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rechtshulp bij
letselschade

Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door lidmaatschap van:

Onze ervaren letselschade experts nemen u alle zorgen uit handen

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



Voorwoord van de voorzitter

Buffelen en feesten

 

We gaan richting het einde van het seizoen en ik weet niet hoe 
het jullie vergaat, maar ik snak ernaar. Doorgaans zijn deze 
maanden alleen maar gezellig met kampioenschappen, wat 
ontspannen klussen met elkaar en een daverend 
afsluitend feest. Dit jaar echter niet. Het is drukker dan ooit en 
het bestuur stelt zich steeds de vraag hoe we meer 
vrijwilligers op de been krijgen. Op een aantal fronten 
zakken we door onze hoeven en wordt er teveel gevraagd 
van juist de mensen die al actief zijn. Vrees niet, dit wordt niet 
alleen een voorwoord van kommer en kwel. De boodschap 
is hopelijk wel duidelijk: we hebben méér vrijwilligers nodig, 
anders krijgen we de zaken niet meer rond. Verderop in het 
clubblad besteden we hieraan nog aandacht. Dát over het 
buffelen en dan nú over het feesten. 

Op het moment van schrijven, zit ik een beetje bij te komen 
van Crazy Sunday 2.0. Wat heerlijk toch dat we zo met elkaar 
kunnen feesten en prachtig dat er een compleet nieuwe 
ploeg is opgestaan om het te organiseren. Je moet je er maar 
aan wagen om het van een groep over te nemen die het al 
meer dan 20 jaar organiseerde. Hulde aan de nieuwe ploeg: 
Suzanne, Esther, Jolien, Dana, Lonneke, Mathijs, Wilco en 
Gerco! Trouwens, ook hulde aan al onze vrijwilligers: op 30 
juni sluiten we het seizoen af met de vv Heino Familiedag 
alwaar we onze vrijwilligers bedanken. In de tussentijd vindt 
er echter nog van alles plaats. Er zijn nog nacompetities, 
toernooien, de voetbaldag van Go Ahead Eagles, SportReal, 
D-kamp, een heuse competitie ‘fijnproever van Heino op bier, 
wijn en gehaktballen’ én er wordt volop geklust. We gaan de 
kleedkamers renoveren. Nadat de leden in de Bijzondere 
Ledenvergadering hebben ingestemd met de meerjarenbegro-
ting, inclusief contributieverhoging, wordt er 26 mei gestart 
met het opknappen van het materiaalhok en kleedkamers 7 
en 8. Een uitdagende klus waarbij ook wordt geïnvesteerd in 
duurzaamheid. Bezuinigen op energie is namelijk hard nodig. 
We verbruiken nogal wat water, elektriciteit en warmte. Wat 
wil je ook met meer dan 53 teams. Dat bezuinigen kunnen we 
naast het investeren ook realiseren door wat meer alertheid. 
Beschouw gebouwen, energie en materiaal als je eigendom. 
De vereniging is van ons allen! Bovenal: spreek elkaar aan op 
verwaarlozing! Over energie gesproken: ik hoop dat we na ons 
afsluitend feest op 30 juni wat energie gaan tanken … 

Ik wens jullie namens het bestuur een fijne zomertijd en graag 
tot ziens in het nieuwe seizoen!

Peter Vervloet
Voorzitter
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Van de 
bestuurstafel …
Er worden veel zaken besproken door de verschillende 
commissies en het bestuur. We lichten hieronder een 
paar zaken eruit. Het zijn overigens ook kwesties die 
aan de zijlijn worden besproken en niet alleen aan de 
bestuurstafel. 

Kunstgras
De kwaliteit van het kunstgras laat te wensen over. De slijtage 
van veld 1 is enorm. Waar eerder de levensduur werd geschat 
op 13 jaar, is die al teruggebracht tot tien jaar en we zitten 
nu in het achtste jaar met een veld dat onder de norm zit of 
vlak daar tegenaan. Sinds mei 2017 hebben we dit samen 
met Rohda en SV Raalte onder de aandacht gebracht bij de 
Gemeente en onlangs hebben ze pas maatregelen genomen. 
Het doelgebied is vervangen en dat vinden we maar niets. De 
velden in Raalte worden, volgens planning, vervangen in 2019 
en bij ons in 2020. We doen er alles aan om de Gemeente 
ertoe te bewegen eerder ons gehele veld te vervangen. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Europese wetgeving AVG stelt terecht regels voor het 
omgaan met persoonsgegevens. Niet alleen een kwestie van 
vertrouwen maar ook van procedures en borging. Zo zijn we 
bij vv Heino ook bezig met regelgeving volgens de AVG, maar 
voor een vrijwilligersorganisatie is dit een grote klus. Voor 
bedrijven (bijvoorbeeld bank of ziekenhuis) is dit wellicht net 
zo’n grote klus, maar zij kunnen professionals inzetten, waar 
wij het moeten het doen met onze eigen bestuurders. Via de 
site volgt in de komende maand nadere informatie.

Subsidies en fondsen
Een paar procent van ons inkomen is gebaseerd op subsidies 
en fondsen. Jaren geleden was dat nog 10%. Sinds 2017 
coördineert Renate Grote Gansey het verkrijgen van subsidies 
en fondsen en ze heeft al aardig wat binnengehaald. Door ook 
wat extra energie te stoppen in de Rabobank-actie ‘Hart voor 
Salland’ kwam er beduidend meer geld binnen dan vorig jaar 
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Vanuit de Jeugdcommissie 

Het seizoen loopt alweer ten einde. Het was wederom 
een mooi jaar!
Terwijl bij de senioren al een klein feestje is gevierd 
omdat Heren 1 zich heeft gehandhaafd, is het ook bij 
de jeugd nog behoorlijk spannend geweest.

Door: Peter Telgenkamp, namens de Jeugdcommissie

 
JO13-2
Deze kanjers zijn kampioen geworden met 23 punten uit 
negen wedstrijden. De mannen van Ard Jan Nijhoff en Gerco 
Bijsterveld wonnen ook de laatste wedstrijd tegen WVF met 
1-4. Na de wedstrijd als een speer terug naar Heino, waar 
‘de platte wagen’ (met natuurlijk muziek van DJ Gerco) al op 
hen stond te wachten. Via een mooie rondgang door het dorp 
kwamen de helden uiteindelijk weer op ons sportpark terecht 
waar limonade en gebak op hen stond te wachten. Van de ver-
eniging heeft het team een bon gekregen om met zijn allen bij 
Bij Ne9en te gaan bowlen. Veel plezier boys, geniet van jullie 
kampioenschap!

JO17-1
De jongens van JO17-1 hebben dit jaar voor het eerst in de 4e 
divisie gespeeld en zeker niet onverdienstelijk. Na vorig jaar 
te zijn gepromoveerd, hebben de mannen, alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld is, bovenin meegestreden om  
de titel. Uiteindelijk zijn ze op de derde plek geëindigd, op 
maar vier punten achterstand op de nummer één HZVV.
Ze zijn nog niet klaar; in de nacompetitie op 2 juni in Drach-
ten, gaan ze nog voetballen tegen de Drachtster Boys. Heel 
veel succes, mannen!

JO19-1
Bij JO19-1 ging het al net zo goed als bij JO17-1. Vorig jaar 
gepromoveerd naar de hoofdklasse en direct het eerste jaar 
alweer meespelen om de titel! De laatste wedstrijd moesten 
ze tegen WSV JO19-1. Onze JO19-1 stond op dat moment op 
de eerste plek met 55 punten uit 23 wedstrijden.WSV stond  
op de tweede plek met 22 wedstrijden en 52 punten. Op de 
derde plaats stond WVF met 50 punten uit 22 wedstrijden. 
Bij winst zou Heino JO19-1 kampioen worden en promoveren 
naar de 4e divisie.
Na een wedstrijd waar spanning de boventoon voerde boven 
voetbalkwaliteiten, moesten onze mannen het in de laatste 
minuten helaas afleggen tegen WSV. Met 0-1 zaten onze 
mannen er letterlijk en figuurlijk verslagen bij! En toch, als 
je terugkijkt, natuurlijk een beregoed seizoen. Wie had er nu 
gedacht dat wij al meteen mee zouden strijden om de 
prijzen? Dus als het pijnlijke gevoel van de nederlaag straks 
weg is, kunnen de mannen met trots terugkijken op een 
prachtig seizoen.
En JO19-1 gaat ook de nacompetitie in. Wederom een kans 
en lonkt de 4e divisie. Wellicht gaat hen dit nu wel lukken? 
Mannen, succes!
 
MO19-1
Ook onze dames deden het dit seizoen voortreffelijk. Op 26 
mei speelden ook deze heldinnen op Ladies Day om het 
kampioenschap! En nog wel tegen de rechtstreekse tegen-
stander, Achilles ’12. Na eerst op 1-0 voorsprong te zijn 
gekomen, bleek de tegenstander toch een maatje te groot. 
Uiteindelijk won Achilles met 2-4 van onze dames. De versla-
genheid was groot, maar dat siert onze meiden. Alles gegeven, 
volledig leeg gestreden kunnen jullie met opgeheven hoofd 
de balans opmaken. Een voortreffelijk seizoen gespeeld en 
helaas, er was een ploeg een maatje te groot. Wij zijn trots op 
jullie dames!
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Al met al natuurlijk weer een fantastische ontknoping van een 
mooi seizoen. Nu eerst genieten van de zomer en dan weer 
uitkijken naar een nieuw seizoen.

Indeling seizoen 2018/2019
Vanaf december 2017 zijn de commissies CP, TC en JC bezig 
om een grote klus te klaren. Ieder jaar is het weer een 
gepuzzel om de indeling voor het nieuwe seizoen rond te 
krijgen. Hoeveel spelers per jeugdcategorie, wie gaat er in 
de selectie spelen, eventueel dispensatie of gaan er spelers 
vervroegd over? Allemaal vragen die in de afgelopen periode 
beantwoord zijn of zelfs nog moeten worden beantwoord.
Het streven is om op 13 en 14 juni de indeling op de site 
bekend te maken met hierin de informatie in welk team de 
jeugdleden in het seizoen 2018/2019 gaan spelen.  
Voor de O8 t/m O12 op woensdag 13 juni 2018 vanaf 
19.00 uur (week 24).
Voor de O13 t/m O19 op donderdag 14 juni 2018 vanaf 
19.00 uur (week 24).

We praten over circa 35 teams voor het seizoen 2018/2019 
wat inhoudt dat we ongeveer 135 leiders en trainers nodig 
hebben.

“Hierbij dan ook een oproep aan iedereen 
die iets voor een team wil betekenen, 
zich te melden. We kunnen jullie hulp 

goed gebruiken!”

Regelzaterdag
Op zaterdag 30 juni 2018 staat de regelzaterdag gepland. Tij-
dens de regelzaterdag komen de teams die gaan spelen in het 
seizoen 2018/2019 voor het eerst bij elkaar om alvast enkele 

zaken door te nemen. Ook worden de spullen die gebruikt zijn 
tijdens het seizoen 2017/2018 dan ingeleverd.
Hieronder de tijden wanneer de spelers, leiders en trainers 
van de nieuw te vormen teams verwacht worden in de kantine:

De O8- en O9- teams worden verwacht om 10.00 uur.
De O10- en O11- teams, inclusief meisjesteam, worden 
verwacht om 11.00 uur.
De O12- en O13- teams, inclusief meisjesteam, worden 
verwacht om 11.45 uur.
De O15- teams, inclusief meidenteam, worden verwacht om 
12.30 uur.
De O17- en O19- teams, inclusief meidenteams, worden 
verwacht om 13.00 uur.

Voetbalschool
Het seizoen voor de voetbalschool is ten einde. Tussen 
de 30 en 50 jongens en meisjes hebben vele woensdagen en 
zaterdagen plezier gehad op het voetbalveld. Dit onder bege-
leiding van een stel enthousiastelingen die het telkens konden 
opbrengen om ook onze jongste jeugd te begeleiden.
 
We willen iedereen bedanken die zich voor deze jonge groep 
spelers en speelsters heeft ingezet dit jaar.
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Zondag 20 mei was het zover: Crazy Sunday 2.0 stond op het 
programma. Dit keer met een geheel nieuwe crew. Presentato-
ren Wilco van Dam en Matthijs Polstra traden in de voetsporen 
van Sander Bekkink en zij hebben er mede voor gezorgd dat 
het nieuwe concept een groot succes was. De nieuwe crew-le-
den Jolien Lugtenberg, Dana Mekers, Esther Strijtveen en 
Suzanne Bol, allen uit het Dames 1 zondag-team, wilden ver-
nieuwen maar vooral ook behouden wat goed is. Daarom ook 
deze Crazy Sunday weer het groen-witte vv Heino-rad met de 
bijbehorende plankjes, maar ook een extra rad met verschil-
lende muziekstijlen. DJ Gerco Bijsterveld draaide hitjes van 
verschillende stijlen; van Happy Hardcore tot Schlagers, van 
Songfestivalhits tot rapmuziek en van boybands tot muziek 
uit de jaren ‘70. “Wij willen Crazy Sunday 2.0 voor iedereen 
aantrekkelijk maken”, vertelt Suzanne Bol. “Met dank aan 
de sponsoren waren er dit jaar ook vernieuwde prijzen. Wij 
hebben veel bezoekers blij kunnen maken met onder andere 
cadeaubonnen, dinerbonnen, en andere leuke prijzen zoals 
bijvoorbeeld de inmiddels beroemde groene vv Heino-fiets.”

Namens de organisatie willen wij graag onze sponsoren, de 
vrijwilligers en natuurlijk alle aanwezigen bedanken voor een 
geslaagde en vooral gezellige middag. 

Crazy Sunday 
2.0 een groot 
succes
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Na maanden voorbereiding was het dan eindelijk 11 
mei, de keepersdag van vv Heino. Het weer was 
fantastisch dus dat kon geen spelbreker worden. Mede 
dankzij vrijwilligers van vv Heino en Rohda Raalte 
konden we deze dag weer realiseren.

Tekst: Wim Burghout, keeperscoördinator 

Voor de middag werden alle oefeningen doorlopen in zeven 
verschillende groepen van in totaal bijna 50 keepers. Tussen 
de middag was er voor iedereen een lunch in de kantine en 
daarna werd een demonstratie gegeven door Fabian Meier-
man met twee keepers van Rohda Raalte en vv Heino. We 
hadden nog gehoopt op de komst van Nick Marsman 
maar door verplichtingen in verband met nacompetitie liet hij 
de woensdag ervoor weten helaas niet te kunnen komen. Er 
viel gelukkig voldoende te zien voor de jonge keepers.
  
Na de middag deden de keepers dezelfde oefeningen als in de 
ochtend, maar nu in wedstrijdverband. Er werd hard gestreden 
om de prachtige prijzen.

Voor iedere groep waren er drie bekers voor de drie keepers 
met de beste score, er was een beker voor de overall winnaar 
en een bal voor de keeper van de dag die werd beloond voor 
zijn inzet, positiviteit en omgang in de groep.

De overall winnaar van de dag werd zeer terecht Thijs Nijland 
van Rohda Raalte. De keeper van de dag werd Jeroen 
Kortekaas mede omdat hij, ondanks dat hij zich wel had 
opgegeven, besloot het trainersgilde aan te vullen. Volgend 
jaar gaan we het weer organiseren en hopen dan op wat meer 
aandacht van supporters.

Terugblik Keepersdag vv Heino
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D-kamp komt er weer aan!
Beste ouders/verzorgers van onze O13-pupillen,

We naderen alweer het einde van het seizoen en dat kan maar één ding betekenen: D-kamp komt er weer 
aan!! Ook dit jaar gaan we proberen er net zo’n geweldig weekend van te maken als de voorgaande edities. 
Daar hebben we alleen nog enthousiaste deelnemers voor nodig. D-kamp is dit jaar van 8 t/m 10 juni. Uw 
zoon/dochter gaat toch ook mee? Deelname is mogelijk voor alle Onder-13-teams (JO13-1, JO13-2, JO13-3, 
JO13-4 en MO13-1).
Geef hem/haar zo snel mogelijk op via onderstaande link. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 mei.
https://goo.gl/forms/hCNqLiOj1kWvSWXr1 

Om de aanmelding definitief te maken, dient u na het invullen van het digitale inschrijfformulier €50,- inschrijf-
geld over te maken naar rekeningnummer: NL03 RABO 0327 1049 53 t.n.v. vv Heino. Vermeld daarbij altijd de 
naam en het team van de speler.

Een voetbalkamp is voor sommige jongens en meisjes toch best wel spannend. Anderen willen wel graag, maar 
kunnen gewoon niet zo goed tegen weinig slaap. Wellicht goed om te vermelden is dan ook dat wij er altijd voor 
proberen te zorgen dat alle deelnemers zoveel mogelijk bij teamgenoten en/of vriendjes op de kamer komen te 
liggen. Daarnaast reserveren we altijd een kamer voor de kinderen die wat meer rust nodig hebben. Daar wordt 
ieder jaar toch wel gretig gebruik van gemaakt dus uw kind zal zeker niet de enige zijn!

Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen.

Met sportieve groet,
Jordy Boerdijk

Mobiel: 06 45 383 656
E-mail: jordy_boerdijk@hotmail.com
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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
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Doe je mee?
We hebben je zo hard nodig!
De laatste tijd hebben we het er vaker over gehad, zonder het 
gewenste en noodzakelijke effect. Nu dan helaas het bericht 
dat we door de hoeven zakken … We krijgen onze organisatie 
niet meer rond en hebben echt méér vrijwilligers nodig. Lukt 
dat niet dan moeten we terugschakelen in al hetgeen we 
doen. Leuke (jeugd)activiteiten schrappen, kantine dicht, geen 
trainingen, kleedkamers niet meer verbouwen … Dat kan toch 
niet? Dat willen we toch niet?! Daarom het dringende verzoek 
aan alle leden om bij te dragen aan onze mooie vereniging. 
Nu schijnt het van deze tijd te zijn dat meer mensen ‘con-
sumeren’ en meer waarde hechten aan eigen tijd in plaats 
van structureel bij te dragen aan het verenigingsleven. Dat 
overkomt niet alleen vv Heino, maar tal van verenigingen. 
We beschouwen dit echter niet als troost, maar nog meer als 
prikkel om vrijwilligers te werven. We willen laten zien dat we 
de vereniging met ons allen dragen. Voetbalvereniging Heino 
is van ons allen! Dat betekent niet alleen genieten en consu-
meren, maar ook met elkaar buffelen en bijdragen. Bijdragen 
aan een sportief, prettig en sociaal verenigingsleven. Laat het 
ook jou zaak zijn en stel ons niet teleur. We willen niet langer 
als bestuur bedelen om vrijwilligers en hiermee de energie 
verliezen die we hard nodig hebben om verder te bouwen aan 
een mooie vv Heino en een fijne tijd voor de jeugd.

Een persoonlijke noot: in de acht jaar voorzitterschap heb ik 
enorm genoten van de spankracht van onze vereniging, maar 
raakte ik tegelijkertijd helaas ook gefrustreerd. Te zien dat 
je meest trouwe vrijwilligers afhaken omdat er geen aanwas 
komt van nieuwe vrijwilligers doet pijn. Dan weet je dat we met 
elkaar in een neerwaartse spiraal komen van meer afhakers 
en meer onvrede. Overigens zijn onvrede en kritische geluiden 
op onze organisatie prima, dan voel je immers betrokkenheid, 
maar laten we elkaar maar eens aanspreken op al dan niet 
bijdragen aan vv Heino. Vanaf de zijlijn roepen dat het anders 
moet heeft geen zin: doe mee!

Op de site staat een overzicht van noodzakelijke vrijwilligers 
en iedereen heeft een brief gekregen met een duidelijke 
oproep om mee te doen en bij wie je je kunt aanmelden. Laten 
we massaal positief reageren. Dan hopen we jullie op het 
familiefeest van 30 juni kunnen mededelen dat de organisatie 
voor het nieuwe seizoen weer staat. We rekenen op jullie!

Namens het bestuur, met sportieve groet,
Peter Vervloet, voorzitter
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Notulen Bijzondere Ledenvergadering 17 april 2018

 Aanwezig: 42 leden

1. Opening
 Voorzitter Peter Vervloet opent de Bijzondere Ledenvergadering en heet alle leden en ereleden 
 van harte welkom. Afmeldingen zijn ontvangen van Chiel Polstra, Jan van Hittersum en Eric Schokker.

2. Ingekomen stukken.
 Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Mededelingen.
 Eerste bedrag voor de nieuwe begroting is al binnen: cheque van de Rabobank Hart voor Salland. Bedrag €1.053,36

4. Maatregelen meerjarenbegroting (waaronder een voorstel voor contributieverhoging)
 Tijdens de ALV is er al goedkeuring gegeven voor een verhoging van het kledingfonds.
 Suggesties van de leden (waaronder een voorstel tot contributieverhoging) tijdens de ALV zijn meegenomen in de besprekingen
 tijdens de vergaderingen van het AB en DB.
 In een brainstormgroep (Dick Stegeman, Freddy Kemerink, Frits Lindeboom, Chiel Polstra, Jeroen van Rossum, Joey Lute en leden
 van het AB/DB) zijn de mogelijke maatregelen besproken.
 Alleen concrete maatregelen en opbrengsten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. 
 We hebben geen rekening gehouden met eventuele hogere kantineopbrengsten. Er is nu nog geen aanleiding om het bedrag op te
 hogen. De cijfers laten hier nog geen mogelijkheid voor zien.
 We streven naar een brutowinstpercentage van 60%. We zitten nu op 58 à 59%.
 Eventuele mogelijkheden voor nieuwe evenementen worden bekeken door de evenementencommissie.
 Eventuele hogere sponsor- en subsidieopbrengsten zijn niet meegenomen. Dit zal gezien worden als een meevaller. 

 Het voorstel:
 De contributie 2018/2019 met 15% verhogen. Hier zal dan geen indexatie op uitgevoerd worden. 
 In 2020-2021 een contributieverhoging van 5%.
 De vrijwilligerskorting blijft gehandhaafd op het huidige bedrag. De verhoging van de kledingbijdrage is al in de ALV van november
 goedgekeurd.

 We zijn uitgegaan van een gelijkblijvend ledenaantal. Het risico is wel aanwezig dat mensen zullen stoppen. Mocht dit een negatief
 effect hebben dan zullen we in de meerjarenbegroting hier rekening mee moeten houden.

 Beslispunt:
 geen tegenstemmen. 

5. Renovatie kleedkamers 
 De contributieverhoging zal een-op-een ten goede komen aan de renovatie van kleedkamers 3 tot en met 8. 

 Het voorstel:
 Twee kleedkamers per jaar renoveren. Start in de voorzomer van 2018.
 Kosten zijn €28.000 voor twee kleedkamers.
 De aanpassing van het ballenhok is al besloten in de ALV. Deze verbouwing wordt betaald door de Vrienden van vv Heino.

 Ben Bol: we hebben het alleen maar over meer geld verdienen. Nog geen woord over bezuinigingen. 
 Peter V: we proberen te bezuinigingen door bijvoorbeeld het ballenhok te vervangen. Verantwoordelijkheid bij de leden.
 Ben Bol: we moeten kijken naar bezuinigingen voor algemene kosten. Bijvoorbeeld energiekosten.
 Peter V: Daar valt nog winst in te behalen. Hier zal met de aanstaande verbouwing rekening mee gehouden worden. Ook verstrekking
 van koffie en consumpties zal worden bekeken.
 Herman Kortstee: Kan de OZB van de gemeente er niet af.



 Peter V: Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren; geen politieke eensgezindheid. We zijn wel aan het praten met de gemeente over de
 huurprijs. Hier is geen gelijkheid binnen de gemeente. Gemeente heeft al wel toezegging gedaan om te bemiddelen en helpen bij het
 zoeken naar mogelijkheden voor energiebezuinigingen.

 Plan kleedkamerrenovatie door Rob Hoppen.
 In een werkgroep met bouwexperts zijn de plannen uitvoerig besproken en bekeken. We zijn heel blij met de aanvulling van een
 aantal nieuwe jonge mensen in deze groep. 
 Wat gaat er in grote lijnen gebeuren:
 - vervanging van de vloer en aanbrengen van vloerverwarming. (Hierdoor lagere stookkosten en in de toekomst andere 
   verwarmingsbronnen.)
 - kunststof kozijnen
 - douches worden vervangen
 - ventilatie wordt vervangen
 Dit alles zal gebeuren met veel eigen werkzaamheden. 

 Herman Kortstee: met welke kleedkamer beginnen we? 
 Rob: is nog niet bekend. We moeten nog kijken welke het meest praktisch zijn.
 In mei willen we beginnen met de verbouwing van de kleedkamer en ballenhok. De bedoeling is om in juli klaar te zijn. 
 Gerben Blauw: wat gaat er gebeuren met de muren?
 Rob: in de douches zullen de muren betegeld worden en de rest van de kleedkamers worden de voegen gerenoveerd en de muren
 geschilderd.

 Renate Grote Ganseij is druk bezig met het aanvragen van diverse subsidies voor de vereniging en samen met Rob kijkt ze nog naar 
 mogelijke subsidies voor de verbouwing. 
 Renate: er zijn verschillende plekken waar subsidies mogelijkheden zijn. Gemeente, Rabobank, Provincie en het Rijk.

 Beslispunt:
 geen tegenstemmen.

 De verbouwing is alleen mogelijk met vrijwilligers. Inzet van ons allen. Spreek elkaar aan om te helpen. 

6. Rondvraag
 Ben Bol: Waar zijn de leden? Is er geen instrument om meer leden naar de vergadering te krijgen? 

 Peter V: We zijn aan het kijken of de ledenvergadering op een andere manier ingericht kan worden. Eventueel met het 
 genoegen achteraf van een spreker of een andere vorm. Ook zijn we bezig met het uitdragen van de vereniging en de werk-
 wijze binnen de vereniging bij de ouders van de jongste jeugd. Zij zijn de toekomst.

 Herman Kortstee: Er is nog steeds ruimte tekort. 
 
 Peter V: Rob is bezig met het ballenhok. Hierdoor komt mogelijk ook ruimte vrij.
 Zeker respect voor de mensen die hier dagelijks lopen met ruimtegebrek. Een besluit wordt genomen na de eerste 
 verbouwing. 
 Op verzoek van Herman Kortstee een applaus voor het bestuur om de entree te verhogen bij de derby aan de poort.

7. Sluiting
 We sluiten de vergadering om 21.00 uur en ontvangen een drankje namens de penningmeester.
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Hendrik Kolk: 
al vijftig jaar 
oud papier
Het is werkelijk ongelofelijk. Waar tref je het nog dat een 
vereniging al zo lang oud papier inzamelt? Nog voor de 
fusie van Sportclub Heino en Hevo in 1969 begon de 
oudpapierinzameling. Broodnodig voor het inkomen van 
de vereniging! Dit heeft zich doorgezet tot op de dag van 
vandaag. Daar zijn we supertrots op. Een vaste groep 
vrijwilligers en elke keer een ander seniorenteam werken 
zich op de eerste zaterdag van de maand in het zweet 
om drie containers te vullen. 

Zonder anderen tekort te willen doen, kunnen we wel 
stellen dat Hendrik Kolk het boegbeeld is van de 
inzameling. Hij is dé man die vanaf het begin meedoet. 
Elke eerste zaterdag van de maand en dat al vijftig jaar 
lang. Zeer bijzonder! We zouden een boek kunnen 
schrijven over wat Hendrik heeft meegemaakt en met 
wie hij heeft samengewerkt. Hij is ons lid van verdienste 
en enkele jaren geleden koninklijk onderscheiden van-
wege zijn inzet voor kerk, samenleving en verenigingen. 

Hendrik, in jouw naam bedanken we al die mensen die 
ons al jarenlang voorzien in een extra en noodzakelijk 
inkomen! We hebben met de vaste groep gebak gegeten 
en Hendrik in de bloemetjes gezet. Nogmaals dank!

Namens het bestuur,
Peter Vervloet
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Nieuw kampioensspandoek! 
Voor wie allemaal?
Om onze kampioenen ook dit jaar 
te huldigen hebben we weer een 
nieuw spandoek. 



17HEINO SPORT 2017-2018

Vr1:
een generatie 
zwaait af
Opstelling zaterdag 27 mei 2018:
Lisa, Floor (Carlijn/60), Manon, Sharon, Denise (Renate/66), 
Jitske (Marieke/83), Kim (Kirsten/45), Marije, Marleen, Linda 
en Eefke.

De laatste competitiewedstrijd voor Vr1 van seizoen 
2017/2018 op het eigen sportpark De Kampen. DVS 
uit Ermelo is de tegenstander. Uiteraard is Vr1 er alles 
aan gelegen om deze laatste competitiewedstrijd goed 
af te sluiten en dus te winnen (overigens helaas niet 
gelukt). De reden voor het ‘goed willen afsluiten’ is niet 
alleen omdat het de laatste competitiewedstrijd van het 
seizoen is, maar vooral omdat het de laatste wedstrijd 
van heel wat carrières is.

Allereerst is het de technische staf – met Robin (trainer), Luck 
(trainer), Tom (leider) en Mark (grensrechter) – die stopt. Een 
staf waarmee een kampioenschap en zo de promotie naar de 
2e klasse is bereikt om daarin vervolgens te handhaven. Top 
gedaan, heren bedankt!!

Daarnaast verliezen we met over acht dames verdeeld ruim 
100 seizoenen aan ervaring in Vr1, te weten:
·         Kirsten (3 seizoenen);
·         Marieke (7 seizoenen);
·         Manon (9 seizoenen);
·         Marleen (11 seizoenen);
·         Jitske (15 seizoenen);
·         Sharon (17 seizoenen);
·         Eefke (18 seizoenen);
·         Renate (21 seizoenen).

Dat is nogal wat. Om die reden maakt ik (= Renate) dan ook 
voor het laatst nu een verslag voor Vr1. Ik grijp deze gelegen-

heid aan om er deze keer een persoonlijke noot aan te geven. 
Ik besef namelijk dat het wel héél bijzonder is om 21 seizoe-
nen aaneengesloten (als speelster en zelfs later als keepster) 
tot de selectie van Vr1 te behoren . Dat gaan ongetwijfeld niet 
veel spelers en/of speelsters mij nadoen. De voornaamste  
reden dat ik dit behaald heb is natuurlijk dat voetbal het aller-
leukste spelletje is ! Daarnaast heb ik het geluk gehad om tij-
dens al die jaren altijd een geweldige staf en medespeelsters  
te hebben gehad. Het is er teveel om bij naam te noemen, 
maar via deze weg: bedankt toppers!!!

Ook vv Heino wil ik hartelijk danken, want in de 31 jaar (waar-
van dus 21 seizoenen Vr1) die ik voetbal heeft de 
vrouwenafdeling een serieuze plek binnen de vereniging 
verworven. Mooi om die ontwikkeling mee te maken. Deze lijn 
zet zich ongetwijfeld voort binnen de ambitieuze vv Heino.
Uiteraard ook alle supporters in al die jaren bedankt. Al met 
al twee keer gedegradeerd maar daar staan vier behaalde 
kampioenschappen (goed gemiddelde) tegenover! En in die 
tijd was support er altijd, dus ook daarvoor dank.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan en de 
tijd van gaan is nu gekomen. Tijd om plaats te maken voor 
de nieuwe generatie en dat doe ik met veel vertrouwen. Dit 
gezien de geweldige ‘achterblijvers’ in Vr1 en ook gezien het 
talent dat er aankomt in MO19 die afgelopen zaterdag helaas 
net naast het kampioenschap greep. Dat zegt al genoeg over 
de potentie aldaar.

Al met al dus een tijdperk afgesloten, maar zoals ik al aangaf: 
‘voetbal is het mooiste spelletje’ en ik heb een groen/wit hart. 
Dus ik blijf nog lekker ballen met de ‘7 tegen 7’ en ben nog ze-
ker op het sportpark te zien. Dus ik zie jullie ongetwijfeld daar!

Bedankt iedereen (ook voor het lezen van alle verslagen)!

Hartelijke groet,
Renate
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Walking 
Voetbal: 
wie doet er 
mee?
Er zijn tegenwoordig veel manieren om actief te zijn en 
te blijven. Ook zijn er nu verschillende manieren om te 
voetballen. Waar je vroeger alleen in competitieverband 
elf tegen elf kon voetballen, zijn er nu volop mogelijk-
heden om actief voetbal te (blijven) spelen. Vooral voor 
de wat oudere voetballiefhebbers onder ons, is er het 
Walking Voetbal. In onze regio zijn steeds meer vereni-
gingen die deze voetbalvorm aanbieden. Spelregels zijn 
aangepast en het meest kenmerkende is toch wel dat 
je niet mag rennen in het veld. Ook fysiek contact is uit 
den boze, slidings zijn niet toegestaan en de bal mag 
niet boven heuphoogte komen: een mooie vorm om, ook 
als je niet meer zo kwiek bent, toch te kunnen blijven 
voetballen.

Voetbalvereniging Heino wil graag starten met een 
Walking Voetbalgroep. Daarvoor zoeken we mensen 
die het leuk vinden hieraan mee te doen. Het idee is 
om op een doordeweekse ochtend te gaan spelen, maar 
over de invulling kan iedereen nog meedenken. Dus 
gezellig samen een balletje trappen, maar zeker ook na 
afloop met zijn allen een kop koffie drinken. 

Heb je interesse om mee te doen, laat het vv Heino 
weten. Kijk ook eens rond in je omgeving of je nog ande-
re mensen kent voor wie het Walking Voetbal een mooie 
kans is om de voetbalschoenen (weer) aan te trekken. 
Contactpersoon is Jan Spijkerman (06 27833827 of
seniorencommissie@vvheino.nl). Ook voor meer 
informatie of vragen kun je bij hem terecht. 
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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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De 20e 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 en Tonny Nijboer 
Tekst: Arjen Stegeman 

Op naar de 50 ...

Eric heeft veel gehad aan zijn directe bron Tonny Nijboer. Een 
deel van Tonny’s plakboek kunnen we in dit nummer publice-
ren. Enorm bedankt hiervoor! Helaas voor ons deze keer het 
laatste seizoen van Nijboer: 1988-1989.

In de zomer vertrokken Wiebe Bos (studie), Marcel Boerdijk, 
Peter Hoppen en Jan Grote Schaarsberg naar een lager elftal. 
Marcel Kruiper verkaste naar Rohda Raalte. Dit gaf weer 
ruimte voor nieuwkomers: Geo Meijerink, Gert Jan Dikkeboer, 
Erwin Ogink, John Blankvoort en later vanuit de A1 nog John 
Bijsterveld en Tino Ellenbroek.

De start van de competitie verliep voor Heino belabberd. Na 
zeven wedstrijden geen winst, maar zes gelijke spelen. De 
eerste wedstrijd werd in Wijhe direct al met 2-1 verloren. 
Daarna stond op 30 oktober de nummer drie op het program-
ma. In deze pot schoot Ernst Hoppen al na een kwartier op 
de lat. Toch scoorde uiteindelijk Wim van de Beld in de 50e 
minuut de beslissende 0-1 waardoor we in Deventer wonnen 
van Daventria. Achteraf best een knappe prestatie want deze 
ploeg stond aan het einde van het seizoen gedeeld eerste met 
stadsgenoot Koninklijke UD. Beide hadden 30 punten 
verzameld.

vv Heino 1 1988-1989 
Staand van links naar rechts:

Ronnie Lindeboom, trainer Tonny Nijboer, Paul Eijkelkamp, Ton Beumer, Raymond Pot, Richard Boxebeld, Jeroen Hoppen, Ernst Hoppen, 
John Blankvoort, Wim van de Beld, assistent-trainer Barry Lozeman

Zittend van links naar rechts: 
masseur Ton Sinke, grensrechter Marcel van Tongeren, Gert Jan Dikkeboer, Marco Broeknellis, Robert van Eerbeek, Hans Vrolijken, 

Gerald Schokker en Marcel Eijkelkamp
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Tot aan de winterstop verloor ons vlaggenschip twee thuis-
wedstrijden en een uitwedstrijd in Mariënheem. Voor alle 
wedstrijduitslagen kan ik ditmaal verwijzen naar de scans van 
Nijboer. Het resultaat op de helft van het seizoen was niet 
best. Eenmaal een knappe winstpartij en de rest leverde 
weinig tot niks op. Logisch dat een tiende plaats menig 
supporter droevig stemde. 

De tweede competitiehelft verliep gelukkig beter. Er werd 
zelfs twee keer gewonnen tegen de uiteindelijke kampioen, 
Koninklijke UD. Ook tegen buurman Wijhe werden twee 
doelpunten van Raymond Pot en Ernst Hoppen in vier punten 
omgezet. Dat is nog eens rendement van je doelpunt. Helaas 

gingen de laatste twee wedstrijden verloren en het seizoen 
ging als een nachtkaars uit.

Om de kampioen te kunnen kronen, moest een extra wedstrijd 
tussen de Deventer clubs de beslissing brengen. Ze hadden 
beide 30 punten, maar Koninklijke UD had een doelsaldo van 
50-27 en Daventria 50-28. Een minimaal verschil en mooi dat 
het in een direct treffen beslist kon worden in het voordeel van 
Koninklijke UD. Veno degradeerde uit de 4e klasse H.

Wetenswaardigheden:

• Half december 1988 legde tweede trainer Alex 
 Scholten zijn functie neer.

• In de zomer vertrok Tonny Nijboer naar Heerde. In
 zijn plaats werd Henk Drenthen uit Hardenberg 
 aangetrokken. Daarvoor was Henk vijf jaar trainer
 geweest van Dedemsvaart.

• Hein van Dam nam op 21 mei 1989 afscheid als
 voorzitter van de kantinecommissie. Hij was toen 
 74 jaar en kreeg van de club de Zilveren Speld voor
 bewezen diensten.

• Heino 7 en Heino 11 werden kampioen. Ook de
 meisjes junioren, C1 en A1. Heino A1 promoveerde
 naar de hoofdklasse.

• Harrie Neplenbroek van Heino 11 werd clubtopscorer
 met 33 doelpunten. Het jaar ervoor werd Harrie ook
 al topschutter, toen met 27 treffers. De recordhouder
 is nog steeds Henk Roeke met 54 goals in het 
 seizoen 1979-1980.

• Een bouwcommissie werd benoemd die zich ging 
 richten op de bouw van de tribune en nieuwe kleed-
 kamers. Deze commissie ging de plannen van het 
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 bestuur verder uitwerken en in onderhandeling met 
 de gemeente Heino.

Veel plezier met uitpluizen van de statistieken. Wellicht heeft 
u foto’s, extra gegevens of mooie verhalen over bovenstaand 
seizoen. Daar zijn we natuurlijk erg in geïnteresseerd. Mail 
dan naar janderkstegeman@hotmail.com of evandenbrinkvan-
laar@gmail.com .

Voor volgende rubrieken maken we natuurlijk ook graag ge-
bruik van de informatie en foto’s van onze leden. Dus heeft u 
wat van het seizoen 1989-1990, dan horen we dit graag!

      punten   w - g - v      v - t
1e helft competitie:   10e plaats 8  1 - 6 - 4      (11 - 15)                     
Eindstand 4e Klasse H:    5e plaats  30                6 - 10 - 5     (29 - 28)
       
Trainer: Tonny Nijboer   Systeem: 4-4-2   door: Eric van den Brink

VV HEINO statistieken 1988- 1989

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten

Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal
DOEL

1 Robert van Eerbeek 22 2 24 0 0

Sander Bekkink 0 0 0 0 0

Dirk Jan Slotman 1 0 1 0 0

VERDEDIGING

2 Gert Jan Dikkeboer 21 2 23 0 0

Richard Boxebeld 7 2 9 0 0

3 Ton Beumer 14 2 16 0 0

Wiebe Bos 3 2 5 0 0

5 Paul Eykelkamp 18 2 20 0 0

4 Marcel Eykelkamp 21 1 22 1 1

MIDDENVELD

8 Ernst Hoppen @ 21 1 22 2 2

Jeroen Hoppen 1 0 1 1 1

Geo Meijerink 2 0 2 0 0

Tino Ellenbroek 2 0 2 0 0

Erwin Ogink 5 0 5 0 0

10 Raymond Pot 17 2 19 7 7

6 Hans Vrolijken 21 2 23 1 1

7 Gerald Schokker 21 1 22 0 0
AANVAL

John Blankvoort 19 0 19 2 2

Erik Blankenvoorde 1 0 1 0 0

John Bijsterveld 1 1 2 0 0

Ronnie Lindeboom 8 2 10 0 1 1

11 Wim van de Beld 19 1 20 12 1 13

9 Marco Broeknellis 21 1 22 3 3

29 doelpunten 31
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Meer dan 
voetbal…..

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 gaan we inter-
nationaal, namelijk met: Hilde Dijkhuis(21).  

Hilde, kun je wat over jezelf vertellen?
21 jaar geleden ben ik geboren in het mooie Heino. Hier woon 
ik bij mijn ouders, samen met mijn zus Femke en zusje Berber 
en mijn vriend Koen Jansen is hier ook regelmatig te vinden.
Ik studeer aan de hogeschool Windesheim in Zwolle en volg 
de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening. 
Inmiddels ben ik in de laatste fase van mijn opleiding beland 
en ik doe de minor Sustainable Development (ISD). Mijn 
familie en Koen hebben me gesteund mijn droom in vervulling 
te laten gaan, namelijk afstuderen in Gambia. Hier verblijf ik 
sinds februari, om zo hopelijk in juni met vele nieuwe erva-
ringen en herinneringen veilig terug te keren naar Nederland. 
Mijn voetbalteam, Vr 1 Za, moesten hun eigen boontjes even 
doppen zonder mij☺. Gelukkig wordt voetbal overal ter wereld 
gespeeld, zo ook in dit mooie West-Afrikaanse land.

Kun je wat vertellen over je verblijf in Gambia?
Het stond al enige tijd in de planning ontwikkelingswerk te 
gaan doen. Vanuit mijn studie kreeg ik deze prachtige kans. 
Na flink wat regelen was het in februari zo ver! Samen met 10 
medestudenten “woon” ik in Brikama. Ik ben werkzaam in een 
psychiatrisch ziekenhuis in Tanka Tanka om hier een project 
op te starten. Om de voetbal niet te veel te gaan missen heb 
ik mij aangesloten bij een damesvoetbalteam van het Gambia 
College.

Klinkt leuk! Wat kun je hier nog meer over jouw 
voetbalervaringen in Gambia vertellen?
Damesvoetbal wordt hier, net als in Nederland, alsmaar 
populairder. Ons damesteam is in februari gestart, in de 3e 
divisie. Hoewel de spelregels overeenkomen met die in 
Nederland, zijn er verder flink wat verschillen met hoe ik het 
bij vv Heino gewend ben.

Wat zijn de grootse verschillen?
Nou, ik dacht dat de voorbesprekingen bij Vrouwen 1 al lang 
duurden, tot ik de besprekingen hier meemaakte! Na de 
eerste training hadden we bijvoorbeeld een nabespreking van 
1,5 uur. Daarnaast beschikken ze hier niet altijd over de juiste 
middelen, veelal wegens financiële redenen. Zo is een officiële 
wedstrijd niet doorgegaan, omdat wij geen hesjes hadden en 
deze wilden lenen van de tegenstander. Helaas mocht dit niet, 
omdat we dan in dezelfde kleur zouden spelen. Ondanks hun 
lange reis om bij ons te komen, kende de scheidsrechter geen 
genade. Eén keer was er zelfs helemaal geen scheids aanwe-
zig, waardoor we zelf naar de wedstrijd konden fluiten! Ik heb 
ook een wedstrijd meegemaakt dat een meisje van de tegen-
stander iets over de lijn stond om water te drinken; ze kreeg 
direct geel. Kijkend naar het feit dat (zij)lijnen hier met de 
voet getrokken worden en dus niet duidelijk te zien zijn, vond 
ik dit een ferme straf. En de starttijden nemen ze hier,  op z’n 
zachtst gezegd, minder strikt: geen enkele wedstrijd is op de 
geplande tijd gestart. Zo was er een wedstrijd die maar liefst 
een uur later aanving. De laatste wedstrijd mocht in eerste 
instantie niet doorgaan, omdat er geen cornervlaggen waren. 
Uiteindelijk hebben zij een plant met een steen ter 
ondersteuning neergezet, dat was een grappig gezicht … 
creatief zijn ze wel!
En het toppunt: Heino kan dan wel deels een boerendorp zijn, 
ik heb nog nooit tijdens een wedstrijd koeien over het veld 
zien lopen. Daar kijk ik hier niet eens meer van op, haha! Zo 
zijn er hier meiden die regelmatig in de koeienstront staan 
met hun blote voeten. Ja, want ook het dragen van voet-
balschoenen is hier, in tegenstelling tot in Nederland, geen 
vanzelfsprekendheid. 

