nog een spook met een 
kettingzaag, alleen was het jammer dat op een gegeven mo-
ment de benzine op was en het geluid dus wegviel. In het bos 
was ook harde muziek te horen, en als je dan keek waar dat 
vandaan kwam, kwamen er opeens twee spoken tevoorschijn.

In de kantine teruggekomen kreeg iedereen kreeg wat te 
drinken en ook nog een ‘broodje griezelbal’. Als je wilde, kon je 
er ‘bloed’ of mayonaise opdoen. Ook stonden er op de bar nog 
een paar borden met ‘afgehakte vingers.’ Ondertussen werd 
er verteld wat ze onderweg allemaal hadden meegemaakt. De 
spooktocht was natuurlijk helemaal niet eng, en helemaal niet 
spannend ... 

Bij deze willen we iedereen bedanken die aan deze spook-
tocht heeft meegeholpen, vooral de spoken. Zij moesten 
anderhalf uur op hun plek in het bos of langs de weg zitten, 
terwijl de gevoelstemperatuur iets onder het vriespunt lag. 
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Dit was alweer de laatste activiteit van dit seizoen. Helaas 
gaat de Whatsapp-speurtocht niet door, omdat de competitie 
net op die dag begint. Maar deze zetten we volgend jaar weer 
op de activiteitenlijst.
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Op 6 januari 2018 heeft de 30e editie plaatsgevonden van een 
‘loop’ in eigen beheer onder de naam Van der Most – 
vv Heino Winterloop, een parcours dat voor tweederde deel 
over verharde wegen en voor eenderde deel over goed 
beloopbare brede bospaden wordt georganiseerd.

Foto’s met dank aan: Vera Roodvoets, Mariske van der Wall 
en Toly Schanssema

De vernieuwde Winterloop van vv Heino is prima verlopen. In 
een veld met vooral Heinose deelnemers waren het ook vooral 
de Heinoërs die met de prijzen naar huis gingen. Bij de aller-
kleinsten wonnen Isa Schrijver en Melvin Keizer; op de 2,5 km 
waren de prijzen voor Naëll Huijsmans uit Lemelerveld (meisjes 
t/m 12) en Noah Pasman (jongens t/m 10). Op de 5 km, waar 
de meeste deelnemers te noteren waren, was Lars Dijk, speler 
van Heino 5, veruit de snelste in 17.52 minuut. Bij de dames 
was Dieuwertje Kuppens uit Enschede de eerste in 23.30. Ook 
de 10 km leverde bij de heren een Heinose winnaar op: Sjoerd 
Overmars won in 39.38. De snelste dame was hier Larissa Mars 
uit Groningen (maar met Heinose roots).

Geslaagde editie 
Bakkerij Van 
der Most 
Winterloop
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IN DE MEDIA
Nederland telt anno 2017 ruim 3.000 voetbalverenigingen. 
Het grootste deel daarvan speelt op fraaie accommodaties, 
heeft gediplomeerde trainers in dienst, kan een beroep 
doen op tientallen tot honderden vrijwilligers en kan voor 
ondersteuning terecht bij de KNVB. Hoe anders was dat bij 
de start van de voetbalsport in Nederland, eind 19e eeuw.

Association Football
Halverwege de negentiende eeuw ontstaat in Engeland vanuit 
het rugby het Association Football. Grootste verschil is dat 
– in tegenstelling tot bij rugby – bij Football de handen niet 
gebruikt mogen worden. Verder is er overigens weinig verschil, 
zo blijkt uit het jubileumboek ‘75 jaar DFC. “Een bijzondere 
liefhebberij was de doelverdediger met bal en al door het doel 
te laten lopen: alleen, met z’n tweeën of desnoods met z’n 
drieën.’’

De sport wint snel aan populariteit en duikt al gauw op in 
andere landen. In Nederland zijn het de cricketers die rond 
1880 de nieuwe sport omarmen. Zij willen ook buiten het cric-
ketseizoen (maart-oktober) in beweging blijven en het voetbal 
geeft ze die mogelijkheid. In deze periode is voetbal een echte 
elitesport. Bijna alle leden komen uit gegoede milieus en zijn 

hoogopgeleid. Zij zien voetbal vooral als een leuk tijdverdrijf, 
waarbij het plezier voorop staat en er eventueel ook nog een 
wedstrijd tegen een andere club gespeeld kan worden.

