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Voorwoord redactie

EEN VERENIGING 
IN CORONATIJD
Toen Covid-19 nog ver weg was in het Chinese Wuhan, speelden wij hier 
nog nietsvermoedend onze wekelijkse wedstrijden, hooguit onderbroken 
door een voorjaarsstorm als Ciara. Na afloop dronken we gezellig wat 
met elkaar in de kantine en bespraken we de vele leuke dingen die voor 
ons lagen: de traditionele weekendjes-weg met het hele team, het kam-
pioensfeest van JO19-1 en misschien wel H11, de Sallandse Derdy tegen 
Rohda, maar ook de Terheyne Cup, het Gait Groot Beumer Toernooi en de 
Familiedag. 

Maar toen kreeg corona ook ons land in zijn greep en verspreidde het 
zich, al dan niet geholpen door carnaval, razendsnel, waardoor het 
kabinet niet anders kon dan met ingang van 11 maart het sociale leven 
volkomen stil te leggen. Vanaf dat moment is het stil op ons sportpark: 
geen trainingen en wedstrijden meer, maar ook geen vergaderingen en 
overleggen en ook geen gezelligheid meer in de kantine. Daarom brengen 
we deze speciale coronaeditie van het clubblad uit: hoe komen de leden 
van vv Heino deze voetballoze periode door? Wat doet Luc Fakkert met 
zijn vrijgekomen tijd? Hoe beleven de trainers van JO19-1 (die een zeker 
kampioenschap door de vingers zagen glippen) en JO15-1 deze tijd? En 
wat doet bijvoorbeeld de familie Beugel de hele dag? Daarnaast een 
stuk over het Sport Real Toernooi, dat al decennialang plaatsvindt op ons 
sportpark en dit jaar omgedoopt zou worden tot het Gait Groot Beumer 
Toernooi, ter nagedachtenis aan de oerorganisator van dit prachtige toer-
nooi. Helaas kan het toernooi net dit jaar niet doorgaan …

Inmiddels gloort er echter wel enig licht aan het eind van de tunnel. Vanaf 
6 mei gaan de jeugdteams, onder de nodige voorzorgsmaatregelen, weer 
beginnen met trainen. In dit clubblad is ook daar de nodige informatie 
over te vinden. 

Wij wensen jullie veel leesplezier, maar bovenal veel gezondheid!

Dorien, Gudy, Jessica en Timo

3HEINO SPORT 2019-2020



KOOP NU JE CLUBKLEDING
VOORZIEN VAN 
LOGO vv HEINO

IN ONZE WEBSHOP
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Beste leden van vv Heino,

Het coronavirus heeft het leven van ons allemaal op z’n kop gezet. 
Een groot deel van het dagelijks leven staat stil, de zorgen zijn groot 
en de maatregelen van de overheid zijn voor iedereen voelbaar. 
Iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen en alle onzekerheid 
die dit met zich meebrengt. Het aantal vragen is groot en de 
antwoorden blijven uit.

Wij willen laten weten dat wij met jullie meeleven. We zijn persoonlijk 
met jullie begaan en missen het contact op ons sportpark en in de 
kantine. 

Onze vereniging voelt de kabinetsmaatregelen en beslissingen van 
de KNVB. De KNVB heeft besloten dat de competities van het 
amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat betekent 
einde seizoen en op orde van de gemeente is het sportpark 
gesloten.

Maatregelen die een grote impact hebben en erg vervelend zijn. 
Echter, deze tijden vragen om strenge maatregelen. Als vereniging 
zijn we begaan met het leed dat de mensen doormaken die direct 
door het virus worden getroffen. Zeker wanneer de gezondheid van 
ons allemaal in gevaar komt. Voetbal is dan echt bijzaak. We leven 
mee met degenen die in familie- of vriendenkring slachtoffers konden 
betreuren.

Wij hopen dat de impact van de overheidsmaatregelen voor jullie 
te overzien blijft en dat we elkaar snel weer in goede gezondheid 
treffen. Heel veel sterkte, blijf gezond, veilig en vriendelijk voor 
elkaar en … houd afstand!