Wat merk je nog meer van de financiële beperkingen, 
of, beter gezegd, de armoede?
Wij kunnen de problemen die deze meiden hebben ons niet 
voorstellen. Ondanks de vele mooie dingen die ik hier heb 
gezien, heb ik helaas ook veel moeilijke dingen gezien. Het 
gebrek aan sportspullen zoals kleding is te overzien, denk je 
dan in eerste instantie,…. maar het is erg sneu te zien dat zij 
hier óf geen geld hebben voor voetbalschoenen, of kiezen hun 
‘nette’ schoenen te gebruiken om te voetballen om vervolgens 
geen schoenen te hebben om naar school aan te doen. Daar-
naast zie je de speelsters worstelen met hun energie. Puur 
omdat zij onvoldoende, of zelfs geen, geld hebben kunnen 
ze vaak niet in hun eerste levensbehoefte voorzien, namelijk 
eten. Ze voelen zich niet lekker en energieloos, maar staan  
vervolgens wel weer op het voetbalveld. 
Veel studenten uit het team verblijven op de ‘dormitory’ op 
het college: kleine kamers die zij kunnen huren wanneer zij op 
grote afstand van het college wonen.
Zij zien hun familie vrijwel niet, deels omdat dan de wedstijden 
zijn, maar een evenzo belangrijke factor is dat transport naar 
huis onbetaalbaar is. Het komt ook regelmatig voor dat zij op 
straat moeten bedelen om geld voor eten en transport. 
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Wat ontzettend heftig … Wat vind je daarentegen het 
mooiste aan jouw internationale voetbalbeleving?
De competitie is inmiddels afgelopen. Wel jammer, want ik kijk 
er met een geweldig gevoel op terug; ik heb genoten! De ma-
nier waarop de speelsters en coaches mij in het team hebben 
opgenomen is onbetaalbaar. Vanaf moment één hebben zij 
zich ingezet om voor mij de papieren te regelen om hier speel-
gerechtigd te zijn, tevens hebben zij mij meteen betrokken bij 
hun team en overleggen. Wat ik ook als ontzettend fijn ervaren 
heb is de enorme waardering en dankbaarheid. De hoge mate 
van inzet die zij toonden was ook mooi om mee te maken. 
Het gebrek aan middelen en materialen stond hen niet in de 
weg op te komen dagen. In de eerste periode trainden zij zelfs 
twee keer per dag: ’s ochtend én ’s middags. Toen de stu-
denten examens hadden, dan wel stage, werd de intensiteit 
minder. Maar ook dan probeerden de meiden en coaches toch 
te komen na hun examen, stage of les. Een aantal van hen 
liet zelf hun les lopen om te kunnen voetballen! Uiteindelijk is 
het team 4e geëindigd in de competitie, een puike prestatie, 
gezien het feit dat het team pas net met elkaar samenspeelt. 
Zij hebben nog veel te leren van onze spelbedoeling, maar van 
hun inzet en motivatie kunnen wij zo nu en dan weleens wat 
opsteken. Al met al is het een ervaring om nooit te vergeten; ik 
had het niet willen missen!

We begrepen dat jij je graag voor de Gambia College- 
teams in wilt zetten mét steun van (alle leden van) vv 
Heino, kom maar op: 
Omdat het team op zoveel fronten ondersteuning kan gebrui-
ken heb ik met Peter Vervloet en met Dames 1 zaterdag- en 
zondag een sponsoractie opgezet: te beginnen bij het aan-

schaffen van voetbalschoenen, scheenbeschermers en zwarte 
sokken. Onze dames hebben inmiddels de eerste lading 
voetbalschoenen verzameld ter donatie aan het Gambia Col-
lege-team. Bij deze wil ik graag iedereen oproepen dit mooie 
voorbeeld te volgen! Daarnaast heeft Peter er, in overleg met 
het bestuur, voor gezorgd dat vv Heino €200,- doneert. Dit is 
een fors bedrag, waar dit team enorm veel mee kan! Toen ik 
dit geweldige bericht mocht mededelen, waren de mensen 
hier sprakeloos. Zij zijn ontzettend dankbaar voor de hulp van 
vv Heino; met deze sponsoring hebben we al heel wat kunnen 
betekenen. 

Hoe jullie kunnen helpen? Alle ingezamelde voetbalschoenen, 
zwarte sokken en scheenbeschermers worden in juni naar 
Gambia verscheept in bananendozen. Dus wanneer jullie deze 
spullen thuis hebben liggen, schroom niet en doneer! Jullie 
mogen de spullen brengen naar :
Fam. Dijkhuis, Paalweg 47, 8141 RT HEINO, Contact: 
0651343748. (Dit ligt op circa 5 km afstand van de vereni-
ging.)

Over verdere sponsoring in de toekomst zijn vooralsnog geen 
concrete plannen gemaakt. Uiteraard kan dit alsnog gebeuren 
als jullie hier ook enthousiast over zijn. En als jullie goede 
ideeën hebben, laat het vooral weten! We hebben al zoveel 
voor het Gambia College-team betekend, maar alle hulp is en 
blijft welkom. Jullie mogen hiervoor contact opnemen met mij, 
op mijn nummer 0611967643.  16 juni ben ik weer terug op 
Nederlandse bodem. 
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Vorig seizoen is, in navolging op Wollie Roessink, Harm Steg, Egbert Bomhof, Renate Grote Gansey, Herman 
Kortstee, Mark Bruggink en Maikel Schotman, Bernadet Krosman verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Ook dit 
jaar willen we graag een van onze mensen tot vrijwilliger van het seizoen benoemen. Naast de eer (een foto in het 
trappenhuis) zijn er voor de eerste drie plaatsen leuke prijzen te winnen.

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

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

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

Geef diegene op als Vrijwilliger van het seizoen 2017-2018

Digitaal formulier (via onze website). Stemmen is mogelijk tot 26 juni 2018.

Op zaterdag 30 juni 2018 wordt, tijdens de vv Heino Familiedag, de prijs uitgereikt. 

Algemeen bestuur vv Heino

Vrijwilliger 
seizoen 2017-2018
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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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Heino 1 neemt afscheid 
van opa Henk
Tien jaar geleden nam Henk Schutte het leiderschap van Heino 1 over van Renate 
Grote Gansey.
Vanaf dat moment was hij gedurende het hele voetbalseizoen elke zondag bezig met 
de regelzaken rondom Heino 1. Eerst samen met Linda Bruggink en later samen met 
Eric Schokker. Elke leider heeft zijn eigen taken. Henk was onder andere verantwoor-
delijk voor de wedstrijdformulieren en het doorgeven van de juiste opstelling en de 
namen van de jongens op de bank. 

Bij thuiswedstrijden ben je als leider samen met de bestuursleden verantwoordelijk voor de 
ontvangst van de tegenstander en de (assistent-)scheidsrechter(s). Een scheidsrechter vult bij 
onze vereniging altijd een fairplay-formulier in. Hier is ook ruimte voor opmerkingen. Een mooi 
compliment voor onze vereniging maar zeker ook voor een leider is dat hier vaak is aangegeven 
dat de ontvangst zo goed geregeld is bij onze vereniging. Dat wordt zeer gewaardeerd. Het zijn 
toch ook allemaal vrijwilligers. 

De zondag is bij veel families een familiedag; verjaardagen en feestjes. Als familie van Henk 
wist je dat hij misschien voor de wedstrijd en misschien na de wedstrijd even langs zou kunnen 
komen. En zo niet, dan komt hij een andere keer. De laatste jaren had hij een uitzondering: de 
verjaardag van zijn moeder. De kleinkinderen wisten het ook: opa komt nu niet, hij komt een 
andere keer, want nu gaat opa naar de jongens van Heino. 

Zelf voetballen heeft hij ooit ook gedaan totdat zijn knie niet verder kon. Hij was een verdediger 
en verder is hier niet zoveel over te zeggen. Sorry.
Nu is het tijd om te stoppen. Tien jaar is een mooie mijlpaal. Tijd voor familie en iets meer rust 
in de weekenden. Leider zijn is trouwens niet het enige wat hij heeft gedaan voor vv Heino. Bij 
elke verbouwing was hij aanwezig als elektricien of (bijna)alleskunner. Zoals zoveel van deze 
mannen en vrouwen doet hij dit het liefst zo onopvallend mogelijk. Zoals hij afgelopen week-
end zei tegen Peter Vervloet: “Een beetje waardering is mooi maar het hoeft allemaal niet met 
zoveel poespas.” Dat is typerend voor de meeste vrijwilligers binnen onze mooie vereniging. Hij 
stopt nu als leider van Heino 1 na tien mooie jaren maar hopelijk zullen we hem nog vaak als 
supporter en vrijwilliger zien op en rond ons sportpark.
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IN DE MEDIA
Als alles loopt, is al die 
kolder in de kop heerlijk
Volkskrant. Door: Willem Vissers 1 april 2018

Voetbal is het mooist als het rekenwerk is ver-
dwenen, als een vrolijke vorm van dwaasheid het 
denkvermogen van voetballers overneemt, als ze 
allemaal gaan rennen en vliegen om zo snel moge-
lijk een doelpunt te maken. Als het de fase van de 
knock-out is in de Europa Cup, bijvoorbeeld.

In tijden van datagebruik en spitsvondige tactische 
manoeuvres was het voetbal afgelopen week weer even van 
de voetballers. Zelden heb ik zo genoten van het spel in een 
Europese week, van ploegen die bevrijd waren van conventies 
en compromissen. AS Roma, Juventus, Salzburg, ze mochten 
alleen een ronde verder als ze vol voor de aanval kozen, als 
de artiesten zich weer jongens waanden, aangejaagd door 
de hopeloze achterstand uit de eerste wedstrijd. Ze hadden 
vermoedelijk naar hun trainers geluisterd, maar niet te lang.

Het was de week van wonderbaarlijke omkeringen. De 3-0 van 
Roma tegen Barcelona, de 0-3 tussenstand van Juventus in 
Madrid. Gevolg van de onbekommerde aanval, in combinatie 
met supergeconcentreerd verdedigen in onderbezetting. Met 
snelle doelpunten als stimulerende beloningen. Juventus 
raasde van woede na de fatale strafschop van Real in de 
slotseconden van de blessuretijd, gevolgd door de tirade van 
doelman Buffon tegen de scheidsrechter. Hij kreeg rood. Daar-
op volgde de voltrekking van het vonnis door Ronaldo, die zijn 
getrainde lijf aan het volk toonde in opperste verrukking.

Buffon ging zo op in de bijna-bevrijding dat hij de scheids-
rechter als een dwaas belaagde. Natuurlijk, later zal hij zich 
afvragen wat hem bezielde. Dan zal hij spijt hebben van zijn 
uitspraak dat scheidsrechter Oliver geen hart maar een vuil-
nisbak in zijn borstkas heeft.

Want dat is het spijtige van al die hoogoplopende emoties: 
dat eeuwige toeschuiven van de schuld naar de scheidsrech-
ter, zoals dat ook ging met trainer Van den Brom van AZ, die 
arbiter Blom vorige week hekelde en het falen tegen PSV 
probeerde te verbloemen. Mag dat een paar onsjes minder? Al 
die insinuaties, ze maken de scheidsrechter tot de paria van 
het voetbal.

De kolkende druk in de hoofden leidt ook tot afwijkend gedrag. 
Marco van Basten had een interessant verhaal zondag, bij 

praatprogramma de Tafel van Kees. Mensen thuis onderschat-
ten de druk in het topvoetbal. Presteren terwijl de hele wereld 
toekijkt. Als voetballer had hij dat gaarne voor het spel over, 
als trainer niet meer.

Maar als alles loopt, is al die kolder in de kop heerlijk. In 
Salzburg was de symbiose geweldig. Het huilende, brullende 
publiek klom in de hekken, nadat het favoriete elftal van 0-1 
tegen Lazio 4-1 maakte. Trainers zouden voetballers meer 
voetballers moeten laten zijn, ook in Nederland, waar controle 
vaak het toverwoord is.

Voetbal is juist op zijn mooist als de controle is verdwenen 
naar de achtergrond. Daarom klonk het ook zo naargeestig om 
elke keer van trainer  Erik ten Hag te moeten horen dat Ajax 
controle had, ook als dat helemaal niet zo was. Te veel contro-
le is niets voor voetbal als kijkspel en zeker niet voor Ajax, dat 
de verkeerde trainer heeft aangenomen.
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(uit: Le Républicain Lorrain) Des Pays-Bas à Metz, ils ont fait 657 km à 
pied par amour du FC Metz
Un couple de Hollandais a marché 657 km à pied pour assister au dernier 

match du FC Metz de la saison ! Parce qu’ils portent le même nom que la ville 

des Grenats et parce que leur petit village Lierderholthuis se trouve sur la 

même longitude que Metz, ils ont relevé le défi ! Ce samedi soir, il y aura au 

moins une belle histoire au stade Saint-Symphorien.

Van Nederland naar Metz, ze liepen 657 km uit liefde voor 
FC Metz
Een Nederlands echtpaar liep 657 km om de laatste wedstrijd van FC Metz 

van het seizoen bij te wonen! Omdat ze dezelfde naam dragen als de stad en 

omdat hun kleine dorpje Lierderholthuis op dezelfde lengtegraad ligt als Metz, 

gingen ze de uitdaging aan! Deze zaterdagavond zal er minstens één mooi 

verhaal zijn in het Saint-Symphorien stadion.

Ici c’est Metz! Via allerlei mediakanalen zijn we de afgelopen periode getuige geweest van deze mooie uitda-
gende wandelroute van Maarten en Karin van Lierderholthuis naar Metz. Een topprestatie! In het volgende filmpje wordt de 
‘lange wandelroute’ die ze hebben afgelegd getoond:
https://www.youtube.com/watch?v=TypaJctIwwc
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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:
3 oktober 2018
5 december 2018
20 februari 2019
3 april 2019
22 mei 2019

Data        Vanaf   tot  Locatie
    
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?
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