Hele onderneming 

“Het doel moet over een dwarslat gaan beschikken in 
plaats van over een touwtje, om discussies te voorkomen 

of de bal óver of onder het touw was doorgevlogen”

Zo’n wedstrijd spelen blijkt wel een hele onderneming, zeker 
wanneer het een club uit een andere stad betreft. Niet alleen 
zijn er (nog) niet zoveel voetbalclubs, het plannen van een ont-
moeting kost ook veel tijd. Allereerst moeten beide clubs het 
eens worden over de datum en het tijdstip van de te spelen 
wedstrijd. Vervolgens is het zaak een voetbalveld te vinden 
waarop gespeeld kan worden en dan moeten beide clubs op 
zoek naar spelers die mee willen en kunnen doen. Wanneer 
aan al deze voorwaarden is voldaan, bespreekt men met welk 
tenue (inclusief sjerp en hoofddeksel!) de wedstrijd gespeeld 
zal worden.

Vervolgens verplaatst het elftal zich per trein, tram of taxi 
naar het speelveld, een trip die regelmatig een hele dag in 
beslag neemt en vaak eindigt in een gezellig – met veel drank 
besprenkeld – samenzijn met de tegenstander. Het is dus niet 
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zo vreemd dat sommige clubs maar weinig wedstrijden spelen 
en dat er van een echte competitie geen sprake is.
 

Voetbal in Nederland, clubs in 1890-’91. 

Totstandkoming KNVB 
Dat verandert met de oprichting van de Nederlandschen Voet-
bal en Athletiek Bond (NVAB, later NVB en nog later KNVB) in 
1889. Negen clubs (DFC uit Delft; Concordia, Olympia en vv 
Rotterdam uit Rotterdam; Excelsior en HFC uit Haarlem; HVV 
uit Den Haag en RAP en vv Amsterdam uit Amsterdam) beslui-
ten op 8 december 1889 in Haarlem tot de oprichting van een 
voetbalbond. Vanaf dat moment komt er (meer) structuur in 
de competitie en reglementen. Zo moeten clubs minimaal één 
keer per seizoen uit en thuis tegen elkaar spelen, waarbij ze 
een datum en plaats mogen afspreken
.
“Vaak is een voetbalveld niet meer dan een braakliggend 

stuk (wei)land, met hier en daar een boom”

Daarnaast wordt afgesproken dat het doel voortaan over een 
dwarslat moet beschikken in plaats van over een touwtje, 
om discussies te voorkomen of de bal óver of onder het touw 
was doorgevlogen. Al deze besluiten worden genomen door 
vrijwillige en dus onbezoldigde bestuursleden. Pas in 1897 
komt de eerste betaalde werknemer in dienst: J. Hekkenberg 
treedt aan als secretaris-penningmeester. Hij werkt vanuit zijn 
huiskamer in een bovenhuis aan de Cornelis Schuytstraat 10 
in Amsterdam, dat als eerste bondsbureau van de KNVB be-
schouwd kan worden. Geen ruime behuizing, maar altijd nog 
beter dan waar de meeste clubs over beschikken.

Terreinwisselingen
In de beginjaren is het voor voetbalverenigingen lastig een 
fatsoenlijk veld te vinden. Vaak is een voetbalveld niet meer 
dan een braakliggend stuk (wei)land, met hier en daar een 
boom. Gaan de koeien terug in de wei of wordt het stuk land 
bebouwd, dan dient de voetbalclub weer op te krassen. ‘In de 
eerste jaren verwisselde men van terrein, zoals een ander van 
pak verandert’, meldt het jubileumboek 1895-1945 van AFC. 
Het Utrechtse Hercules bewijst die stelling door binnen twintig 

jaar zo’n tien keer te verhuizen en zelfs even uit te wijken naar 
Hilversum.