Met sportieve groet,

Bestuur vv Heino

Lees hier de coronarichtlijnen 2020 van vv Heino

LINK NAAR WEBSITE VV HEINO

5HEINO SPORT 2019-2020

https://www.vvheino.nl/1/31/vv-heino-hervat-trainingen-op-woensdag-6-mei-2020/


6

SPONSOREN BEDANKT!
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Ajoeto
Albert Heijn van der Worp
Allround in bedrijfsveiligheid
Apotheek Heino BV
Autobedrijf Harrie Nijboer
Autodoc GmbH
Auto Service Heino
Bakkerij van der Most
Bandencentrum Heino
Barry Dijkman
Beekman Elektro
Bij Negen
Boerdijk juwelier
Boni Supermarkt
Bosch Car Service
Buuffie’s
Bureau Vervloet Ontwikkel Perspectief
Catering en Partyservice van Dam
Chinees Hong Bin
Dabeko
De Groene Weg BV
De Haan Machinefabriek BV
De Jong & Laan Accountants
De Smulbaai
De Zaak Electronics
DJ Jasper Esman
DK5design
Dreamplafonds
DWMakelaardij
Echt Syl Coaching
Elders installatie
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regiobank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Frits vd Linden
Garage Jos Ramaker
Gasterij de Kruidentuin 
Groenrijk Raalte
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Happy Hairdo
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie

Het Buitenhuys
Hoba
Hrpm B.V.
Hubo Heino
Rob Hartholt
Herenkapsalon De Barbier
Het Kantoor Administraties
Hilgenkamp Bouwservice
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hunneman Milieu-Advies
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
JHW Bedrijfsdiensteen
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
K en K relatiegeschenken
Kamphof Veetransporten VOF
Kari’s Crackers
Kjelvik
Klunder Bouwbedrijf
Knock Knock jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kos Rietdekkersbedrijf
Kreukelaar Organisatiewerken
Kroese Wevers BV
Lenferink Schilderwerken
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst Makelaars en Taxateurs
Maeike Blauw Fotografie
Marsman trailerbouw
Mekers slagerij
Melenhorst kalverhandel
N35 Media
Neppelenbroek Auto’s
Nieuwenhuijse Volvo
Noize verhuur
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Rabobank Salland
Reko B.V.
R&S All round Timmerwerken
Restaurant De Mol
Reko B.V.
R.G.T. Tweewielercentrum
Rietdekkersbedrijf J. Kos

Rietdekkersbedrijf Ogink
Roggendorf - security
Rojo Events
Sallandse Voetbaldagen
Salland Tours
Salland Voetbal
Salland Units
Salland zorgverzekeringen
Schadebedrijf Lindeboom
Seine Wonen
Siers
Smeenk Verhuur
SmitDeVries
Sono-druk B.V.
Spijkerman Sports
Studio VHF
SummerCamp Schaarshoek/Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium Heino
TCR
Timelight
Unive “De Onderlinge”
Overijssels vakantiepark Heino 
(Zaal-restaurant ‘De Remise’)
Van Diermen vishandel
van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland
Vistraiteur Roescher
VitalCentre Heino
Volkerink Heino
Voscomtronics
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV Heino
Welkoop
Willemsen Installatie
Wolfkamp Dak en Zinkwerk
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VAN DE 

BESTUURSTAFEL …
In deze terugkerende rubriek proberen we onze leden en 
vrijwilligers inzicht te geven in al hetgeen wat er speelt in 
het bestuur van onze club.

Corona maatregelen vv Heino
We mogen het veld weer op. In een protocol geven we 
vanuit vv Heino richtlijnen voor het hervatten van de 
activiteiten op ons sportpark. Lees deze richtlijnen goed 
door. Deze richtlijnen zijn dwingend en onderhevig aan 
voortschrijdende kennis en kunnen voortdurend aange-
past worden. Kijk goed naar datum en tijd van dit docu-
ment. Kijk altijd op de website voor de laatste versie.

Demotiverend
Op maandag 9 december 2019 waren kleedkamers 3, 
5/6, 11/12 en 7/8 open en het licht van kleedkamer 7 
nog aan. Verlichting veld A nog aan.
Op dinsdag 14 januari 2020 waren kleedkamers 9/10, 
7/8 en 1/2 open. 
Op woensdag 22 januari 2020 was kleedkamer 11 een 
dikke puinhoop, hoop modder. 
Op donderdag 23 januari 2020 waren kleedkamers 
9/10 en 11/12 nog open, ballenhok licht nog aan. 
Op maandag 10 februari lampen op veld 4 en veld B nog 
aan. Geen spelers meer op het veld.

Motiverend
De VOG van alle volwassen jeugdleiders en -trainers is 
inmiddels ingeleverd. Grote klasse voor de werkgroep 
en de vrijwilligers. De komende jaren zal vv Heino dit 
percentage proberen te handhaven.

Sportparknieuws
De gemeente heeft een nieuw hek langs de bestrating 
naast de Schietvereniging geplaatst. De HHZD gaat geen 
gebruik meer maken van het asfaltveld. Wij hebben bij 
de gemeente aangegeven dat we graag zien dat het 
wordt ingezaaid.

