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Voorwoord van de voorzitter

Op naar de 50 ...

 

Na de eerste schermutselingen op het veld en het vele vrijwilligerswerk dat is verricht om dit überhaupt mogelijk te maken, is 
het tijd om vooruit te kijken. Dat doe ik, maar doorgaans niet te ver, want het leven is niet te sturen. Toch moeten we wel 
(be)sturen in onze vereniging en kunnen we niet stilstaan. Er zijn eigenlijk maar twee dagen in het jaar waarop je helemaal niets 
kunt doen: gisteren en morgen. Vandaag is dan ook dé dag om te leven. Hoe mooi is het om op een zaterdag onze jeugd te zien 
voetballen en even het gedoe van gisteren te vergeten, nog niet de zorg te hebben over morgen en vooral te genieten van het 
nú. Te weten dat onze jeugdvoetballers plezier hebben, zich veilig voelen, zich ontwikkelen binnen en buiten het veld, het gezel-
lig hebben in de kantine en trots zijn op onze vv Heino. Genieten toch? Ik geniet zeker, maar de laatste tijd word ik regelmatig 
geconfronteerd met problemen in onze organisatie. Die ontstaan vooral door het ontbreken aan voldoende menskracht. Willen 
we kunnen blijven genieten, dan moet er echt wel iets gebeuren. Dan moeten meer leden en ouders zich melden als vrijwilliger. 
Anders zie ik aankomen dat de kartrekkers van nu blijven hangen in de dag van gisteren, zorgen hebben over de dag van mor-
gen en niet meer genieten van de mooie momenten binnen onze vereniging. Het goede blijven we zien, maar soms is het ook 
verstandig om te onderkennen dat niet alles loopt zoals het zou moeten.

Er staat veel op stapel dit jaar, maar het belangrijkste is toch wel ons jubileumfeest in de periode van 29 juni tot en met 7 juli 
2019. We zijn in 1969 gefuseerd tot één vereniging. Voortgekomen uit sc Heino en Hevo heeft ons dat veel, heel veel goeds 
gebracht en dat gaan we vieren. Op naar de 50!

Verderop in het clubblad de rubriek ‘van de bestuurstafel’. We willen met deze vaste rubriek laten zien wat er zoal besproken 
wordt en waarover we een besluit moeten nemen. Om nu alles te bewaren tot de Algemene Ledenvergadering (ALV) duurt ons te 
lang. Vandaar regelmatig een overzicht van bestuurszaken. De ALV vindt dit jaar plaats op dinsdagavond 27 november. 

Voor dit moment wens ik iedereen veel sportief plezier. Graag tot ziens.

Peter Vervloet
Voorzitter

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER

In het kader van de Week van de Scheidsrechter hebben 
de mannen van Heino 11 afgelopen zondag, 7 oktober, de 
scheidsrechter van hun uitwedstrijd bij sv Dalfsen eens 
extra bedankt. Zo te zien werd het gebaar zeer gewaar-
deerd door de dienstdoende arbiter!

Ook bij de jeugd, 6 oktober, 
werd de scheidsrechter in 
het zonnetje gezet. 
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Van de 
bestuurstafel …
In deze vaste rubriek vermelden we hoofdzaken vanuit het 
bestuur. Wat wordt er zoal besproken en welke besluiten 
moeten we nemen?

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Het bestuur nodigt haar (ere)leden uit voor de ALV op 
dinsdagavond 27 november. Uitnodiging, jaarverslag, jaar-
rekening en agenda worden uiterlijk vier weken van tevoren 
gepubliceerd of ter inzage neergelegd in de bestuurskamer. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In mei dit jaar is een vv Heino-werkgroep ingesteld om de 
Europese wetgeving omtrent privacy handen en voeten te 
geven. De werkgroep streeft ernaar om haar werkzaamhe-
den uiterlijk 27 november (Algemene Ledenvergadering) 
af te ronden. Daarna zal er ook onderhoud moeten plaats-
vinden. We hebben Jeroen Hoppen bereid gevonden om 
implementatie en onderhoud te coördineren. Jeroen en 
werkgroep zijn bereikbaar via avg@vvheino.nl.

Verklaring Omtrent Gedrag 
Een ‘verklaring omtrent gedrag’ is een verklaring waar-
uit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 
voor het vervullen van een functie of specifieke taak. Een 
voorstel hiertoe wordt voorbereid en zal ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan de leden (in de ALV van 27 novem-
ber 2018). Het bestuur is van mening dat we moeten staan 
voor een veilig sportklimaat en daar hoort een VOG bij. 

Overigens hanteert een merendeel van de sportverenigin-
gen deze VOG.

Vrijwilligersbeleid
We hebben de laatste jaren zorgen over het aantal vrijwilli-
gers. We krijgen de organisatie niet meer goed rond. Bij een 
blijvende afname kunnen we de discussie over een verplich-
te bijdrage niet meer uit de weg gaan. Vooralsnog gaan we 
werven op basis van een intrinsieke motivatie en hebben 
we verschillende acties bedacht. Volg hiervoor de medede-
lingen op onze website. 

Renovatie kleedkamers
In de ALV van november 2017 hebben de leden besloten 
om de kleedkamers in en onder de tribune te renoveren. De 
contributieverhoging is hiervoor ingezet. Een omvangrijke 
klus waarbij de begroting deels uitgaat van vrijwilligerswerk. 
De eerste twee kleedkamers zijn afgelopen zomer ter hand 
genomen, maar de klus loopt erg uit de tijd omdat we onvol-
doende vrijwilligers konden inzetten. Dat gaat ons volgend 
jaar niet weer gebeuren. Een alternatief is er niet. Immers, 
als we het uit besteden, kost ons dat te veel geld. Ook zijn 
de vrijwilligers die zich wel hebben gemeld er te druk mee 
geweest. Dat kan niet de bedoeling zijn. Na oplevering gaan 
we evalueren en vooruitkijken naar de renovatie van de 
volgende kleedkamers. We rekenen dan op ieders bijdrage!

Bestuurswisselingen
Helaas gaat onze penningmeester, Jan Mulder, per novem-
ber 2018 na drie jaar aftreden. De vacature is nog vacant. 
We hebben nog geen opvolging gevonden en buigen ons 
over een alternatieve constructie waarbij de bestuurlijke 
verantwoording wordt gewaarborgd en de werkprocessen 
verdeeld kunnen worden over meerdere personen.

De medische staf
van vv Heino
Ook dit seizoen zijn wij weer erg blij met onze 
fantastische medische staf.
Iedereen in deze groep heeft zijn of haar eigen 
rol, maar werkt erg goed samen met de rest.
Nieuw in de medische staf is Manon Kruiper. 
Manon Kruiper is 23 jaar, komt uit Raalte en 
is fysiotherapeute bij Fysio Fit in Raalte. Jan 
en Manon zijn dit seizoen gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de medische staf bij 
Heino 1-2-3.
Wij zijn als club erg trots op deze toppers.