Een van die verhuizingen is te wijten aan de 
verhuur van het terrein aan circus Barnum 
& Bailey, dat er zijn olifanten op loslaat. Het 
spreekt voor zich dat er van de grasmat 
weinig overblijft … Is er wel een vast terrein 
beschikbaar, dan doen zich weer andere 
ongemakken voor. Zo staat de kleedkamer 
van de Koninklijke UD bij Deventer op palen, 
omdat het veld in de uiterwaarden van de IJs-
sel ligt en regelmatig onderloopt. Ook O.V.V. 
uit Oostvoorne kent een dergelijk probleem: 
de club speelt zijn wedstrijden op het strand, 
waar springvloeden het voetballen regelma-
tig onmogelijk maken.

Van elitesport tot nationale sport

“Ondanks de moeilijkheidsgraad om een vast terrein te 
vinden, neemt na 1900 het aantal verenigingen en voetbal-

lers flink toe”

Ondanks de moeilijkheidsgraad om een vast terrein te vinden, 
neemt na 1900 het aantal verenigingen en voetballers flink 
toe. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de Eerste 
Wereldoorlog. Nederland mobiliseert in 1914 uit angst voor 
een Duitse inval en duizenden jonge Nederlanders worden on-
dergebracht in kazernes. De NVB onderkent in augustus 1914 
de mogelijkheden die deze situatie biedt en bezorgt ballen 
en voetballectuur in tientallen kazernes, waarna de militairen 
onderling en met lokale bewoners een balletje trappen.

Ook geïnterneerde Engelse militairen spelen her en der tegen 
lokale verenigingen, waardoor de bekendheid van de sport in 
heel het land toeneemt. Het leidt tot de oprichting van veel 
nieuwe verenigingen: telt de NVAB in 1891 nog twaalf clubs 
(vooral te vinden in de grote steden), in 1931 tellen alle pro-
vincies – op Zeeland na – meer voetbalverenigingen dan ge-
meenten. Het aantal leden groeit evenredig en de toestroom 
komt uit alle lagen van de bevolking. De elitesport Association 
Football is de nationale sport voetbal geworden.
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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 gemeenschap-
pelijk 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: Jethro 
Spijkstra (41).  

Denk je aan dé hersteltrainer van Heino, dan denk je aan 
Jethro Spijkstra. Door de jaren heen heeft hij -in samen-
werking met de rest van de medische staf- menig senior en 
junior, dame en heer afgemat, opgelapt en klaargestoomd 
om de strijd weer op te kunnen pakken op de Heinose vel-
den. Voor velen van ons zal Jethro dan ook geen onbekende 
zijn. Inmiddels is hij bezig met zijn 6e seizoen en is zijn hart 
naast rood-wit (Oene) ook een beetje groen-wit geworden. Als 
iemand hem ooit wil bedanken voor zijn geweldige herstel: 
je kunt Jethro wakker maken voor een broodje shoarma met 
knoflooksaus!

Kun je wat over jezelf vertellen? 
Hallo allemaal. Ik ben Jethro Spijkstra en gelukkig getrouwd 
met Judith. Samen hebben we twee lieve kinderen: Floortje 
van 10 en Huub van 8. Wij wonen nu in Epe, maar hebben 
daarvoor 12 jaar met veel plezier in Zwolle gewoond. 
Naast mijn hobby als hersteltrainer werk ik al jaren in de zorg 
als activiteitenbegeleider voor mensen met een verstandelijke 
beperking en coach en begeleid ik volwassen studenten die 
een studie volgen in de zorg. Erg leuk om te doen.  

Wat zijn nog meer hobby`s van je?
Hobby’s heb ik genoeg. Sowieso speelt sport een belangrijke 
rol in mijn leven. Helaas zit zelf voetballen er niet meer in, 
maar ik fiets twee à drie keer in de week op mijn racefiets-

je over de Veluwe. Wielrennen is belangrijk voor me. Zowel 
kijken als doen. Als het goed is ga ik dit jaar de Ronde van 
Vlaanderen rijden met Han. Dat wordt nog een grote uitda-
ging. Daarnaast gaan we regelmatig naar een wielerwedstrijd 
toe. Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. 
Prachtig om te zien en dit mee te beleven. 
Naast al dat sporten mag ik best graag een beetje Bourgon-
disch genieten. Een hapje en een drankje met vrienden en 
vriendinnen in een gezellig restaurant, kroeg of gewoon thuis 
bij de houtkachel. Ook luister ik graag muziek en lees ik 
regelmatig een leuk boek. 

Hoe zag je eigen voetbalcarrière eruit? 
Nou, carrière … haha! Dat valt nog wel mee. Ik ben als klein 
jongetje een paar keer verhuisd en heb bij een aantal mooie 
clubs gevoetbald: vv Emst, vv Scherpenzeel, sv Epe en vv 
Oene. Bij de laatste club ben ik sinds mij 17e lid en ik heb 
daar jaren in de selectie gevoetbald. Veelal in het 2e, maar 
ook mooie wedstrijden in het 1e. Helaas liet mijn lichaam me 
regelmatig in de steek, waardoor ik minder lang in het 1e heb 
kunnen ballen dan ik had gewild. Misschien was ik ook wel 
niet goed genoeg, maar dat zal ik nooit hardop zeggen ☺

Hoe kwam je erbij om hersteltrainer te worden? 
Nadat ik gestopt was als voetballer wilde ik graag nog wel 
‘iets’ blijven doen. Trainer zijn vond ik op zich wel leuk, maar 
dat was het net niet. Individueel met spelers bezig zijn wel. Als 
basis ben ik de opleiding tot sportverzorger/ sportmasseur 
gaan doen met in mijn achterhoofd altijd het idee om terug 
het veld op te gaan als hersteltrainer. Na de opleiding ben ik 
verder gaan leren en me gaan specialiseren op het gebied 
van herstel, conditie en de fysieke gesteldheid van spelers. 
In de praktijk heb ik ervaring opgedaan bij vv Nunspeet en 
De Graafschap, twee clubs waar ik veel geleerd heb. Daarna 
kwam bij toeval Heino langs en kreeg ik de kans om herstel-
trainer te worden. Berndt Jalink was een collega van een 
goede vriendin van mij en tijdens een weekendje weg, onder 
het genot van een lekker biertje, kwam ter sprake dat Heino 
nog op zoek was. We zijn gelijk gaan whatsappen en een paar 
dagen later was ik op gesprek. 

Meer dan 
voetbal ...
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 Inmiddels ben je geroutineerd hersteltrainer. Wat vind 
je het leukste en wat vind je er minder leuk aan?
Het mooie en leuke aan hersteltrainer zijn is een speler zo 
snel mogelijk fit te krijgen. Daaraan gekoppeld zit een proces 
van meerdere stappen, waarbij we elke keer keuzes moeten 
maken en juist die keuzes moeten maken is leuk en uitda-
gend. Zelfs tijdens trainingen verander ik bijvoorbeeld nog 
weleens de belastbaarheid, de snelheid of de hoeveelheid. Je 
observeert de speler, overlegt met de speler (ze kunnen zelf 
namelijk ook nadenken), maakt keuzes en bepaalt dan wat 
je wel of niet gaat doen. Ook het contact met de speler, zowel 
het serieuze moment als een geintje tussendoor, is leuk en 
belangrijk.   
Gelukkig verlopen de meeste hersteltrajecten hartstikke goed, 
maar soms gaat het minder snel dan gehoopt of hebben ze 
een terugslag. Dan zie je een speler balen en dat is ook 
logisch. Ik baal dan ook, want een voetballer moet lekker kun-
nen voetballen en hoort niet te lang bij mij te trainen.  

Een gewetensvraag: hoe gaat de samenwerking met de 
rest van de medische staf? 
Tja, dat is een lastige vraag. Als je als collega’s Jan, Robert 
en Marianne hebt dan is dat natuurlijk niet altijd even makke-
lijk. Soms moet je even tot tien tellen en dan de draad maar 
weer oppakken. Nee hoor, we hebben een fijne club mensen 
waarbij kennis, gedrevenheid, gezelligheid en een goede 
communicatie vooropstaan. We werken fijn samen. Ook met 
spelers, trainers, begeleiders, TC en anderen. Dat verloopt 
gelukkig allemaal prima.  

Hoeveel uren per week steek je in de hersteltraining? 
Op dinsdag en donderdag sta ik op het veld. Daarnaast 
probeer ik me goed voor te bereiden met het maken van een 
training op maandag en woensdag. Tussendoor contact met 
medische staf, trainers en spelers. Dus dat kost wel een paar 
uurtjes, maar hoeveel durf ik niet te zeggen. De ene week is 
ook drukker dan de andere. Er is bijna altijd genoeg te doen. 

Kun je een succesverhaal vertellen of een leuke 
anekdote? 
Spelers die terugkomen van zware blessures geven een 
enorme voldoening en die hebben we in de afgelopen jaren 

wel gehad. Op namen en blessures ga ik niet in, maar dat 
neemt niet weg dat je daar een goed gevoel over krijgt. Wel 
belangrijk om te benoemen is dat er bij zo’n proces veel 
mensen betrokken zijn die allemaal een belangrijke factor 
spelen in het herstel. We doen het met z’n allen en het begint 
en eindigt bij de speler zelf. Gelukkig heb ik bij Heino eigenlijk 
nog nooit een speler gehad die er met de pet naar gooide.  
In mijn eerste seizoen kwam er een behoorlijk geblesseerde 
speler bij mij. Bewegen was lastig; echt veel pijn. Afgesproken 
dat het belangrijk was om de boel niet te overbelasten en de 
boel rustig op te bouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens de 
training gaf hij goed aan wat hij wel en niet kon doen. Na een 
minuutje of 20 was het klaar, de training was afgelopen. Nog 
even een praatje waarin ik hem aangaf echt voorzichtig te 
zijn, geen gekke dingen te gaan doen de aankomende dagen 
en dan zou ik hem dinsdag weer zien. Ik ruim mijn spullen 
op, loop nog even langs Jan en wil daarna gaan douchen. Ik 
kijk nog even richting het veld en wat zie ik daar gebeuren: 
de desbetreffende speler legt een aantal ballen op een rij en 
ramt ze echt voluit in de goal. Ben toch even rustig naar hem 
toegelopen om te vragen wat hij aan het doen was. Zegt hij: 
“Een balletje trappen mag toch wel, trainer?”  

Hoe lang mogen we naar verwachting nog gebruik-
maken van je talent op de Heinose velden? En zijn er 
bepaalde specialisaties die je erbij wilt oppakken? 
Een enorme planner ben ik niet. Ik ben wel altijd op zoek 
naar leuke uitdagingen en die zijn er op dit moment bij Heino 
nog genoeg. Elk jaar proberen we stapjes te zetten om de 
kwaliteit te verbeteren. Als we in de aankomende jaren 
individuele trainingen zouden kunnen introduceren zou dat 
mooi zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de startsnelheid van 
een speler verbeteren of zorgen dat hij meer inhoud krijgt, 
zodat hij in de 89ste minuut de winnende treffer kan maken. 
Naast het herstelwerk bij Heino zou ik best nog meer willen 
doen in dit vakgebied. Bijvoorbeeld voor mezelf beginnen 
in Epe of als onderdeel van een mooi project.  In Zwolle had 
ik mij eigen praktijk. Wellicht komen er gauw weer nieuwe 
plannen. 

We zijn benieuwd! We hopen met z’n allen je nog lang 
bij ons te hebben, maar uiteraard niet te vaak gebruik 
te hoeven te maken van je kwaliteiten. Heel veel succes 
en bovenal veel plezier!
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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
Timo Bomhof

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

Productie:
Aleid Mulder

Deadline Heino Sport:
21 maart 2018
25 mei 2018

Data        Vanaf   tot  Locatie
zaterdag 3 maart 2018 Oud papier m.m.v. Heino 11   8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
vrijdag 9 maart 2018 Pubquiz         Kantine
vrijdag 16 maart 2018 7x7 voetbal    19.00 uur   Sportpark
woensdag 21 maart 2108 Deadline clubblad Heino Sport  23.00 uur  clubkrantheino@gmail.com
    
zaterdag 7 april 2018 Oud papier m.m.v. Heino 1   8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
vrijdag 13 april 2018 Sport Real 1e pouleronde   19.30 uur  23.30 uur Sportpark
vrijdag 20 april 2018 Sport Real 2e pouleronde   19.30 uur  23.30 uur Sportpark
zondag 22 april 2018 Crazy Sunday    16.00 uur 19.00 uur Kantine
vrijdag 27 april 2018 Koningsdagvoetbal voor scholen uit Heino & Lierderholthuis   Sportpark
    
zaterdag 5 mei 2018 Oud papier m.m.v. Heino 2   8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
vrijdag 18 mei 2018 Sport Real 3e pouleronde   19.30 uur  23.30 uur Sportpark
donderdag 24 mei 2018 Deadline clubblad Heino Sport  23.00 uur  clubkrantheino@gmail.com
vrijdag 25 mei 2018 Sport Real 4e pouleronde   19.30 uur  23.30 uur Sportpark
    
vrijdag 1 juni 2018  Sport Real 5e pouleronde    19.30 uur  23.30 uur Sportpark
zaterdag 2 juni 2018 Oud papier m.m.v. Heino 7x7  8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
donderdag 7 juni 2018 Deadline clubblad Heino Sport  23.00 uur  clubkrantheino@gmail.com
vrijdag 8 juni 2018  Sport Real Kruisfinaleronde    19.30 uur  23.30 uur Sportpark
vr. 8 t/m zo. 10 juni 2018 D-kamp         Hellendoorn
vrijdag 15 juni 2018 Sport Real Finaleronde   19.30 uur  23.30 uur Sportpark
zaterdag 30 juni 2018 VV Heino Familiedag   15.00 uur 22.30 uur Sportpark
    
zaterdag 7 juli 2018 Oud papier m.m.v. Heino 3   8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
wo 25 t/m vr. 27 juli 2018 Sallandse voetbaldagen op het sportpark    www.sallandsevoetbaldagen.nl
    
zaterdag 4 augustus 2018 Oud papier m.m.v. Heino 4   8.45 uur  11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
ma. 6 t/m vr. 10 augustus 2018 Keepersaction op het sportpark    www.keepersaction.nl
    
zaterdag 1 september 2018 Oud papier m.m.v. Heino 5   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
Schutte, C. secretaris 06-44043497 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 Kroes, D. JO9 en JO8 06-21180038
redactie Heino sport Schouten-v/d Kolk, S. vrouwen/meisjes 06-28921316

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
Maatman, S. secretaris 06-23699551 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
Groenewoud, L. contact JO15-13 06-83648839 Schutte, C, JO9-1 06-44043497
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. voorzitter 06-18516476
Tongeren, M. van secretaris 06-34970302 Materialen:
Vacature Crazy Sunday J. Meijerman belijning velden
Bennie Vloedgraven loterij 
Slotman, W. activiteiten 06-20028297
Boerdijk, J. D-kamp 06-45383656 Ontvangst zondag
Klink, L. jeugdtoernooien 06-11891320 Kortstee, 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 Oud Ammerveld, W. 06-13985394
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124
Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Kledingbeheer
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Neimeijer, B. 0572-392670

Riessen, M. van 0572-390244
Nijensteen J. 0572-392011

Kantinecommissie
Vacature waarneming P. Vervloet 06-22488786
Ypenburg, D. planning 06-15605889 Scheidsrechters
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Hulleman, H. coördinator 06-13751139
Beek, T. van der inkoop 06-53378481 Vacature praktijkbegeleider
Hengeveld, J. algemeen 06-14628274 Rossum, J. van senioren 06-34279981
Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Marsman, K. kwaliteit 06-43655641 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

Vrijwilligerscoördinaat Consul
Vacature waarneming bestuur Steg, H. 06-12436353

Accomodatieplanner Opleidingen en stages
Lindeboom, R. Edwin Heetkamp 06-38308873

versie d.d. 28-01-2018

webteam@vvheino.nl

sponsorcommissie@vvheino.nl 

clubkrantheino@gmail.com 

plannervvheino@hotmail.com
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