Vastgelegd
De TC heeft niet stil gezeten. De contracten van verzorg-
sters Manon Kruiper en Marianne Wijkstra zijn verlengd. 
Renate Groot Ganseij gaat door bij Vrouwen 1 zaterdag.  
Ook keeperstrainer Fabian Meijerman en hersteltrai-
ner Jethro Spijkstra tekenden bij. Jan Roeke en Henny 
Krosman volgden het voorbeeld van hoofdtrainer Martijn 
de Vogel. Bij Heino 2 is Sander de Boer vanaf volgend 
seizoen de nieuwe trainer. Ook zijn we blij dat 

Ivo Tammens (JO17-1) en Rico Magsino (JO19-1) hun 
werk bij Heino voort gaan zetten
.
Nog steeds geen jubileumboek?
In de kast bij de koffiehoek in de kantine liggen ze op 
je te wachten. Toon je lidmaatschapskaart en betaal 
slechts €12,50! Ook bij de Readshop en Smulbaai wor-
den ze aangeboden, daar is de prijs €19,69.

IN MEMORIAM

Johan heeft jarenlang iedere maand de vrachtwagen 
gereden om extra oud papier voor vv Heino in te zame-
len. Op vrijdagmiddag reed hij al langs diverse adres-
sen en op de zaterdagochtend ook.

We wensen de familie veel sterkte toe.
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vv Heino Corona richtlijnen
Versie 20200503

We mogen het veld weer op!

Dit document geeft richting aan het hervatten van de activiteiten op ons sportpark. Deze 
richtlijnen zijn dwingend en onderhevig aan voortschrijdende kennis en kunnen voortdurend 
aangepast worden. Kijk goed naar de datum en tijd van dit document.

NOC-NSF en KNVB
•    Deze richtlijnen komen uit het Protocol Verantwoord Sporten dat we via de KNVB kregen
  van het  NOC*NSF: Protocol NOS*NSF.
•  Verder hebben we ook de KNVB-site als bron gebruikt: Protocollen KNVB .

Coördinatie en organisatie vv Heino
•  Hoofd jeugdopleiding Rik Keijzer en voorzitter Arjen Stegeman zijn de tijdelijke Corona-
  coördinatoren van onze vereniging. Zij worden ondersteund door de Technische Com-
  missie en de Jeugdcommissie van vv Heino. 
•  Contact: corona@vvheino.nl  Rik Keijzer  0610357684
        Arjen Stegeman 0621532974  

Algemeen
•  Het sportpark blijft gesloten, behalve voor door vv Heino gecoördineerde activiteiten.
•  Ouders bepalen zelf of spelers of speelsters deelnemen aan de trainingen en laten dit
  weten aan de trainer.
•  Wij wijzen de kaderleden op hun grote verantwoordelijkheid. Als men zich niet aan de
  maatregelen van de overheid, de KNVB of vv Heino kan of wil conformeren mag er geen
  training gegeven worden. 

Trainers en begeleiders:
•  houden zich aan het KNVB Coronaprotocol voor trainers;
•  bepalen zelf (in overleg met de Coronacoördinatoren) of zij training willen en kunnen
  geven en maken dit kenbaar bij hun team;
•  gaan in overleg met hun team: het moet duidelijk zijn dat er alleen onder begeleiding
  getraind kan worden. Zonder begeleiding geen training;
•  gaan voorafgaand aan de training bij de kinderen na of zij of hun gezinsleden geen 
  klachten hebben en dat geen gezinslid recent positief getest is op het coronavirus 
  (COVID-19);
•  blijven op ten minste 1,5 meter afstand van de kinderen en andere volwassenen.
 
Blijf thuis:
•  als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
•  als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) heeft. Pas als iedereen in het gezin  
  ten minste 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar buiten en sporten.
•  als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat
  tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziekteverschijnselen kunnen
  ontstaan, moet iedereen in jouw huishouden thuisblijven tot minimaal 14 dagen na het
  laatste contact.

Hygiëne
•  Lees en hou je aan de Veiligheid- en hygiëneregels van de KNVB .
•  Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
•  Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep.
•  Vermijd het aanraken van je gezicht.
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Kleding/omkleden en douchen
•  Spelers/speelsters kleden zich thuis om en houden zich aan het KNVB Coronaprotocol 
  voor voetballers.
•   Iedereen trekt zijn voetbalschoenen zo veel mogelijk aan voor het betreden van het 
  sportpark.
•   Tassen kunnen langs het veld gelegd worden, houd ook hierbij 1,5 meter afstand.
•  Er wordt op de accommodatie van vv Heino niet gedoucht. 
•  Douche thuis direct na afloop van de training en was je handen goed. 

Toegang sportpark en parkeren
•   Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie en ga direct na
  de training naar huis.
•   Kom zoveel mogelijk op de fiets.
•  Spelers/speelsters die op veld 4 trainen betreden het sportpark via de Brinkweg. Zij   
  plaatsen hun fiets achter het doel tegen de bosrand.
•  Spelers/speelsters die op veld 1 of het 4x4-veld trainen zetten hun fiets in de fietsen-
  stalling direct naast de kantine en betreden zo het sportpark.
•  Houd afstand tussen de auto’s en/of fietsen.
•  Vriendjes en vriendinnetjes die geen lid zijn van vv Heino mogen meetrainen. Zij worden
  alleen toegelaten nadat zij zich aangemeld hebben via corona@vvheino.nl zodat vv Heino
  dit kan coördineren. Geen reactie is nog niet meetrainen. 
•  Ouders hebben géén toegang tot het sportpark en houden zich aan het KNVB Corona-
  protocol voor ouders.
•  Spelers/speelsters melden zich bij hun trainer op het veld.

 Toegangscontrole
•  Elke avond zijn er personen aangesteld als ‘coronadienst’. Deze zijn herkenbaar en 
  aanwezig om het nakomen van de afspraken in de gaten te houden. De coronadiensten
  zullen zorgdragen voor het afsluiten van de accommodatie en het sportpark.
•  Het grote hek bij veld 4 wordt op trainingsavonden geopend en afgesloten door 
  Edith Stegeman.

Accommodatie
•  Trainers ontvangen de spelers/speelsters op het veld waar zij trainen.  
  Houd onderling afstand tussen spelers/speelsters en de andere teams.
•  De kantine en de kleedkamers zijn dicht.
•  Alleen de kunstgrasvelden zijn beschikbaar. De overige (trainings-)velden zijn ingezaaid
  en mogen niet betreden worden.

Ballenhokken, containers en materialen
•  De deur van het ballenhok blijft open in verband met besmettingsgevaar deurklink.
•  Er mag slechts één trainer/begeleider en eventueel de coronadienst tegelijk 
  (met inachtneming van 1,5 meter) in het ballenhok aanwezig zijn.
•  Ontsmettingsgel zal aanwezig zijn.
•  Er wordt geen gebruik gemaakt van de gezamenlijke bidons.
•  Maak zo min mogelijk gebruik van de ballenpomp en was de handen voor en na het 
  gebruik.

Trainingen en trainingsschema
•  Er wordt gebruik gemaakt van een aangepast trainingsschema.
•  Aanvangsdatum is woensdag 6 mei 2020.
•  De trainingen worden verkort, waardoor er tijd is om de veldbezetting veilig te wisselen en
  zodat trainers de tijd hebben om hun ballen te pakken.
•  Er wordt mede door het wegvallen van de oefenstroken, uitgegaan van één training per
  team per week. 
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• Er mag vooralsnog niet getraind worden in het weekend. 
• Het geheel wordt in gedeeld in tijdvakken:
 o Tijdvak 1 op 4x4-veld van 17:45 tot 18:45 uur.
 o Tijdvak 2 op veld 1 van 18:00 tot 19:00 uur.
 o Tijdvak 3 op veld 4 van 18:30 tot 19:30 uur. 
 o Tijdvak 4 op 4x4 veld van 19:15 tot 20:30 uur.
 o Tijdvak 5 op veld 1 van 19:30 tot 20:45 uur.
 o Tijdvak 6 op veld 4 van 19:45 tot 21:00 uur

Goaltjes
• Laat de goaltjes indien mogelijk door de jeugd verplaatsen

Leeftijdsgrenzen, hoeveelheid spelers/speelsters en speciale eisen
• De Voetbalschool traint op woensdag van 15:30 tot 16:15 uur op veld 1.
• Ouders mogen niet op het sportpark komen.
• De ouders leveren de kinderen van de Voetbalschool (kiss and ride) af bij de hoofdingang 
 aan de begeleiders van de Voetbalschool en houden onderling 1,5 meter afstand. 
• Bij het ophalen worden de kinderen weer bij de uitgang gebracht.
• De O8 t/m O19 gaan trainen volgens het nieuwe trainingsschema.
• Per team maximaal twee trainers/begeleiders op het sportpark.
• 13-jarigen doen in hun eigen team mee, het hele team valt dan onder de regels die 
 gelden voor kinderen vanaf 13 jaar: zij houden onderling dus 1,5 meter afstand tijdens
 de training
• 19-jarigen mogen helaas niet in hun eigen O19-team meedoen. De hoop is dat dit ook
 snel versoepelt,
 maar momenteel zijn dit de regels die vv Heino zal moeten naleven.
• De O13- t/m O19-groepen houden onderling 
 1,5 meter afstand.
 o Zij mogen geen gebruik maken van hesjes.
 o Er worden door deze groepen geen partijtjes/positiespelen gespeeld
 o Wij begrijpen dat dit een uitdaging is.
 o Er is vanuit de KNVB oefenstof speciaal voor 1,5 meter afstand training 

Toiletgebruik
• Spelers/speelsters gaan voordat ze naar de club vertrekken thuis naar het toilet.
• