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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

Plezier in besturen

Op het moment dat ik het voorwoord schrijf, is het buiten 
abnormaal koud en zit ik lekker warm bij de kachel. Kop 
koffie bij de hand, laptop opengeklapt en genoeg inspiratie 
voor het schrijven van een voorwoord. Maar ja, wat is belang-
rijk en wat boeit de lezer? Ik zou, na acht jaar pennenvrucht, 
niet weten wat de leden vinden van mijn voorwoord. Toch 
pleziert het mij om te schrijven en hiermee ook onze 
verenigingscultuur positief te beïnvloeden. Ik weet ook wel 
dat in de huidige tijd twitteren en appen meer effect 
resulteert, maar het geschreven (voor)woord blijf ik koeste-
ren. Het is ook niet zo dat een voorwoord een belangrijke 
informatiebron dient te zijn. Ik vertrouw erop dat we via de 
website, het clubblad, bestuursleden, contactpersonen en 
leiders op tijd de informatie verspreiden die nodig is om onze 
vereniging van 1.000 leden draaiende te houden. Uiteraard 
gaat er wel eens wat mis in de communicatie, maar ik neem 
aan dat we dan als bestuur aanspreekbaar zijn. Overigens 
is het ook niet enkel en alleen een verantwoordelijkheid van 
het bestuur om elkaar tijdig en goed te informeren. Juist een 
vereniging kenmerkt zich door betrokkenheid en een open 
communicatie. Wij zijn met z’n allen vv Heino en met elkaar 
verantwoordelijk voor een goede organisatie en een fijn ver-
enigingsleven. Ik ben wel van mening dat een bestuur hierin 
voorop moet gaan. Immers hebben de leden ons het vertrou-
wen gegeven om vv Heino te besturen. Dat doen we graag. Ik 
voel me als voorzitter bijzonder rijk met de bestuursleden en 
een constructieve plezierige samenwerking. Stuk voor stuk 
zijn het kanjers! We staan er met zijn allen, tonen betrokken-
heid en zijn aanspreekbaar. We willen en kunnen niet bestu-

ren op afstand en regelen heel graag de meeste zaken langs 
de lijn of in de kantine. Naast de meer informele stijl hebben 
we uiteraard onze formele vergaderingen. Het is soms flink 
doorbijten bij taaie vraagstukken, zoals de begroting, maar 
vanuit passie voor vv Heino hebben we veel plezier in het 
besturen. Ondanks dat we met z’n allen zichtbaar willen zijn, 
is het goed om iedereen nog eens voor te stellen. 

Op bijgevoegde foto zie je vanaf links vooraan achtereen-
volgens: 
Christel Schutte (secretaris), Jan Spijkerman (voorzitter 
Seniorencommissie), Peter Vervloet (voorzitter), Jan Mulder 
(penningmeester), Peter Telgenkamp (voorzitter Jeugdcom-
missie), Raymond Pot (voorzitter Technische Commissie), 
Timo Bomhof (PR en Communicatie), Diane Eilander (voor-
zitter Evenementencommissie), Rob Hoppen (voorzitter 
Accommodatiecommissie) en Hendry Ekkelkamp (voorzitter 
Sponsorcommissie).

We missen nog een voorzitter voor de Kantinecommissie. 
Voel je uitgenodigd om bij te dragen aan onze mooie 
vereniging en plezierig te besturen. Het kost wat tijd en 
energie, maar je krijgt er veel moois voor terug. Trots op 
vv Heino!

Fijn voorjaar allen!

Peter Vervloet,
Voorzitter
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Reanimatielessen
Ook dit jaar organiseert vv Heino in samenwerking met de 
EHBO-vereniging reanimatielessen. Al een aantal jaren hebben 
wij een vaste groep leden en vrijwilligers die kunnen reanimeren 
en het AED-apparaat kunnen bedienen. Dat is belangrijk en kan 
levens redden. Deze groep behoeft aanvulling.

Op 9 en 23 april en 1 mei zijn de trainingsavonden gepland van 19.30 uur 
tot 21.30 uur.
Er is ruimte voor andere leden/vrijwilligers die graag een bijdrage willen leveren aan de veiligheid en gezondheid van ons allen. 
De kosten van deze reanimatietraining worden vergoed door vv Heino.

Opgave kan bij Christel Schutte: AED@vvheino.nl. Indeling vindt plaats op basis van beschikbare plaatsen op de genoemde 
trainingsavonden in april en mei. Een voorkeursdatum opgeven is mogelijk. Definitieve indeling is afhankelijk van de bestaande 
groep AED’ers.
 
Met vriendelijke groet,
 
Els Brok, instructeur EHBO vereniging Heino
Christel Schutte namens het bestuur vv Heino

5

EEN GROOT COMPLIMENT!

Als trotse oma was ik zaterdag 10 maart op sportpark De Kampen om mijn kleinzoons Desley en Sten te zien voetballen. Een 
zaterdagochtend zoals vele, maar deze ochtend eindigde voor mij heel anders. Terwijl ik stond te kijken, werd ik onwel en 
ben ik in elkaar gezakt. Wat er daarna gebeurd is, heb ik later van anderen gehoord. Onmiddellijk zijn mensen toegesneld om 
medische hulp te bieden. Toen ik weer bij kennis was, ben ik per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
 
Ik hoorde dat de voetballertjes op het veld enorm zijn geschrokken van de gebeurtenis. De wedstrijd is stilgelegd en de 
kinderen zijn opgevangen in de voetbalkantine. Wat heeft vv Heino dit allemaal keurig geregeld! Ook het ambulance-
personeel was vol lof over ieders medewerking en de goede toegankelijkheid van het sportpark.
 
Onderzoek in het ziekenhuis heeft geen hartproblemen of andere kwalen aan het licht gebracht; ik heb alleen een gebroken 
rib overgehouden aan de valpartij. Zes dagen na de gebeurtenis mocht ik weer naar huis, waar ik nu herstel. Langs deze weg 
wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de geboden hulp en voor de getoonde belangstelling. Een groot compliment aan 
vv Heino en de toeschouwers op het sportpark!
 
Bedankt voor de goede zorgen!

Dineke Ramaker

Ingezonden brief
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Vanuit de Jeugdcommissie: 
Beste ouders, 

Als Jeugdcommissie, leiders, trainers, technische commissie en contactpersonen hebben wij alweer aanstalten gemaakt om 
de nieuwe indeling te gaan maken voor het seizoen 2018/2019.
Er gaat nogal wat aan vooraf, kan ik je vertellen, om te komen tot een indeling die rechtdoet aan de voetbalkwaliteiten, 
maar ook zoveel mogelijk de wensen van de spelers én de mogelijkheden van vv Heino. Een hele kluif, waar veel mensen aan 
meewerken.

Tijdens dit overleg zijn er ook een aantal zaken naar voren gekomen die het lastig maken voor ons om een goede teambezet-
ting te krijgen. Bijvoorbeeld het aan- en afmelden van leden. Op de site staat dat aan- en afmeldingen voor 1 mei dienen plaats 
te vinden. Dit is niet voor niets. Ieder jaar lopen wij tegen het probleem aan dat nieuwe leden zich pas aanmelden nadat wij de 
indeling hebben gemaakt, maar ook melden spelers zich vaak nog af vlak voor het begin van het nieuwe seizoen terwijl men al 
ingedeeld is. Vooral wanneer dit meerdere spelers in één team zijn wordt dit heel erg lastig. Dit vergt soms behoorlijk kunst- en 
vliegwerk!

En het vervelende is: dit lijkt ieder jaar erger te worden. Meerdere spelers die zich afmelden gedurende een seizoen. Natuurlijk 
is dit in sommige gevallen onontkoombaar. Maar zeker niet altijd. Uiterste consequentie kan zijn dat er onvoldoende spelers 
overblijven om te voetballen. Dat is nogal iets. 

Het lijkt erop alsof wij steeds minder rekening houden met het team, terwijl dit in mijn ogen een van de belangrijkste elemen-
ten van een teamsport is. Doordat je onderdeel bent van een team ben je afhankelijk van jouw teamgenoten, maar zijn jouw 
teamgenoten ook afhankelijk van jou. En dat in alle opzichten: plezier, verdriet, inzet, gedrag, prestaties, noem maar op. Alles 
beleef je samen. Als jij vrolijk bent is de kans groot dat dit besmettelijk werkt voor het team. Wanneer jij je maximaal inzet, 
wil de ander niet achterblijven. 

Een vergelijkbaar en minstens zo belangrijk punt is het afmelden voor trainingen. Trainers zijn vrijwilligers. Naast hun school 
of werk, gezin, sport en sociaal leven, besteden ze de weinige tijd die over is aan het voorbereiden en geven van trainingen. Als 
een of meerdere spelers zich op het laatste moment afmelden, moeten er andere trainingsvormen bedacht worden waardoor 
een avond voorbereiding zo weer de prullenbak in kan. Vaak zijn dit redenen die eerder al bekend waren of hadden kunnen 
zijn. Er zijn trainers die daarom hebben aangegeven dat er voor een bepaalde tijd en met opgaaf van reden afgemeld moet 
worden. Een logische gedachte, maar dit wordt niet door alle spelers of ouders gewaardeerd en het ongenoegen hierover 
wordt ook in de appgroepen geuit, en niet altijd op een opbouwende wijze. 

Helaas heb ik dit van heel dichtbij mee kunnen maken. Mijn dochter is trainster van een pupillenteam. Naast haar school, 
bijbaan, voetbal en paardrijden, geeft ze heel graag training aan ‘haar team’. Nadat ze na meerdere afmeldingen een nieuwe 
procedure voor afmelden had voorgesteld in de groepsapp, werden we getuige van een ruzie in de appgroep tussen ouders 
die voor en ouders die tegen waren. Deze zeer onaangename discussie werd pas gestaakt na tussenkomst van een lid van de 
Technische Commissie. Voor mij als voorzitter van de Jeugdcommissie, maar zeker ook als vader was dit een belangrijke aan-
leiding om deze open brief te schrijven. Hoeveel vrijwilligers zijn er geweest die dit hebben meegemaakt en hoeveel hebben 
hun verenigingsjas aan de wilgen gehangen omdat ze dit onbegrip als vervelend hebben ervaren?

Beste ouders, willen jullie daarom met andere ouders en jullie kinderen het gesprek aangaan over hoe een vereniging werkt, 
wat een team is en hoe je in een team hoort te acteren? Wij zullen ons als jeugdcommissie keihard blijven inzetten om het 
voetbal voor onze jeugd een fantastische ervaring te laten zijn. Maar dat kunnen we echt alleen met jullie hulp en begrip! 

Met sportieve groet,
Peter Telgenkamp (Jeugdvoorzitter)
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Maak jullie groene borst maar nat! Zaterdag 7 april om 
19:00 uur is het weer zover: de Sallandse derby 
vv Heino – Rohda Raalte staat op het programma. Het 
is dus tijd om de stembanden te smeren en de tekst 
van ‘de groene hel’ nog even te oefenen, want onze 
helden van het eerste kunnen onze aanmoediging zeer 
goed gebruiken.

Deze wedstrijd is alweer de vierde Grote Sallandse 
Derby. Eerst nog even een terugblik op de voorgaande 
drie edities … 

Terugblik: de eerste drie Grote Sallandse Derby’s 

Het is 3 september 2016. Heino heeft zich voor de tweede 
opeenvolgende keer gehandhaafd in de 1e klasse, en in de 
nacompetitie van het voorgaande seizoen delft Rohda Raalte 
het onderspit tegen SJC uit Noordwijk. Dat betekent degrada-
tie uit de hoofdklasse en dus gebeurt waar heel Heino stiekem 
al tijden naar uitkijkt: de Sallandse Derby dient zich aan. In 
het verleden zijn er wel onderlinge oefenwedstrijden gespeeld, 
maar dat telt niet echt mee natuurlijk. En als het competitie-
schema bekend wordt, blijkt dat Heino-Rohda al in de allereer-
ste speelronde van het nieuwe seizoen gepland staat. Wat een 
start van het seizoen!

Die derde september – uiteraard wordt de wedstrijd op zater-
dagavond gespeeld – wordt een gedenkwaardige dag. Ruim 

2.000 voetbalfans, uit heel Salland, trekken naar sportpark 
De Kampen en zorgen voor een heerlijke voetbalsfeer. Helaas 
lijken de Heinospelers wat onder de indruk van de ambiance 
en starten ze wat timide aan de wedstrijd. Rohda weet hier 
wel raad mee en komt al snel op 0-1 en 0-2. Wat een domper. 
Na rust recht Heino de rug, maar het is Rohda dat verder af-
stand neemt. Bram Eijkelkamp weet nog wel de eretreffer aan 
te tekenen en even hoopt heel Heino op een mirakel, maar 
die hoop wordt snel de grond weer ingeboord, waardoor de 
wedstrijd eindigt in 1-4. Rohda is dus nog duidelijk een maatje 
te groot, maar wat is het een mooie dag en wat is het nog lang 
gezellig in de net gerenoveerde kantine!

28 januari 2017 staat de returnderby op het programma. 
Midden in de winter, dus onder aanzienlijk minder aangena-
me omstandigheden. Toch gaat een peloton van zo’n 100 
Heinofans voorzien van vlaggen in colonne op de fiets naar 
Raalte om zich daar te verenigen met de rest van de suppor-
tersschare, die voor andere vervoersmiddelen gekozen heeft. 
Zoals het een echte derby betaamt, begint de wedstrijd enige 
minuten later omdat het zicht sterk belemmerd wordt door 
het vele vuurwerk. Een prachtig gezicht. De teams zorgen in 
het veld voor minder vuurwerk, maar voor de Heinoërs is deze 
wedstrijd toch een stuk bevredigender dan de heenwedstrijd. 
Rohda probeert het spel te maken, maar na zo’n 15 minuten 
neemt Heino brutaal een voorsprong door een goal van Jesper 
Schokker. Het groen-witte supportersvak ontploft! In het 
vervolg van de wedstrijd heeft Rohda het betere van het spel, 
maar zonder echt gevaarlijk te worden. Toch komt het kort 

Het is bijna zover: de vierde 
Grote Sallandse Derby
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voor rust op 1-1, doordat een ongevaarlijk schot van richting 
wordt veranderd en keeper Tom Vastenavond zodoende kans-
loos is.  De tweede helft geeft eenzelfde beeld als de eerste, 
waarbij de wedstrijd in het laatste kwartier pas echt ontbrandt. 
Een zinderende slotfase, met kansen aan beide kanten, is het 
gevolg, maar gescoord wordt er niet meer. Dat wil zeggen, niet 
reglementair, want in blessuretijd denkt Rohda nog de winnen-
de treffer te maken, maar gelukkig voor Heino blijkt de bal al 
eerder over de achterlijn te zijn geweest. 1-1 dus, een stand 
waarmee de Heinosupporters met een goed gevoel weer naar 
Heino terugkeren.

En dan de laatste ontmoeting tussen beide kemphanen. 
Zaterdag 30 september 2017. De tweede speelronde van de 
competitie en dit keer start het Sallandse tweeluik in Raalte. 
Helaas is het nogal druilerig weer, waardoor de gezamenlijke 
fietstocht van Heinofans letterlijk in het water valt. Toch komen 
er weer velen naar sportpark Tijenraan voor een prachtige 
wedstrijd. Waar de Rohdasupporters zich onderscheiden met 
een oorverdovend geknal, zijn het in het veld de Heinospelers 
die voor het meeste vuurwerk zorgen. Vol bravoure trekken 
de mannen van de nieuwe trainer Martijn de Vogel – saillant 
genoeg net overgekomen van Rohda – ten aanval. Toch scoort 
Rohda al snel uit een corner de 1-0. Heino laat zich hierdoor 
echter niet uit het veld slaan en drukt Rohda steeds meer 
achteruit. De 1-1 van Jesper Schokker komt dan ook niet uit 
de lucht vallen. De tweede helft gaat de wedstrijd meer gelijk 

HEINO SPORT 2017-201810



op en weer weet Rohda op voorsprong te komen. Heino weet 
echter snel weer gelijk te maken via een benutte strafschop 
van – wie anders? – Jesper Schokker. In de resterende speel-
tijd zijn er kansen over en weer te zien en omdat de krachten 
aan Heinose zijde langzaam wegvloeien dreigt een geweldige 
wedstrijd toch verkeerd af te lopen, maar gescoord wordt er 
niet meer: 2-2 is dat ook de eindstand. Wat een verschil met 
een jaar eerder, toen Rohda veel sterker was!

Inmiddels ziet de wereld er alweer heel anders uit. Rohda is, 
mede door het voortdurend falen van de koplopers, ineens 
weer titelfavoriet, terwijl Heino zich handhaaft in de midden-
moot. De onderste regionen zijn in de 1e klasse E traditioneel 
echter nooit ver weg, dus alle punten zijn meer dan welkom. 
Wordt 7 april 2018 de historische dag dat Heino voor het eerst 
de Grote Sallandse Derby weet te winnen?

Vooruitblik: de vierde Grote Sallandse Derby

Wat gaan onze groen-witte helden deze keer onder leiding van 
Martijn de Vogel en Robin Dijk op de mat leggen? Gaat Robin 
Keizer, onze man van staal, het doel schoonhouden? Zullen 
Paul en Bram of Ico de hekkensluiters zijn als nooit tevoren? 
Zal Kevin de bal weer vele keren over de hele spelen? En zal 
Jeroen met de linksbuiten in zijn broekzak indribbelen of zijn 
leven ervan afhangt?

Zal onze ervaren aanvoerder Rik zijn team op sleeptouw 
nemen en samen met de twee Luc(k)ies of wellicht Jasper 

het middenveld van Rohda het bos in sturen? En hoeveel 
effectieve voorzetten zullen er van Wilco’s linker voor de goal 
komen, of is het Mo die met zijn behendigheid de verdediging 
van de rood-gelen een hele nare avond bezorgt? En zal Jesper 
wederom zijn magische voetbalschoenen aan hebben waar-
mee hij schitterde in de afgelopen strijd vijf kilometer verder-
op? Of laat hij het dit keer over aan onze immer agressieve en 
gefocuste centrale spits Robin Gerritsen om het net te doen 
trillen? 

We gaan het zien op deze nu al memorabele zaterdagavond. 
Eén ding is zeker: naast onze toppers op het veld zijn wij met 
zijn allen de twaalfde man, dus laten we er samen voor zorgen 
dat we al 1-0 voorstaan voor het eerste fluitsignaal überhaupt 
geklonken heeft. Recht Op Het Doel Af? Daar gaat op het 
groen-witte grondgebied helemaal niets van inkomen!

Het programma

Sponsoren en ‘Vrienden’ worden om 17:00 uur ontvangen
in de kantine, waarna zij vanaf 17:15 uur kunnen gaan 
genieten van het buffet. Zo kunnen ze gezamenlijk toeleven 
naar de wedstrijd en hebben ze de mogelijkheid om nader 
kennis met elkaar te maken. Om 18:00 uur zijn er interviews 
met de hoofdtrainers van beide ploegen. Vanaf 18:15 uur is 
de kantine open voor ons allen, dus maak vooral van deze 
gelegenheid gebruik om samen naar de wedstrijd uit te kijken 
onder het genot van een hapje en een drankje!
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Klaverjassen
Ook dit winterseizoen werd er weer geklaverjast bij vv Heino. 
Zes spannende en gezellige middagen, met steeds ongeveer 
12 fanatieke kaarters, leverden zes verschillende winnaars 
op. Kort voor Kerst was Timo Bomhof de eerste dagwinnaar, 
waarna Theo Oud Ammerveld, Marc de Goede, Jacqueline en 
Thijs Poelhekke en Jan Roeke er de overige middagen met de 
eerste prijs vandoor gingen. Voor de seizoensprijs kwamen zij 
echter niet in aanmerking. De meest constante speler van dit 
winterseizoen was namelijk Aleid Mulder. Hij kaartte vijf keer 
mee en scoorde daarbij iedere keer een prima resultaat. De 
verschillen waren echter zeer klein: Gerti Polstra en Marc de 
Goede, die het podium completeerden, hadden nog geen 100 
punten minder – op een totaal van meer dan 25.000 bijzon-
der weinig. Aleid, van harte gefeliciteerd!  

 
 Eindstand   Totaal

 1 Aleid Mulder  25.723
 2 Gerti Polstra  25.647
 3 Marc de Goede  25.624
 4 Benny Ohms  25.265
 5 Jacqueline Poelhekke 25.231
 6 Jan Roeke  24.877
 7 Marion Blauwwiekel 23.047
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Hallo allemaal! Mijn naam is Rico Magsino, 25 jaar en 
woonachtig in Ommen. Dit seizoen heb ik in Heino JO17-1 
een nieuwe trainersuitdaging gevonden en ben ik hartelijk 
ontvangen door de Heino-familie. 

Om mezelf even nader voor te stellen: ik ben zoon van een 
Filipijnse vader en een Nederlandse moeder. Degene die 
me wel eens hebben zien lopen konden waarschijnlijk 
al raden dat ik ‘iets heb’ wat niet uit de buurt van Heino 
komt. Dat klopt dus, maar - zoals sommige spelers van 
Heino 1 
suggereren - ik ben geen familie van Kostas Lamprou ;-) 
Helaas wel de lengte, maar niet de kwaliteiten ... Ik woon 
samen met mijn vriendin Irene en in het dagelijks leven 
ben ik samen met mijn stiefvader en moeder druk bezig in 
ons eigen bedrijf Voscomtronics.

Voetballen is al heel lang een passie. Zo heb ik mijn hele 
jeugd gevoetbald bij v.v. OZC. Vanaf de C-junioren tot het 
eerste elftal. In die tijd heeft het trainersvak mij altijd aan-
getrokken. Bij v.v. OZC (nu JCO) ben ik tien jaar werkzaam 
geweest als keeperstrainer, trainer van de C2, D1 en B1. 
Tussendoor heb ik nog wat gedaan binnen de voetbalschool 
van OZC, waar ik heb samengewerkt met Kelvin Bonhof, jullie 
wellicht bekend als trainer van Heino JO19-1. Gelukkig had 
ik zijn telefoonnummer nog toen ik zag dat Heino een trainer 
voor de JO17-1 zocht! 
Enfin, uiteindelijk de TC3-cursus gedaan en vorig jaar (samen 
met Robin Dijk) de TC2-cursus afgerond, waarvoor ik stage 
heb gelopen bij aartsrivaal VKV (vijf kilometer verderop), om 
vervolgens te belanden in deze warme omgeving: bij vv Heino.

Wat mij zo boeit aan het trainersvak is het proces met spelers 
naar een wedstrijd - en uiteindelijk een eindstand in de rang-
lijst - toe. Dat heeft voor mij niet alleen te maken met de 
resultaten die je boekt, maar ook met de hoogte- en diepte-
punten die je meemaakt met je ploeg. Hoe je het ook wendt 
of keert, wedstrijden wil je winnen. En elke week doe je weer 
je best om een stukje beter te worden. En wat voor mij het 
belangrijkste is, is dat (jeugd)spelers vertrouwen hebben en 
blijven houden in eigen kunnen. Voor mij is het steeds weer 
een uitdaging om spelers te prikkelen het uiterste uit zichzelf 
te halen, maar geen beperkingen te laten ondervinden in 
het veld door gebrek aan vertrouwen. Samen met Roy, Ivo en 
Remco proberen we dat wekelijks te bereiken door een 

onvergetelijke sfeer te creëren en spelers vrij te laten in 
keuzes in het veld en het inbrengen van hun eigen mening.

Zoals ik al zei ben ik hartelijk ontvangen binnen de Heino 
familie. Zowel als trainer en als keeper van de selectie heb ik 
het enorm naar mijn zin. Helaas heb ik besloten volgend jaar 
toch te stoppen als speler van Heino 1 en 2. Niet omdat het 
niet gezellig is, maar omdat het me achteraf toch erg veel tijd 
kost in de weekenden - en die zijn al zo kort …

In de toekomst heb ik natuurlijk de ambitie om hoofdtrainer te 
worden van een mooie club, maar ik heb in de afgelopen tijd 
ook gemerkt dat het erg fijn is om in een omgeving te werken 
waarin alles goed geregeld is en de neuzen dezelfde kant 
op staan. En na binnen te hebben gekeken bij verschillende 
clubs, kan ik met zekerheid zeggen dat dat bij Heino zeker het 
geval is. Ik ben erg blij dat ik ook volgend jaar nog een jaar 
werkzaam ben bij Heino JO17-1 en mijn ambitie is ook om me 
voor een langere tijd te verbinden aan deze ambitieuze club!

Even voorstellen:
Rico Magsino
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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



Uitslag pubquiz
Vrijdagavond 9 maart jl. stond de kantine in het teken 
van de pubquiz. Was het de microfoon die kraakte of 
waren het alle hersenen die flink aan het werk werden 
gezet?! Vele categorieën passeerden de revue, van het 
raden van bekende acteurs tot titelsongs van (oude) 
series. Het was een flink succes, met een groot animo. 

Iedereen genoot overduidelijk onder het genot van flink wat 
drankjes en ook de hapjes waren wederom goed verzorgd! 
Suzanne Bol aan het woord:
Het was de derde keer dat dames 1 zondag de pubquiz orga-
niseerde. We organiseren altijd een algemene pubquiz, zodat 
er altijd wel iemand een vraag zou kunnen weten. De één weet 
alles van geschiedenis, de ander weet veel van films en mu-
ziek en weer een ander weet alles van sport. Op deze manier 
is de quiz leuk voor iedereen. Je weet altijd wel iets en mocht 
je niks weten dan is dat nog geen ramp.. als het maar gezellig 
is samen met je teamgenoten. 
De quizmasters waren Wilco van Dam en Matthijs Polstra. Zij 
deden dit onwijs leuk en een fantastisch presentatieduo is 
geboren. Er deden 18 teams mee. De grote winnaars waren 
Martijn Luchjenbroers, Eric Weertman, Gerko Slotman, René 
v.d. Brink en Ben Bol met hun team genaamd ‘Per Consumptie 
Wijzer’.  In de bijlage heb ik de gehele uitslag toegevoegd.                

We hebben veel positieve reacties gehad en in 2019 komt 
de pubquiz zeker terug! Ergens in het voorjaar weer.. Dus 
blijf vooral veel oefenen met triviant en andere quizspelletjes 
zodat je volgend jaar je teamgenoten kunt verrassen met je 
algemene kennis. 
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Uitslag Pubquiz 2018  
 

1. Per consumptie wijzer   
-66 ½ punten 
Martijn Luchjenbroers 
Eric Weertman 
Gerko Slotman 
René v.d. Brink 
Ben Bol                          
 

2. Poppes Tuincentrum   
-61 ½ punten 
Marc Bomhof 
Atte Moorman 
Robin Vrolijken 
Twan Zomerdijk 
Martijn van der Beek 
 

3. Selectie Heino 6   
-57 ½ punten 
Maikel Schotman en de rest  
 

4. Goodfellas  -55 ½ punten  
Pieter Bol 
Jantje van Dijk 
Rob Lugtenberg  
Jesper Lammers  

Hotboys   -55 ½ punten  
Kai Ellenbroek 
Gerco Bijsterveld 
Mark Oosterlaar 
Maurits Nijensteen 
Timo Bomhof  

5. –  
6. De Wiezelipp’n!  -52 punten 

Arjen Stegeman 
Roy Bisselink 
Marianne Schokker 
Diane Eilander 
 

7. Dames 1 Zaterdag A  
-48 ½ punten  
 

8. AaaBee - 47 ½ punten  
Raymond Pot 
Christel Schutte  
Rob Hoppen 
Peter Vervloet  
 

9. Dames 1 Zaterdag B  -47 punten 
 

10. Team CDA      - 46 punten  
Jacques Loevezijn  
Robert Vloedgraven  
Jeroen Neimeijer  
 

11. NOVA - 43 ½ punten  
Johan Fühler  
Jan van Ommen 
Peter Moorman 
Frits Lindeboom 
 

12. Thuisfront FC 2 - 42 ½ punten 
Thom van den Eijckel  
Jesse Satink  
Marijn Bruggeman 
Kaj Rosink  
 

13. De Keet  - 42 punten 
Paul Reinders 
+ 3 personen 
 

14. Buma in mijn zak  -41 ½ punten 
Remco Beumer 
Tom Holsappel 
Thomas Jansen 
Frank Wierink 
Hidde Smeenk  
Guus Nijland 
 

15. FC Hulplijn -36 ½ punten 
Rik Oosterlaar 
Twan ter Laak  
Jelmer Klink 
Robin Telgenkamp  
 
De Laatkomers -36 ½ punten 
Evita Roubos 
Maureen Elshof 
Amy Kortstee 
Fleur Lindeboom 
Amber Schouten 
 

16.  –  
 

17. Strijtkreet -33 ½ punten 
Anton Strijtveen 
Tino Strijtveen 
Wilma Luttenberg  
Willy Luttenberg 
Anita Strijtveen 
 

18. Thuisfront FC 1   -30 ½ punten   
Erik van Rossum 
Leon de Haan 
Jordy Slinkman 
Marnick Krisman 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

HEINO SPORT 2017-201816



17HEINO SPORT 2017-2018

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 zorg-
verzekeringen

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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De 19e 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: Gerard Vrakking
Tekst: Arjen Stegeman 

Op naar de 50 ...

De laatste weken heeft Eric een mooie bron weten aan te 
boren: trainer Tonny Nijboer bleek mappen met gegevens 
bewaard te hebben. Deze maakte het leven van onze 
statistiekenkoning veel aangenamer. Deze keer het tweede 
seizoen van Nijboer, 1987-1988.

In de zomer van 1987 vertrok Arthur Hollewand naar Rohda 
Raalte. Hans Beumer, Alfons Meijer en Jan Spijkerman gingen 
naar Heino 2. Albert Jonathans verkaste naar het vierde. Van 
SVVN Nijverdal kwam Wiebe Bos over en het keepersbestand 
werd uitgebreid met Dirk-Jan Slotman en Sander Bekkink.  

Het seizoen begon fantastisch. Labor werd met 1-3 aan de 
kant gezet. Hoonhorst kreeg in Heino vijf treffers om de oren, 
terwijl Van Eerbeek zijn doel schoonhield. Uit tegen de Konink-
lijke UD was qua scoreverloop zo mogelijk nog spectaculairder. 
In Deventer won Heino met 4-5. Helaas stond na 90 minuten 
de paalstand op het bord tegen Go Ahead Kampen en was 
Roda met 3-2 te sterk. De resterende wedstrijden tot aan de 

winterstop bleef Heino ongeslagen. Vijf winstpartijen en twee 
gelijke spelen (Mariënheem 3-3 en Dalfsen 1-1) leverden nog 
eens 12 punten op. De grootste overwinning was toch wel 
de monsterscore tegen Labor. Heino won voor eigen publiek 
met 8-0 van het arme Labor. Al na 17 seconden scoorde 
Ronnie Lindeboom de eerste. Dit is tot op de dag van vandaag 
vv Heino’s clubrecord. Hij maakte in de eindfase nog twee 
doelpunten, in totaal dus drie. Op zich een unieke prestatie, 
ware het niet dat Wim van de Beld er die wedstrijd ook drie 
inlegde. Altijd fijn als de voorhoede lekker productief is. Voor 
de volledigheid, Jeroen Hoppen en Hans Vrolijken scoorden 
die heerlijke middag op de Kampen ook.  

Bij aanvang van de winterstop stond vv Heino bovenaan met 
19 punten uit 12 wedstrijden met een mooi doelsaldo van 38 

vv Heino 1 – Wijhe 1, 1-0 op 29 november 1987 
Heinospelers van links naar rechts: 

Ronnie Lindeboom en Peter Hoppen 
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vv Heino 1 – Roda 1, 1-1 op 6 maart 1988; Wim van de Belt aan de bal

voor en 17 tegen. De winter duurde een dikke twee maanden 
en dat brak Heino ook dat seizoen weer op. Er werd thuis met 
1-3 verloren van de Koninklijke UD en met 2-1 in Kampen van
Go Ahead. IJsselboys nam dankbaar de koppositie over. 

Op 13 maart mocht Heino in Wijhe tonen wat ze waard waren 
dat seizoen. Er waren nogal wat blessures. Keeper Van 
Eerbeek, Richard Boxebeld, Jan Grote Schaarsberg en Ernst 
Hoppen. Wilbert Hondeveld moest ons doel verdedigen; 
Marcel Eijkelkamp, Peter en Jeroen Hoppen kregen hun kans 
en startten in de basis. Bij vlagen werd er goed voetbal  
gespeeld, maar het was vooral een pot tussen twee hard
werkende ploegen. Heino was veel gevaarlijker, maar dankzij 
de in goede vorm verkerende Wijhese doelman bleef een 
treffer uit. Marcel Kruiper kreeg een goede kans, maar ook die 
ging er niet in. Ook Wijhe wilde laten zien dat ze een terechte 
koploper waren en creëerde enkele mogelijkheden. Reser-
ve-keeper Hondeveld liet zien dat hij Van Eerbeek prima kon 
vervangen en zodoende bleef het tot de rust doelpuntloos. 
 
De tweede helft bood beide teams voldoende mogelijkheden. 
Lindeboom schoot van 20 meter net over. Zonde natuurlijk; 
doelpunten waren duur die wedstrijd. Jammer genoeg kon de 
IJsselboysaanhang in de 78e minuut wel juichen. Dokman 
leverde een slappe corner af voor de voeten van Nijboer en 
de 1-0 was een feit. Heino probeerde de laatste minuten nog 
alles te geven, maar het lukte de Wijhenaren steeds om de 
gevaarlijke aanvallen af te weren. Helaas werd deze derde pot 
ook in een verlies omgezet. 

Heino moest in de rest van de competitie in de achtervolging. 
We speelden nog driemaal met 1-1 gelijk tegen Emmeloord, 
Roda en Mariënheem. Gelukkig werd er ook vier keer ge-
wonnen en kwamen we uiteindelijk drie punten tekort op de 
IJsselboys. Roda werd derde met 28 punten.

De supportersvereniging maakte aan het eind van het seizoen 
bekend dat Ronnie Lindeboom dat seizoen met 42 punten de
beste speler was geworden. Marcel Kruiper werd tweede met 
40 punten en op de derde plek eindigde Wim van de Beld met 
38 punten.
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vv Heino 1 – ASC Dalfsen 1, 3-2 op 10 april 1988
Heinospelers van links naar rechts: Raymond Pot en Marcel Kruiper
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Wetenswaardigheden

• Op 19 mei 1988 was Herman Butink 25 jaar bestuurslid 
    bij de voetbal. Eerst bij Hevo en toen bij vv Heino. 
• Bij de jeugd werden B1, B2 en D1 kampioen, bij de senioren
    het 11e elftal.  
• Op 7 juni nam vv Heino afscheid van voorzitter Antoon
    Nijboer; hoofdjeugdleider Gé Dikkeboer werd de nieuwe
    voorzitter. (De ene boer lost de andere boer af, was de tekst

    bij voorzitterswisseling). Antoon was tien jaar voorzitter en
    15 jaar hoofdjeugdleider bij onze club.
• Hans Beumer nam het jeugdvoorzitterschap van Gé 
    Dikkeboer over.    
• Huub van Wijnen stopte met het inleggen van het clubblad,
    Ben Huurenkamp nam zijn taken over.
• Hendrik Kolk bouwde zijn trainerstaken rustig af; het 5e t/m
    11e elftal vielen onder zijn hoede.

      punten   w - g - v      v - t
1e helft competitie:   1e plaats  17  7 - 3 - 1      (35 - 15)                     
Eindstand 4e Klasse H:    2e plaats  30              12 - 6 - 4     (55 - 32)
Thuisbalans:   11 wedstrijden  17  7 - 3 - 1   (31 - 13)
Uitbalans:   11 wedstrijden  13   5 - 3 - 3    (24 - 19)     
    
Trainer: Tonny Nijboer   Systeem: 4-4-2   door: Eric van den Brink
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• Gerard Offenberg stopte om gezondsheidsredenen met
    bestuurswerkzaamheden. Hij bleef samen met Huub wel de
    verzorging van het materiaal doen. Tevens stopte hij als
    grensrechter van het eerste, waar hij werd opgevolgd door
    Marcel van Tongeren.

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 
gebruik van de informatie en foto’s van onze leden. Dus heeft 
u wat van het seizoen 1988-1989, dan horen we dit graag! 
Bijschriften beeldmateriaal:

Opstelling Heino 1

De opstelling hieronder komt uit de mappen van Tonny 
Nijboer. Op 13 maart, bijna 30 jaar geleden waren de 
geblesseerden van het basis team: Robert van Eerbeek, 
Richard Boxebeld, Jan Grote Schaarsberg en Ernst 
Hoppen. De vervangers waren: Peter Hoppen, Jeroen 
Hoppen, Wilbert Hondeveld en Marcel Eijkelkamp. Tijdens 
die wedstrijd vielen nog in: Marcel Boerdijk en Marco 
Broeknellis.
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Datum Aanv. Team thuis Kl.k. Team uit Kl.k. Veld Scheidsrechter Kl.k. Voor Tegen

13 april 19.30  't Hok 0 1 X *

vr. 19.30 vv Fok 22 Maflander 2 M. Schotman *

19.30 Ulie Team Rohda 5 3 Veneboer *

19.30 Zeg Ik Niet Elshof 4 G. Slotman *

20.30 Herxen d'Olde Wettering 1 Reimink *

20.30 Averboys 0 4 X *

20 april 19.30 Elshof 0 1 X *

vr. 19.30 Herxen Zeg Ik Niet 2 Reimink *

19.30 d'Olde Wettering Averboys 3 M. Bomhof *

19.30 Maflander 0 4 X *

20.30 Rohda 5  't Hok 1 Groot Beumer *

20.30 Ulie Team vv Fok 22 4 I. Hut *

18 mei 19.30 Maflander Ulie Team 1 Compagner *

vr. 19.30 vv Fok 22  't Hok 2 Reimert *

19.30 0 Rohda 5 3 X *

19.30 0 d'Olde Wettering 4 X *

20.30 Zeg Ik Niet Averboys 1  D.J. Slotman *

20.30 Elshof Herxen 4 Reimert *

25 mei 19.30 Rohda 5 Maflander 1 J. Spijkerman *

vr. 19.30  't Hok Ulie Team 2 M. Schotman *

19.30 0 vv Fok 22 3 X *

20.30 0 Zeg Ik Niet 1 X *

20.30 d'Olde Wettering Elshof 2  Vloedgraven *

20.30 Averboys Herxen 3 G. Slotman *

1 juni 19.30 Zeg Ik Niet d'Olde Wettering 1 Veneboer *

vr. 19.30 Elshof Averboys 2 Compagner *

19.30 0 Herxen 3 X *

20.30 vv Fok 22 Rohda 5 3 Zwakenberg *

20.30 Maflander  't Hok 2 Eisenga *

20.30 0 Ulie Team 1 X *

8 juni 19.30 1eA 2eB 2  D.J. Slotman/Eisenga/M. Bomhof *

vr. 19.30 2eA 1eB 3 Groot Beumer/J. Spijkerman/I. Hut *

15 juni 19.30 1e 2e 2 Eisenga/ Vloedgraven/M. Schotman *

vr. 19.30 3e 4e 3 Compagner/Gr. Beumer/D.J.Slotman  *

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

Programma 2018
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Poule A nr team  Kleur Poule B nr team Kleur

1 Ulie Team Rood 11 Herxen Blauw Zwart

2 Rohda 5 Geel Rood 12 d'Olde Wettering Wit Zwart

3 vv Fok 22 Orange 13 Zeg Ik Niet Zwart

4 Maflander Groen 14 Elshof Blauw

5  't Hok Wit Orange 15 Averboys Blauw Zwart

6 16

team Kleur
1e wedstrijd aanvang   19.30 duur 2 X 25 min.

t Hok Wit Orange
2e wedstrijd aanvang   20.30 duur 2 X 25 min.

Herxen Blauw Zwart poul wedstrijden duur  2 X 25 min.

Averboys Blauw Zwart kruisfinale wedstrijden duur  2 X 35 min. verlenging  duur 2 X 10 min. 

 d'Olde Wettering Wit Zwart finale wedstrijden duur  2 X 35 min. verlenging  duur 2 X 10 min. 

Zeg Ik Niet Zwart

Ulie Team Rood J. Spijkerman Eisenga Veneboer

Maflander Groen Reimink M. Schotman G. Slotman

Elshof Blauw Compagner Reimert  D.J. Slotman 

Rohda 5 Geel Rood  Vloedgraven Groot Beumer Zwakenberg

vv Fok 22 Orange M. Bomhof I. Hut

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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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 een 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: 
Emiel Willemsen / Prins Emiel de 1e (41)

Kun je wat over jezelf vertellen?
Ik ben geboren en getogen in Heino, ik ben de eigenaar van 
de Multimate in Heino, heb een vriendin Marka en voetbal 

al jaren bij vv Heino. Ik voetbal ook in de zaal met de Buffels 
en met mijn vrienden speel ik regelmatig een pot volleybal 
binnen de recreantencompetitie. Allemaal sportieve hobby’s 
dus. Maar mijn grootste hobby is op dit moment natuurlijk de 
carnaval, waar ik de scepter zwaai als Prins Emiel de 1e.

Hoe lang heb je al iets met carnaval en hoe ben je 
ermee in aanraking gekomen?
Ik heb al sinds mijn kindertijd iets met carnaval. Op de
Mariaschool was ik Prins van de Klompenstampers; dat was 
één groot feest. Daarna heb ik een aantal jaren met mijn 
vriendengroep Best Volk grote wagens gebouwd; een 
fantastische tijd! Nadat we daarmee zijn gestopt ben ik altijd 
carnaval blijven vieren. Ik heb al eerder bij de Sökkestoppers 
in de Raad gezeten en ben al jaren jurylid. En nu dus Prins. 
Dat is echt super om te mogen doen, dus tja …ik heb al 
jaaaaren iets met carnaval!

Wat vind je het leukste aan carnaval?
De gezelligheid en saamhorigheid van de mensen. Carnaval 
in Heino leeft! Als je ziet hoeveel mensen ermee bezig zijn en 
hoeveel mensen het in beweging brengt is dat echt fantastisch 
om te zien. De onderlinge contacten met wagenbouwers, de 
oudere garde die de jongeren voorthelpen ... Als Prins sta je 
dan nu even in de picture maar krijg je ook veel mee van de 
groepen. Al was ik wel graag wat vaker langs de wagenbou-
wers gegaan om alles echt goed te bekijken.

#WIDNP (Wie is de nieuwe prins) was een daverend 
succes. Wat ging er door je heen toen je vernoemd 
werd tot prins en had je al een vermoeden?
Ja dat was geweldig, mooi wat reuring in het dorp! 
Toen ik gevraagd werd vond ik het echt een hele eer, maar 
ik vroeg me wel af of ik dat zou redden in combinatie met de 
Multimate. Op voorwaarde dat Martijn Jansman mijn adjudant 
zou worden, heb ik volmondig ja gezegd en daar heb ik geen 
moment spijt van gehad. Martijn heeft ook enorm veel voor 
me gedaan. 

Hoeveel tijd kost het om Prins Carnaval te zijn?
Echt een inschatting kun je niet maken. Je weet natuurlijk dat 
je de week van de carnaval zelf continu bezig bent maar voor-
af heb je al de nodige uitwisselingen. Erg leuk, zeker omdat je 
allemaal nieuwe collegacarnavallers leert kennen. De krui-
wagenpolonaise was een ludieke actie die ik samen met mijn 
adju had bedacht en waar we enorm veel schik om hebben 
gehad. Het kostte behoorlijk wat tijd om te organiseren, maar 
het was een groot succes. Je bent er dus zeker tijd aan kwijt, 
maar ik had het allemaal voor geen goud willen missen!

Wat was je hoogtepunt als Prins?
Eén hoogtepunt? Oh jee, er waren er zoveel, ik zou niet 
kunnen kiezen! Ik kan er wel een aantal opsommen: de 
prinswisseling, uitwisselingen bij de andere verenigingen, de 
kruiwagenpolonaise, de optochten en het grote feest bij Bij9 … 

Meer dan 
voetbal ... 
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Ik kan zo nog wel even doorgaan!

Wat vond je het minst leuke eraan?
Dat ik soms echt tijd tekort kwam, zoals ik al eerder vertelde 
over de wagenbouwers. Ik weet hoe ongelooflijk veel werk dat 
is en had er graag meer van willen zien. Het is jammer dat ik 
daar gewoonweg te weinig tijd voor had.
 
Wat is het grappigste moment dat je ooit hebt mee
gemaakt tijdens de carnaval?
Eén van de vele grappigste momenten was dat we uit 
zaal Reimink in Lemelerveld ontvoerd zijn en toen bij de 
Stoppel-katers terechtkwamen. Het was supergaaf om daar, 
naar aanleiding van de kruiwagenpolonaise, zo onverwacht 
tot Stoppelkater van het jaar uitgeroepen te worden. Een
hele eer voor onze vereniging!
 
Wil je nog mensen bedanken? En zo ja wie?
Oh, ik kan eigenlijk heel Heino bedanken voor hun inzet en 
aanwezigheid en gezelligheid!
Toch wil ik een paar mensen in het bijzonder bedanken: 
mijn adjudant Martijn natuurlijk, mijn nieuwe thuisfront, 
mijn collega’s die tijd voor mij hebben vrijgemaakt, de hele 
carnavalsvereniging, mijn kameraden, alle deelnemers aan 
de optocht en de bezoekers van onze residentie. Ik ben altijd 
bang mensen tekort te doen ... dat gebeurt nu vast. 

 

Stellingen

Nooit meer voetballen of nooit meer carnaval 
vieren?
Hmm lastig. Carnaval kan je altijd blijven vieren na-
tuurlijk; dat kan je wel zien in het Wooldhuis.
Maar nooit meer voetballen … liever niet. Het zal ooit 
eens moet gebeuren, maar ik hoop dat ik later als 
ik groot ben nog een balletje met de veteranen kan 
meetrappen.
 
Een avond carnaval zonder drank of een hele 
maand zonder drank?
Haha ja lekker dan! Alles kan zonder maar met is 
ook erg gezellig, dus kiezen ...? Dan een avondje 
gekkigheid zonder denk ik.

Losgaan in de polonaise of losgaan op de carna-
valswagen?
Losgaan in de polonaise natuurlijk! Zelfs op de wa-
gen kan dat!
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IN DE MEDIA
Laat de tweede helft van Tot-

tenham-Juventus zien aan 

alle Nederlandse voetballers, 

trainers en sporters
Volkskrant. Door: Willem Vissers 11 maart 2018

Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini in de wedstrijd tussen 
Tottenham Hotspur en Juventus.© ANP

Verdediger Giorgio Chiellini en doelman Gianluigi 
Buffon grepen elkaar even vast bij het hoofd, in het 
heetst van de formidabele strijd. Ze schreeuwden, 
de trillende mond wijd open. Ogen bijna dicht. Ja, 
het was gelukt, samen. Son van Tottenham zette 
voor, Kane was onderweg, Chiellini van Juventus 
voorkwam met een wilde sliding een doelpunt door 
de bal tot hoekschop te glijden.

In hun ogen was het verhaal van de strijd op leven en dood 
geschreven. Verdediger Barzagli deed even later nog een boks 
met Buffon, toen hij in de laatste minuut een bal van de lijn 
ramde. Juventus overleefde in Londen. Ongelooflijke, onvoor-
waardelijke inzet, als mooiste sportbeelden van de week. 
Nederlandse trainers klaagden weer eens over de slappe 
instelling van hun profs. Cocu na de afgang van PSV tegen 
Willem II, Ten Hag vorige week na de schrobbering van Ajax bij 
Vitesse, Van Bronckhorst van Feyenoord geregeld. Een voetbal-
land in last maakt zich druk om mentale instelling. Het is een 
gotspe.

Al die opgekropte passie, alsmede de wetenschap dat de te-
genstander beter kan voetballen, maar niet per se de winnaar 
hoeft te zijn
Tottenham - Juventus was een les. Het begon al voor de aftrap. 

Chiellini en Buffon sloten de ogen bij de minuut stilte voor 
aanvoerder Davide Astori van Fiorentina, collega bij de natio-
nale ploeg. Astori was plotseling overleden in een hotelkamer, 
op de dag van een wedstrijd. Chiellini beet op zijn lip, bij de 
voorstelling van de ploegen op Wembley. Het liefst wilde hij 
hartverscheurend huilen, maar zo meteen moest hij voetbal-
len en zijn verdriet voor anderhalf uur of langer wegsteken.

Daarop volgde de wedstrijd, zo intens, zo mooi, zo meelijwek-
kend ook voor Tottenham, met al zijn frivoliteit en aanvalslust. 
Laat die tweede helft zien aan alle Nederlandse voetballers, 
aan alle trainers, aan alle sporters, desnoods aan directeuren 
van banken die denken dat zij de ware artiesten van het maat-
schappelijk leven zijn. Al die opgekropte passie, alsmede de 
wetenschap dat de tegenstander beter kan voetballen, maar 
niet per se de winnaar hoeft te zijn.

Juventusspelers Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon en Andrea 
Barzagli arriveren bij de begrafenis van Davide Astori, de aan-
voerder van Fiorentina, op 8 maart 2018 in Florence. © ANP

Chiellini met zijn rauwe kop, slim en intelligent, sprak na 
afloop over de ervaring van Juventus, met spelers die al jaren 
meedraaien in de Europese top. Het zal steeds moeilijker zijn 
om aan te haken, verwacht hij, omdat de jaren voortschrijden 
in zijn soldatenlijf en omdat sommige clubs de beste spelers 
van de wereld verzamelen, totdat ze al het voetbal beheersen.

Dat gesprek na afloop in de catacomben van Wembley was 
bijna nog mooier dan de les in defensie. Il dottore, zoals ze 
Chiellini noemen omdat hij afstudeerde als econoom, sprak 
Engels met een prachtig Italiaans accent en vooral met een 
breekbare, zachte stem. Opnieuw welden tranen op toen de 
verslaggever over de dood van Astori begon.

Chiellini, Barzagli en Buffon ruilden hun blauwgele gevechts-
tenue van Juventus donderdag in voor het driedelige pak van 
de rouw, dat ze droegen op de uitvaart in Florence. ‘We nemen 
de lach van Davide mee in ons hart’, zei Chiellini, terwijl zijn 
strijdershart bloedde.
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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:
24 mei 2018

Data        Vanaf   tot  Locatie
    
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
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 11 mei 2018              Keepersdag    10.00 uur   Sportpark
vrijdag 18 mei 2018 Sport Real 3e pouleronde   19.30 uur  23.30 uur Sportpark
zondag 20 mei  Crazy Sunday    14.00 uur 18.00 uur Sportkantine
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
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 16 juni 2018 Clinic van Go Ahead Eagles voor 
   alle jeugd t/m JO-15    9.30 uur  16.00 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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