Van links naar rechts op de foto staan: 
Jan Roeke, Manon Kruiper, Robert Spenkelink, Marianne Wijkstra en Jethro Spijkstra.
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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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Van de Jeugdcommissie 

Na een fantastisch voorjaar, een geweldige zomer en zelfs 
een heerlijke nazomer is het seizoen 2018 – 2019 alweer 
begonnen. De aftrapbijeenkomst is goed bezocht en tijdens 
deze dag hebben zich gelukkig ook nog enkele trainers en 
leiders gemeld. Alle teams hebben inmiddels hun eerste 
competitiewedstrijden alweer gespeeld. Op 25 oktober staat 
de eerste Jeugdleidersvergadering gepland en wij hopen dat 
wij alle leiders en/of trainers daar kunnen begroeten!

Tekst: voorzitter Jeugdcommissie, Peter Telgenkamp

Spelregelbewijs
Ben jij geboren in 2002? Dan krijg je dit seizoen een uitnodi-
ging om het officiële spelregelbewijs van de KNVB te halen. 
Wanneer je dit niet doet of niet haalt, mag je in het seizoen 
2019-2020 niet meer voetballen, dus het is wel belangrijk 
hiervoor even je best te doen!

Ga naar www.voetbalmasterz.nl. Daar kun je oefenen en je 
spelregelbewijs halen. Jullie ontvangen nog inloggegevens. De 
codes worden aan de leiders van de betreffende teams afge-
geven. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van iedere 
speler die tot deze leeftijdscategorie behoort dat hij slaagt 
voor deze test.

Heb je je inloggegevens ontvangen? Activeer dan je account 
met de gegevens die je hebt gekregen. Na het activeren kun 
je inloggen en aan de slag. Om het spelregelbewijs te halen, 
moet je eerst vijf levels doorlopen. Elk level heeft tien vragen 
en je moet er steeds eentje meer goed hebben. Bij level 1 
moet je minstens vijf juiste antwoorden geven. Bij level 2 dus 
zes. Bij level 3 zeven, bij level 4 acht en bij level 5 negen.
Deze vijf levels kun je opnieuw doen, zo vaak als je wilt. Tot je 
klaar bent voor de eindtoets. Deze toets heeft twintig vragen, 
waarvan je er zestien (of meer) goed moet hebben. Je hebt 
hiervoor drie pogingen. Als het je hierin niet is gelukt, vraag 
dan iemand van je club of hij/zij je kan helpen.
(www.knvb.nl)

Succes met het behalen van jouw spelregelbewijs!

Leiders en trainers
Als Jeugdcommissie zijn we er niet in geslaagd om elk team te 
voorzien van twee leiders en trainers. We hebben hier continu, 
samen met de contactpersonen en de technische commis-
sie, aandacht aan besteed maar er zijn teams die met één 
leider op pad moeten of die nog geen trainer hebben. Wij zijn 
hier ook niet gelukkig mee maar zien geen mogelijkheid dit 

probleem op korte termijn op te lossen. De maatschappelijke 
stage van de scholen wordt nog in kaart gebracht en van hier-
uit hopen we nog enkele teams te voorzien van een trainer. 
Hierin verwachten wij in de loop van oktober duidelijkheid in 
te krijgen. Wij willen dan ook een nadrukkelijk beroep op de 
ouders doen om bij te springen indien hier door de leider om 
gevraagd wordt.
Namens de Jeugdcommissie en contactpersonen wensen we 
jullie allen een mooi voetbalseizoen.

Welkom Arjan Hehenkamp
Aan het begin van het nieuwe seizoen heeft Arjan Hehen-
kamp zich aangesloten bij de Jeugdcommissie. Hij heeft de 
rol van Huub Elshof als coördinator van de contactpersonen 
overgenomen. De Jeugdcommissie is ontzettend blij met de 
komst van Arjan! Arjan is de trotse vader van drie voetballende 
zoons, Kees, Karel en Willem en echtgenoot van onze vertrou-
wenspersoon Marie Christine Zuidwijk. Arjan heeft altijd al 
aangegeven graag wat voor de vereniging te willen doen. De 
rol die Arjan vervulde bij Artsen zonder Grenzen maakte het 
echter onmogelijk om iets structureel voor vv Heino te doen. 

Nu hij dichter bij huis werkt (Stichting Vluchteling) is er ruimte 
ontstaan om wel een taak op te pakken bij de club. Om in 
voetbaltermen te spreken: de transfer van Artsen zonder Gren-
zen naar Stichting Vluchteling is voor vv Heino bijzonder goed 
geweest. Arjan, welkom! Wij hopen dat wij samen met jou veel 
mooie dingen mogen oppakken.

Tegelijkertijd nemen wij afscheid van Huub Elshof als gewaar-
deerd commissielid. Met passie en gedrevenheid heeft Huub 
zich jaren ingezet voor de jeugd van vv Heino. Tal van vrijwil-
ligersfuncties heeft Huub uitgeoefend, waarvoor enorm veel 
dank! Wanneer van ieder gezin één ouder de helft zou doen 

HEINO SPORT 2018-2019 7



van wat jij gedaan hebt voor de vereniging de afgelopen jaren 
zou vv Heino nooit meer een vrijwilligersprobleem hebben …
Als jeugdcommissie willen wij Huub enorm bedanken voor de 
energie en positieve bijdrage die hij heeft geleverd voor de 
Heinose jeugd. Huub, bedankt!

Kom naar de 
Voetbal2daagse op 
22-23 oktober

 Sinds jaar en dag wordt er bij vv Heino een Voetbal2daagse 
georganiseerd in de herfstvakantie. Ook dit jaar organiseert 
vv Heino in samenwerking met de Sallandse Voetbaldagen de 
Voetbal2daagse in de herfstvakantie. Op 22 en 23 oktober 
kunnen zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 6 t/m 13 

jaar deelnemen aan deze voetbaldagen. Deelname is moge-
lijk voor zowel leden van vv Heino als andere kinderen uit de 
regio.
De Voetbal2daagse betekent twee dagen lang voetbalplezier 
en een gevarieerd programma bestaande uit een groot aantal 
onderdelen waaronder:
• techniektraining
• boardingvoetbal
• pannavoetbal
• partijspelen in diverse varianten
• bubbelvoetbal

Bij deelname aan de Voetbal2daagse krijgt elke deelnemer 
een prachtig eigen voetbaltenue (bestaande uit shirt, broek en 
kousen) die ze na afloop mogen houden. Natuurlijk wordt er 
weer voor de lunch gezorgd en ontvangen de deelnemers tus-
sen de voetbalactiviteiten door drinken van ons. Beide dagen 
starten we om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

De tweede dag sluiten we af met een spannende finale rond 
de klok van 15.15 uur. Na afloop van de finaleronde kan er op-
vang geregeld worden tot 17.15 uur. Indien gewenst, kunt u dit 
aangeven op het inschrijfformulier bij ‘Overige opmerkingen’.
I.v.m. het bestellen van kleding is aanmelden mogelijk tot 15 
oktober!

U kunt uw zoon of dochter opgeven via: 
www.sallandsevoetbaldagen.nl/voetbal2daagse
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Meld je aan voor de vv Heino Voetbalquiz op 23 november!

We zijn er weer helemaal klaar voor: de jaarlijkse vv Heino Voetbalquiz. Dit jaar op vrijdagavond 23 november.

Meld je aan met een team van maximaal vier personen via het aanmeldformulier op de website van vv Heino. 
Deelname kost 5 euro per persoon en dan is het eerste drankje van het huis.

Poets je voetbalkennis nog even op en kom in stijl (dresscode: voetbal) naar de vv Heino-voetbalkantine. 

Dus meld je aan en noteer in je agenda vrijdagavond 23 november. 
Inloop vanaf 19:30 uur, aftrap 20:00 uur.
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De zomer
door

Bericht van de 
Evenementencommissie

De evenementencommissie 
is de zomer goed door ge-
komen. Op 17 september 

hebben we met een brede dele-
gatie bij elkaar gezeten om op 
vorig seizoen terug te kijken en 
vooruit te kijken naar dit speciale 
jubileumjaar. Een extra reden om 
ervoor te zorgen dat alle activi-
teiten goed op elkaar afgestemd 
zijn. Maar eerst nog even terugkij-
ken op enkele activiteiten.

Op vrijdag 8 juni was er een spontaan ontstane proeverij in de kantine. Niet 
heel veel mensen waren aanwezig, omdat er maar één kruisfinale Sport Real 
gespeeld werd, maar de aanwezigen hebben kunnen genieten van heerlijke 
gehaktballen uit de regio, zomerse biertjes en lekkere wijnen. Houd Facebook 
en de website in de gaten voor een mogelijk vervolg hierop.

Van 8 tot 10 juni was ook het jaarlijkse D-kamp. Al jaren een feest voor alle 
D-jeugd en inmiddels een begrip bij vv Heino. Iedereen heeft zich weer top 
vermaakt met de diverse activiteiten in dat weekend. Wie herinnert zich niet 
zijn eigen D-kamp?

Vrijdag 15 juni werd de finale van het Sport Real-toernooi gespeeld. Ondanks 
de terugloop in deelnemende teams is dit toernooi ook een begrip in de regio. 
Het team van de Elshof won wederom, maar heeft daar zeker hard voor moe-
ten werken. Door de terugloop in deelnemende teams kijken we wel kritisch of 
de organisatie toch anders zou moeten. Heb je daar ideeën over? Meld je dan 
bij de EC.

De voetbalclinic van Go Ahead Eagles, aangeboden door Lenferink en Hartholt 
Olie, was een groot succes op zaterdag 16 juni. Enthousiaste deelnemers en 
toeschouwers konden allemaal genieten op deze dag. De organisatie lag vol-
ledig bij Go Ahead en nam daardoor het werk voor ons als organiserende club 
uit handen. Eten, drinken en begeleiding was top geregeld en hopelijk kunnen 
we dit in de toekomst nog eens herhalen.

De Familiedag op 30 juni was drukbezocht. Vele vrijwilligers hebben geno-
ten van een hapje en drankje, de activiteiten en de diverse bekroningen van 
kampioenen en vrijwilligers. Jong en oud kon genieten op deze dag. Gelukkig 
werkte het weer net als andere jaren mee met een heerlijk zonnetje. 

In de zomervakantie zat men ook niet stil want het aantal deelnemers aan de 
Sallandse Voetbaldagen stijgt ieder jaar en de Keepersdagen zijn deze zomer 
ook weer goed bezocht. 

Vooruitkijkend zullen we bespreken of een proeverij wederom tot de mogelijk-
heden behoort en we hebben ook gebrainstormd over een Bonte Avond in het 
voorjaar van 2019. Nieuwe activiteiten, maar zeker ook de bestaande succes-
formules zullen de revue passeren. In november kunnen jullie weer meedoen 
aan Crazy Sunday, aan de Voetbalquiz op 23 november en Sinterklaas zal op 
30 november vv Heino bezoeken. 
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Rondje langs 
de velden 
2018-2019
Naar goed gebruik maken we in het begin van het jaar 
een rondje langs de nieuwkomers in de eerste klasse 
E. Met het vertrek van kampioen RKZVC en degradan-
ten Schalkhaar en Quick 1888 is er slechts plaats voor 
drie vervangers. Uit de hoofdklasse komt BVC ’12 uit 
Beek, dat een jaar eerder nog kampioen werd in onze 
eerste klasse E, en uit de 2e klasse komen onze 
vrienden van TVC ’28 uit Tubbergen – een jaar na de 
degradatie dus terug op niveau – en het Wageningse 
WAVV. 

Tekst: Timo Bomhof

We starten in Tubbergen. TVC ’28 
kennen we in Heino natuurlijk al 
jaren uit de eerste klasse, en daar-
voor ook al van de tweede klasse. 
De club was enige jaren een 
stabiele factor in de eerste klas-
se, maar vanaf 2016 ging het 
moeizamer. Dat jaar hadden de 
Tubbergenaren de herkansing in 
de nacompetitie nodig om het vege 

lijf te redden, maar een jaar later viel alsnog het doek. Na een 
twaalfde plaats vond de club zijn Waterloo in het ongewenste 
seizoenstoetje. In de tweede klasse vocht TVC afgelopen 
seizoen een verbeten strijd uit met streekgenoten SDC ’12 
uit Denekamp en Bon Boys uit Haaksbergen, die ten slotte 
overtuigend werd gewonnen en daarmee keert TVC na een 
seizoen afwezigheid terug in Heino.

Vanuit Tubbergen gaan we zuid-
waarts richting Nijmegen, om 
precies te zijn naar Beek, 
gelegen aan de voet van de 
Nijmeegse stuwwal, waar we 
uitkomen bij BVC ’12. Twee jaar 
geleden kwam BVC als ware 
hemelbestormer bij Heino in de 
eerste klasse: vier promoties op 
rij vanuit de 5e (!) klasse. Daar-

mee was de Beekse honger echter nog niet gestild, want zon-
der ademhalen stootte de club met een fraai kampioenschap 
door naar de hoofdklasse. Daar liepen de Bekenaren echter 
tegen hun plafond aan: een 14e plaats betekende nacompeti-

tie en daarin was in de eerste ronde het Rotterdamse VOC met 
4-3 te sterk. Dit jaar moet blijken of de Beekse club zich kan 
handhaven op dit niveau of dat de club als een ware Icarus 
net zo hard neerstort als hij gestegen is. 

Na twee oude bekenden kunnen 
we als laatste naar de enige 
echte nieuwkomer. Daarvoor 
gaan we naar Wageningen en 
daar vinden we de Wageningse 
Arbeiders Voetbal Vereniging, 
kortweg WAVV. De club, op-
gericht in 1925, heeft in het 
verleden vooral langere periodes 
achtereen in de tweede en der-
de klasse gespeeld. In de jaren 

90 vertoefden de Wageningers vooral in de 4e klasse, maar in 
de beginjaren van het nieuwe millennium kreeg de club ineens 
weer de geest: in enkele jaren stootte WAVV van de vierde 
klasse door naar de eerste klasse. Lang duurde dat verblijf 
echter niet en na drie seizoenen viel het doek. Ook in de 
tweede klasse lukte het vervolgens niet en dus vond de club 
zich in 2010 weer terug in de derde klasse. Daarna kwam men 
weer in rustiger vaarwater. Behalve een promotie via nacom-
petitie in 2013 waren er weinig hoogte- en dieptepunten te 
noteren. De club eindigde die jaren vooral in de middenmoot. 
Tot afgelopen seizoen. Een derde plaats en een periodetitel 
betekenden nacompetitiedeelname. Middels twee succesvolle 
verre reizen naar het Twentse land (2-3 in Denekamp tegen 
SDC ’12 en 1-2 na verlenging in Harbrinkhoek tegen MVV ’29) 
bereikte WAVV de finale in en tegen SC Bemmel. Daarin nam 
WAVV een 0-1 voorsprong, maar kort voor het einde van de 
wedstrijd maakte Bemmel 1-1, dus moest er verlengd worden. 
Lang leek het daarin dat strafschoppen de beslissing moesten 
brengen, maar invaller Magee besliste in de dying seconds 
anders: hij schoot WAVV naar de eerste klasse. Bemmel dacht 
hierdoor te degraderen, maar doordat Achilles ’29 zijn belofte-
nelftal terugtrok om in de beloftencompetitie te gaan spelen, 
bleef Bemmel toch eersteklasser. Heino en WAVV zijn elkaar 
in het verleden al eens tegengekomen. In 2005 – een jaar na 
het kampioenschap van Heino in de derde klasse – troffen de 
clubs elkaar in de nacompetitie voor promotie naar de eerste 
klasse. Heino was dat jaar zesde geworden in de 2e klasse 
J, terwijl WAVV derde was geworden in de 2e klasse I. Heino 
wist helaas de 2-0 nederlaag in de thuiswedstrijd niet recht te 
zetten, waardoor het avontuur strandde. WAVV promoveerde 
dat jaar naar de eerste klasse. 



HEINO SPORT 2018-201914



Patrick Balk 
van onze nieuwe 
hoofsponsor Kjelvik

Patrick, kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben eigenlijk een echte Zwollenaar, geboren en geto-
gen in de Aalanden. De liefde bracht me echter richting 
Heino en 24 jaar geleden heb ik samen met mijn vrouw 
een huis gekocht in Lierderholthuis. Daar kregen we drie 
kinderen, twee jongens en een meisje.  

Wat is je band met vv Heino?
Zoals zoveel jongens in het dorp gingen die twee van 
ons ook voetballen bij vv Heino. Yannick speelt nu ook 
nog in het vijfde. Daarnaast is hij niet zo lang geleden 
lid geworden van de sponsorcommissie. Daarmee kwam 
het contact tot stand en nu is Kjelvik dus de nieuwe 
hoofdsponsor van vv Heino. De band met de club is voor 
mij ook een belangrijke drijfveer om hoofdsponsor te 
worden.

Kjelvik, wat is dat voor bedrijf?
14 jaar geleden zijn we, een toenmalige collega en ik, 
begonnen met de verkoop van jassen. Mijn vaste baan 
heb ik toen opgezegd om mijn eigen bedrijf te starten. 
Dat was, met drie kleine kinderen thuis, best wel een 
spannende tijd! Natuurlijk moesten we ook een naam 
bedenken en we wilden iets Scandinavisch. Toevallig 
kregen we in die tijd een geboortekaartje van een ken-
nis. Dat kindje heette Kjell en zodoende kwamen we op 
Kjelvik. Gelukkig wisten we met de Welkoop al snel de 
eerste grote klant binnen te halen. Dat ging wel op een 
bijzondere manier. De hoofdinkoper van de Welkoop 
zag op een verjaardag toevallig een Kjelvikjas aan de 
kapstok hangen en was direct verkocht, haha. Inmiddels 
hebben we 13 man personeel in dienst en onze afzet-
markt beslaat heel Nederland, maar ook in Duitsland 
verkopen we veel jassen. Maar we blijven wel gewoon 
lekker werken vanuit Lierderholthuis, want daar hoort 
Kjelvik thuis!

Kjelvik is de nieuwe 
hoofdsponsor van vv Heino

Sinds zondag 7 oktober 2018 is Kjel-
vik officieel de nieuwe hoofdsponsor 
van vv Heino. Patrick Balk tekende 
die zondagmiddag de overeenkomst. 
Eerst werd hij onthaald met gebak, 
waarna hij uitgebreid tekst en uitleg 
kreeg van trainer Martijn de Vogel 
over de wedstrijd 
tegen De Zweef. Ook kreeg hij van 
Eric Schokker nog een presentje 
namens Heino 1. Daarop volgde het 
officiële tekenmoment. En na de 
gewonnen wedstrijd was het natuur-
lijk nog even tijd voor een borrel. 
Kjelvik is nu al niet meer weg te 
denken van ons sportpark. 

HEINO 1

Even 
voorstellen: 
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Aarnink Accountants
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Albert Heijn
Antonissen transport heino
Apotheek Heino BV
Auto Service Heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
AVXL
Bakkerij van der Most
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
DJ Jasper Esman
DK5design
Dorie Haarman

Dreamplafonds
Dreamteam
DWMakelaardij
Echt Syl Coaching
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regio-
bank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Foreco
Frits vd Linden
Gasterij de Kruidentuin 
Garage Dalhuisen-Lok
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Hrpm B.V.
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
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
Joop Elders
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
K. van der Spijk en Zn.

K en K relatiegeschenken
Kamphof Veetransporten VOF
Kjelvik
Klunder Bouwbedrijf
Knock Knock jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kos Rietdekkersbedrijf
Lenferink Schilderwerken
LenS Accountants
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst Makelaars en 
Taxateurs
ImpriMedia
Maeike Blauw Fotografie
Marsman trailerbouw
Mekers slagerij
Melenhorst kalverhandel
Modus Modelmakerij
Multimate
N35 Media
Neppelenbroek Auto’s
Nieuwenhuijse Volvo
Noize verhuur
Nivelco
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Rabobank Salland
R&S All round Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant De Mol
Restaurant Jan Steen
Reko B.V.
R.G.T. Tweewielercentrum

Rob Hartholt
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.
Sportcafe Time Out
SummerCamp Schaarshoek/
Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium 
Heino
Timelight
Unive “De Onderlinge”
Overijssels vakantiepark Heino 
(Zaal-restaurant ‘De Remise’)
Van Diermen vishandel
Van Krevel Sierbestrating
van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland
Vincent Hartman Fotografie
VitalCentre Heino
Volkerink Heino
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV Heino
Welkoop
Wijnhout Bouwbedrijf
Willemsen Installatie



Jubileum Nieuws
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De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Vanaf 28 juni tot en met 7 
juli 2019 zullen er veel festiviteiten 
plaatsvinden. We geven nog niet te 
veel details, maar schrijf deze data 
wel alvast in je agenda, zodat je 
niks mist:

- Op vrijdag 28 juni starten we met 
  een reünie. 
- Op zaterdag 29 juni zal er een spet 
  terend feest zijn! 
- Op vrijdag 5 juli kan iedereen deel 
  nemen aan een speciale pubquiz, 
  die extra elementen over Heino en 
  het jubileum bevat. 
- Op zaterdag 6 juli vindt de familie 
  dag plaats voor jong en oud.
- Op zondag 7 juli is de presentatie 

van het jubileumboek. 

Daarnaast zijn we nog bezig met een 
gelegenheidswedstrijd en nog enkele 
hele leuke jeugdactiviteiten. Veel 
activiteiten zijn nu al genoemd maar 
ik kan jullie verklappen dat er in de 
loop van dit voetbalseizoen nog ver-
rassingen zullen volgen. We houden 
jullie op de hoogte en je kunt ons 
altijd aanspreken als je nog goede 
ideeën hebt, je hulp wilt aanbieden 
of vragen hebt. 

Namens de werkgroep,
Diane Eilander

Op 7 juli 2019 zal vv Heino 
haar 50-jarig jubileum gaan 
vieren. Voor de gelegen-

heid is een jubileumwerkgroep 
samengesteld en deze bestaat uit 
de volgende personen:  
- Renate Korthuis 
- Brigitta Lindeboom 
- Diane Eilander 
- Arjen Stegeman 
- Martin Blanke 
- Mark Bruggink  
- Wim Oud Ammerveld. 

Op naar 
het Jubileum!

HEINO SPORT 2018-2019
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Op naar de 50 ...
In de 21e editie van deze rubriek nemen we in aanloop 
naar ons gouden jubileum verschillende seizoenen van 
Heino 1 onder de loep. Aangezien het jubileum al aan 
het einde van dit seizoen gevierd gaat worden, maken 
we een selectie uit de seizoenen van de jaren negentig 
tot aan het heden. In dit nummer het seizoen 1995-
1996. 

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

In de zomer van 1995 vertrok Larry Chimezie naar Heracles 
Almelo. Hij was het seizoen ervoor topscorer geworden met 
maar liefst 19 doelpunten in 20 competitiewedstrijden. 
Daarnaast scoorde hij nog eens driemaal in twee nacompeti-
tiewedstrijden. John Meijerink zwaaide ook af bij de selectie.
Erwin Vonderman kwam over van Berkum om ons vlaggen-

schip te versterken. Hennie Krosman was dat seizoen onze 
hoofdtrainer.  

Vv Heino en de 4e klasse H, al ruim twee decennia lang onlos-
makelijk met elkaar verbonden. We zouden toch een keer uit 
die competitie moeten kunnen komen? Misschien dit seizoen 
wel. Na vier duels stond Heino immers fier aan kop. FC Ulus-
por – vv Heino was een prachtig affiche in de 4e klasse H. In 
dat elftal speelde de 40-jarige René IJzerman mee. Hij was de 
trainer van het Turkse team, maar ging zelf dus ook voorop in 
de strijd. Op ’t randje en heel soms eroverheen …
Uluspor was het seizoen ervoor gepromoveerd uit de 5e klas-
se en hun mentaliteit compenseerde het feit dat Heino fysiek 
veel sterker was. Ze speelden agressief en scoorden vlak voor 
rust al tweemaal. In de 55e minuut volgde zelfs de 3-0. Heino 
had zich die wedstrijd een beetje de kaas van het brood laten 
eten. Pas in de 70e minuut kon Roy Groteboer de 3-1 voor zijn 
rekening nemen. Nadien gaf trainer Krosman aan dat Heino 
nog te onvolwassen was. Het onder druk spelen en de stress 

Vv Heino 1, historische promotie naar de 3e klasse, 2 juni 1996 in Heerde
Boven van links naar rechts: 
Erwin Vonderman, Henny Krosman – trainer, Ben Jalink - leider, Freddy Kok, Berndt Jalink, Ronald Schotman, Dennis Huisman, Renee 
Linthorst, Ronald Satink, Raymond Pot, Wouter de Waal, Rob Bak - verzorger
Onder van links naar rechts:
Roy Groteboer, Erik Schokker – reservekeeper, Udo Oortwijn, Martijn Blankhorst, Gerald Schokker, Marco Hogeboom, Robin Eijkelkamp - 
grensrechter, Marcel van Tongeren, Coen Mulder, Arthur Hollewand
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was de ploeg te veel geworden.
In de daaropvolgende vier partijen won Heino weer drie keer. 
EMMS werd aan de kant gezet met 2-4, Dalfsen zelfs met 4-0 
en ook Zwolle ging met 5-1 ten onder aan de Heinose daden-
drang. Helaas was Hanze daarna met 2-1 te sterk voor onze 
jongens. 
Vervolgens stond de derby thuis tegen Lemelerveld op het 
programma. De Sukerbieten hadden al 22 punten uit tien 
wedstrijden en waren kampioen over de 1e periode. Heino 
volgde op 1 punt. Ons sportpark werd die zondag bezocht door 
1.100 toeschouwers. In deze wedstrijd gebeurde het eerste 
uur weinig. Pas in de 68e minuut tekende Roy Groteboer voor 
de openingstreffer. Helaas kwamen de oranje-witten acht 
minuten later weer op gelijke hoogte. Tien minuten voor het 
verstrijken van de reguliere speeltijd draaide Arthur Hollewand 
in de zestien behendig weg om vervolgens door zijn directe 
tegenstander onderuit gehaald te worden. De arbiter kon niet 
anders en wees naar de stip. Ronald ‘Lange ’Schotman knalde 
de 2-1 binnen. 
De keeper uitte zijn ongenoegen op een manier die de leids-
man niet beviel en kon vertrekken. Vijf minuten later volgde 
een tweede Sukerbiet. De eerste nederlaag van Lemelerveld 
was een feit, het Heinose publiek had een prachtige voetbal-
middag.

De laatste wedstrijd van het seizoen was wederom de derby, 
maar nu natuurlijk in Lemelerveld. Heino had nog een punt 
nodig om de 3e periode veilig te stellen. Na een dik half uur 

stonden we dankzij Lange en Martijn Blankhorst met 0-2 voor. 
Jammer genoeg scoorde de thuisploeg zijn eerste doelpunt al 
voor de rust om vervolgens vlak na de pauze op gelijke hoogte 
te komen. Het was weer heel spannend. Een kwartier voor tijd 
maakte Blankhorst zijn tweede en de winnende treffer van 
die wedstrijd. Heino kon Lemelerveld niet van hun verdiende 
kampioenschap afhouden. Zij verzamelden 46 punten uit 22 
wedstrijden en zouden volgend seizoen uitkomen in de 3e 
klasse. En Heino dan? Wij behaalden dat seizoen een tweede 
plaats en de nacompetitie. Vv Heino eindigde op 43 punten en 
scoorde de meeste doelpunten in de Heinose historie, maar 
liefst 61 treffers. Ons vlaggenschip verloor vier keer van min-
dere ploegen uit de top 5 van de competitie. Respectievelijk: 
FC Uluspor 3-1, sc Hanze 2-1, Ommen 3-2 en Dalfsen 3-2. 

De nacompetitie verliep voorspoedig. De eerste ronde wonnen 
we makkelijk met 5-1 van Hoonhorst. Wijhe ’92 werd uit in 
de halve finale met 2-3 verslagen. De finale was behaald. Vv 
Heino mocht aantreden tegen de winnaar uit de 4e klasse G. 
Deze strijd werd op neutraal terrein beslist. De tegenstander 
was B en O (Brink en Orden) uit Apeldoorn. Het veld werd 
gevonden in Heerde. Zes bussen vol Heino-supporters reisden 
ernaartoe. In totaal waren er 1.500 toeschouwers uit met 
name Heino en Apeldoorn bij de pot op 2 juni 1996 aanwezig. 
Het was die dag prachtig voetbalweer. Zou het Heino lukken 
om eindelijk die 4e klasse te ontvluchten?    
De Heinoërs begonnen sterk, de openingsfase was voor ons. 
Toch sloeg de schrik om de groen-witte harten toen B en O 

Heino – Lemelerveld november 1995. Links Henri Zwinselman in Lemelerveld-tenue en aan de bal Martijn Blankhorst
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VV HEINO statistieken 1995- 1996

SPELERSSELECTIE
Wedstrijden Doelpunten

Competitie
Na-

competitie Beker Totaal Competitie
Na-

competitie Beker Totaal
DOEL

1 Marco Hogeboom 20 3 4 27

Erik Schokker 2 2

Martijn Laarman 1 1

VERDEDIGING

2 Udo Oortwijn 21 3 4 28

3 Ronald Schotman 22 3 4 29 8 1 9

Ronald Satink 5 2 1 8

4 Gerald Schokker @ 20 3 4 27 1 1

5 Dennis Huisman 15 3 2 20

MIDDENVELD

6 Berndt Jalink 22 3 4 29 2 3 5

7 Martijn Blankhorst 22 3 4 29 11 11

Robin Eijkelkamp 6 1 2 9

Erwin Engels 5 4 9

Martin Hemels 2 2 1 1

Freddy Kok 0 1 1

Wouter de Waal 6 3 2 11 1 1

Dirk Schreuder 3 3 1 1

8 Raymond Pot 22 1 4 27 10 1 1 12
AANVAL

11 Arthur Hollewand 18 1 4 23 2 3 5

9 Roy Groteboer 22 3 4 29 16 5 2 23

Stefan Grotenhuis 1 2 3 1 1

Erwin Vonderman 14 1 3 18 1 1 2

Rene Linthorst 8 3 2 13 3 1 4

10 Coen Mulder 22 3 4 29 4 1 5

61 11 9 81
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Heino voetbal juni 1996. Op de platte wagen door het dorp met een stoomwals.

op slag van rust op de paal schoot. Na de thee bleef Wouter 
de Waal achter in de kleedkamer; hij werd vervangen door de 
weer fitte Raymond Pot. Al na vier minuten bewees Pot het 
gelijk van Krosman door steenhard het leer in de rechterbo-
venhoek van het doel te rammen. B en O reageerde na tien 
minuten met de gelijkmaker. Het was nagelbijten geblazen. 
Een kwartier voor tijd schoot Marco Hogeboom de bal naar 
onze spits Groteboer. Die was heel alert en scoorde door de 
bal tegen het net te schuiven: 1-2! In de 88e minuut versierde 
dezelfde Groteboer een vrije trap net buiten het strafschop-
gebied. Pot nam hem en kon Groteboer bedienen. Die profi-
teerde van deze kans en besliste het duel. Heel Heino werd 
dol van vreugde. Eindelijk, na 27 jaar de promotie naar de 3e 
klasse. Eenmaal in Heino werd de selectie met een stoomwals 
door het dorp gereden. Volgens de verhalen bleef het nog lang 
onrustig in Heino. 
       
Wetenswaardigheden
• In 1992 fuseerden IJsselboys en sv Wijhe tot Wijhe ’92. 
• “Het driepuntensysteem is een standaardmanier om pun-
ten te tellen in veel sportcompetities en wordt vooral in het 
voetbal gebruikt. In dit systeem verdient de winnaar van een 
wedstrijd drie punten, de verliezer krijgt geen punten. Bij een 
gelijkspel krijgt elke ploeg één punt. Het systeem werd gelei-
delijk ingevoerd ter vervanging van het traditionele tweepun-
tensysteem. Het driepuntensysteem moest het behalen van 
een overwinning aantrekkelijker maken ten opzichte van een 
gelijkspel en moest het spel aanvallender maken. 
In 1981 werd in Engeland het systeem geïntroduceerd. In de 

jaren 90 werd het systeem verder verspreid. In 1994 werd het 
voor het eerst in het wereldkampioenschap voetbal toegepast 
en ook de meeste andere voetbalcompetities namen halver-
wege de jaren 90 het systeem in gebruik. In de Nederlandse 
Eredivisie werd dit systeem in het seizoen ‘95/’96 ingevoerd.” 
(Wikipedia)

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 seizoenen 1996 t/m 2018, dan horen we dit 
graag!
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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 voet-
ballen. Waar je vroeger alleen in competitieverband elf tegen 
elf kon voetballen, zijn er nu volop mogelijkheden om actief 
voetbal te (blijven) spelen. Vooral voor de wat oudere voetbal-
liefhebbers onder ons, is er het Walking Voetbal. In onze regio 
zijn steeds meer verenigingen 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.

Heb je interesse om mee te doen, laat het vv Heino 
weten. Kijk ook eens rond in je omgeving of je nog andere men-
sen kent voor wie het Walking Voetbal een mooie kans is om de 
voetbalschoenen (weer) aan te trekken. 

Bij de vv Heino kan men ook voetballen in een 7x7 team met 
vooral mensen in de leeftijd van 45+. Het is voetbal met aan-
gepaste spelregels , maar ook het veld is aangepast op deze 
vorm. Er wordt gespeeld op een half veld, per team 7 spelers 
en er mag licht contact met spelers onderling zijn. Een sliding 
is dan ook verboden. Er is een groep spelers die al meerdere 
jaren actief is, en er wordt wekelijks getraind op de zaterdag-
middag van 16.00 uur tot 17.00 uur. Regelmatig wordt er op de 
vrijdagavond een toernooi georganiseerd samen met andere 
buurtverenigingen van 19.30 uur tot 21.30 uur en met een 
leuke derde helft. Wil je eens kijken hoe er gevoetbald wordt?

Kom gerust eens kijken op de zaterdagmiddag of laat je infor-
meren door Jan Spijkerman ( 06-27833827) of mail even naar 
seniorencommissie@vvheino.nl.

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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Meer dan 
voetbal…..
(vervolg)
In de vorige editie van het clubblad lazen we dat Hilde 
Dijkhuis in Gambia zat voor een afstudeerproject. Over haar 
project en ervaring stellen we haar nog een paar vragen.

Blij dat je weer terug bent? Of heb je nog een beetje heimwee 
naar Gambia?
Ik ben blij dat ik weer in Heino ben maar ik mis Gambia soms 
wel. Vooral het relaxte leven. In Nederland moet je zoveel, 
iedereen heeft haast en alles moet op tijd. In Gambia heeft 
iedereen een heel ander tijdsbesef, je doet waar je zin in hebt 
en stress heb je bijna niet. Op tijd komen in Gambia bestaat 
ook niet. Als je een uur later komt opdagen ben je alsnog op 
tijd en is dat (vaak) geen probleem. Aan het begin was dit heel 
frustrerend aangezien ik wel altijd op tijd was. Nu ik weer in 
Nederland ben, ben ik degene die soms moeite heeft met op 
tijd komen. 

Wat is het meest bijzondere dat je in Gambia hebt meege-
maakt?
Ik kan mij niet één specifieke gebeurtenis herinneren die heel 
bijzonder was. Ik heb zoveel dingen meegemaakt en ervaren 
die in Nederland nooit zouden gebeuren. Ik heb mij verbaasd 
over de mentaliteit van het land en de vriendelijkheid van de 
mensen, ondanks de armoede. Iedereen zegt elkaar gedag op 
straat, in de bus of waar je ook komt. Ze leven echt vandaag. 
Ze lopen met heel veel dingen achter, met het hebben van 
juiste materialen en middelen maar ook op het gebied van 
kennis. Ondanks dat ze achterlopen proberen ze er wel het 
beste van te maken. Aan het begin van mijn tijd verbaasde ik 
me over bijna alles en vond ik heel veel dingen niet kunnen. 
Aan het einde van mijn periode in Gambia kreeg ik steeds 
meer respect voor hoe ze de dingen doen met zo weinig mid-
delen.   
 
Kun je wat meer vertellen over je afstudeerproject dat je daar 
gedaan hebt?
Samen met een Gambiaanse maatschappelijk werker heb 
ik gewerkt aan de dossiervorming van het maatschappelijk 
werk in het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka. We heb-
ben gezorgd voor dossierhoezen, ik heb intakeformulieren 
gemaakt en rapportageformulieren samengesteld. Hiermee is 
de maatschappelijkwerkservice opgestart in het psychiatrisch 
ziekenhuis. Met deze service willen we werken aan de re-inte-
gratie van de patiënten. Heel veel patiënten worden elke keer 
weer opnieuw opgenomen. Als maatschappelijk werker gingen 
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we in gesprek met de patiënten en de familieleden om te 
kijken hoe een patiënt straks terug naar huis kan gaan. Heel 
vaak zijn er thuis problemen omdat de familie niet weet hoe 
ze met deze psychische stoornis om moeten gaan. De patiënt 
wordt niet begrepen, buitengesloten en soms ook uitgedaagd. 
Wanneer de patiënt dan weer terugvalt is de oplossing voor de 
familie om de patiënt weer terug te sturen naar Tanka Tanka. 
Dit is een vicieuze cirkel. Als maatschappelijk werker in Tanka 
Tanka probeer je deze cirkel te doorbreken samen met de 
patiënt en de familie.

Hoe is het om weer te voetballen op de Nederlandse (kunst)
grasvelden?
Ik ben erg blij dat ik weer op (kunst)gras mag voetballen! Op 
zand voetballen is toch wel heel traag en zwaar. Daarnaast 
hecht ik ook wel veel waarde aan een goede training- en 
wedstrijdvoorbereiding. De relaxte sfeer is erg prettig maar op 
sommige momenten is het toch ook wel fijn dat je teamgeno-
ten op tijd komen zodat je nog tijd hebt om een warming-up te 
doen.  

Heb je nog contact met je Gambiaanse teamgenootjes? Zou 
je ze nog eens willen opzoeken?
Ik heb nog contact met twee coaches en een aantal speel-
sters. Ik ga zeker nog weer terug naar Gambia en dan zal ik 
het voetbalteam ook opzoeken. In februari 2019 gaat mijn zus 
ook de minor volgen in Gambia. Wie weet dat zij zich dan ook 
zal aansluiten bij het voetbalteam! 

In het vorige clubblad gaf je aan dat ze heel blij waren met de 
200 euro die vv Heino heeft gedoneerd. Kun je vertellen waar 

ze dat geld voor gebruikt hebben?
Het seizoen heeft in de zomervakantie stilgelegen en is net 
weer begonnen. Ik weet niet precies wat zij met het geld 
hebben gedaan. Ik heb ze een berichtje gestuurd en hiernaar 
gevraagd. Ik ben benieuwd naar hun reactie! Ik denk dat ze 
er vooral veel materialen mee gekocht hebben aangezien hier 
een zwaar tekort aan was. 

Wat hebben je acties hier verder opgeleverd?
De gedoneerde schoenen, scheenbeschermers en andere 
voetbalspullen zijn opgestuurd naar Gambia. Deze hebben ze 
inmiddels ontvangen en ze zijn verdeeld onder de speelsters. 
Ze waren hier echt heel blij mee! 
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IN DE MEDIA
Op de club
Vaste Gasten
Het voetbalseizoen is weer begonnen. En, hoewel elke club anders is, ziet Merel Thie er toch
vaak dezelfde mensen.
Bron: Artikel 5 september 2018, nrc.nl; Tekst: Merel Thie en illustraties Wendy Panders

De generaal
Hij heeft geen geduld voor ouders die ‘vrienden willen zijn met hun kinderen’. Hij weet wat werkt: tucht, 
duidelijkheid en de 
kinderen lekker moe maken. Schreeuwt graag korte instructies en maakt gebruik van technieken uit het 
leger. Alles gebeurt in rijen, groepen en marsformaties. Zijn favoriete uitspraak: ‘Succes is een keuze’. Als 
één iemand niet luistert, moet het hele team zich opdrukken. De kinderen lopen vreemd genoeg met hem 
weg en de moeilijkste jongens eten uit zijn hand. De bakfietsouders op de club doen wat lacherig over hem 
maar zijn ondertussen jaloers op zoveel overwicht.

De vrouw die de kantine runt
Zij is de club. Al jaren is ze er elke zaterdagmiddag. De blouse waarin de clubnaam geborduurd is, draagt 
ze met trots. Op feesten maakt ze voor vijfhonderd mensen huzarensalade die ze eigenhandig uitserveert 
via het frietluik. Handig, want daar kan ze ook stiekem haar sigaretje roken. Omdat ze er niet altijd kan zijn, 
staan er ook onwillige vrijwilligers achter de bar. Als die tenminste komen opdagen. Gék wordt ze ervan. Ze 
bedoelen het goed hoor, maar ze zetten altijd alles in de verkeerde kastjes terug, vergeten de vaatwasser 
aan te zetten en staan alleen maar met elkaar te kletsen. Maar vrijwilligers die in haar ogen hun best doen, 

kunnen op veel liefde rekenen. „Ga maar een half uurtje eerder naar huis”, zegt ze. Daarna ziet ze dat er niet geveegd is.

De frequente afzegger
Ieder voetbalteam heeft een groepsapp. Die is bedoeld voor praktische zaken, zoals data prikken of afzeg-
gen. De frequente afzegger maakt daar echt iets van. Als hij afzegt, vertelt hij iets te uitgebreid waaróm. 
Omdat bijvoorbeeld zijn linkerknie wat ‘beurs’ aanvoelt. Bij de aanhechting met het onderbeen om precies 
te zijn. Hij gaat ermee naar de chiropractor, vertelt hij. En de acupuncturist. Geeft in de volgende dagen 
zeer regelmatig updates van zijn gezondheidstoestand – ‘het gaat ietsje beter’ – waar niemand om vraagt. 
Dit alles om te voorkomen dat teamgenoten denken: hij zegt weer zomaar af. Vergeet daarbij dat mensen 

die liegen dat altijd juist te gedetailleerd doen.
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Het jongetje dat het thuis niet fijn heeft

Op een zaterdagochtend is hij al om acht uur op de club. Hij zit op zijn fiets in een verder lege fietsenstalling 
en beweegt zijn fiets heen en weer alsof hij een Harley Davidson bestuurt. Zijn team moet pas drie uur later 
verzamelen. Na afloop van de wedstrijd blijft hij hangen. Eerst voetbalt hij nog met teamgenootjes, maar 
als iedereen naar huis is, is hij er nog. Hij kijkt naar wedstrijden, eet chips en praat met niemand. Naar zijn 
wedstrijden komt nooit iemand kijken. Hoe zou het bij hem thuis zijn? Minder leuk dan hier, denk je.

De fanatieke vader

Zelf voetbalt hij niet meer. Zijn knieën zijn kapot. Langs de lijn is hij kritisch over zijn zoon. „Lópen! Méé! Ga 
nou es méé!” Na elke geslaagde actie zoekt zijn zoon oogcontact: heeft zijn vader het wel gezien? Over de 
trainer is de fanatieke vader ook al kritisch, want die ziet niet op welke positie zijn zoon het beste uitkomt. 
En dan wordt hij ook nog eens nauwelijks aangespeeld door zijn teamgenoten. Zo kán hij natuurlijk ook 
niet excelleren. De zaterdagochtend brengt een hoop frustratie met zich mee, die na afloop moet worden 

gesmoord in een broodje kroket. Als aan het eind van het seizoen de ouders tegen hun kinderen voetballen, loopt deze vader in 
zijn fanatisme alle kinderen ondersteboven.

De veeleisende klant

Hun kind is net begonnen op school en gaat dús ook op voetbal. Voor de ouders is het even wennen: hun 
kennismaking met een organisatie die vrijwel geheel door vrijwilligers wordt gerund. Bij de crèche waren ze 
betalende klant en die houding handhaven ze op de club. Dus vraagt de moeder of de trainer (ook maar 
een vader die in zijn vrije tijd de D’tjes traint) erop wil toezien dat haar zoon maar op 60 procent van zijn 
vermogen traint. Hij is net ziek geweest. En ze komt wat later van een afspraak dus ze redt het einde van 

de training niet. Kan de trainer dan bij haar zoon blijven tot ze er is? Aan de bar waar andere ouders bardienst draaien, uit ze 
haar ongenoegen over de kwaliteit van de koffie. Deze ouders leveren hun kind af bij de wedstrijd en blijven nooit kijken. Dat 
er ouders gevraagd worden als begeleider op het voetbalkamp is een klap in hun gezicht. Waar betalen ze dan in godsnaam 
contributie voor?

De vrijwilliger die de leiding neemt

Op zijn werk klaagt hij: „dit weekend weer bardienst”. Hij heeft zichzelf ervan overtuigd dat hij ertegenop 
ziet, maar eigenlijk vindt hij het ontzettend leuk. Even echt aanpakken in plaats van het ongrijpbare werk 
dat hij doordeweeks doet. Het erge is; als hij achter de bar staat, dan wil hij het ook goed doen. En voor 
hij het weet, neemt hij de leiding. „Ga jij bij de frituur, doe ik de tosti’s.” Hij ergert zich als het te lang duurt 
voordat de klanten geholpen worden. „Kun jij die even nemen”, hint hij naar een vrouw die alleen maar 

naar haar telefoon kijkt. Achter zijn rug lachen de anderen hem uit omdat hij zweetplekken onder zijn armen krijgt. Zij zijn zelf 
natuurlijk veel te leuk en relaxed om zich druk te maken over zoiets als bardienst.
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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:

5 december 2018
20 februari 2019
3 april 2019
22 mei 2019

Data       Tijdstip   Locatie
    
22 t/m 23 oktober  Voetbal2 daagse   9.00 - 16.00  Sportpark de kampen”
23 november   Voetbalquiz   19.30   Sportkantine
27 november   Algemene Ledenvergadering     Sportkantine
30 november  Sinterklaasavond   tijdstip volgt  Sportkantine
5 december 2018  Deadline clubblad Heino Spot inleveren copy
20 februari 2019  Deadline clubblad Heino Sport inleveren copy
29 juni - 7 juli 2019 50-JARIGE JUBILEUMWEEK  programma volgt vv Heino

OUD PAPIER (8.45 - 11.30 uur)
zaterdag 3 november 2018  Heino 7 
zaterdag 1 december 2018  Heino 8 
zaterdag 5 januari 2019  Heino 9 
zaterdag 2 februari 2019  Heino 10 
zaterdag 2 maart 2019  Heino 11 
zaterdag 6 april 2019  Heino 1 
zaterdag 4 mei 2019  Heino 2 
zaterdag 1 juni 2019  Heino 7x7 
zaterdag 6 juli 2019  Heino 3 
zaterdag 3 augustus 2019  Heino 4 
zaterdag 7 september 2019  Heino 5 
zaterdag 5 oktober 2019  Heino 6 
zaterdag 2 november 2019  Heino 7 
zaterdag 7 december 2019  Heino 8

CHECK OOK DE WEBSITE VOOR HET LAATSTE NIEUWS

EN DATA ACTIVITEITEN
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Wie moet u hebben?
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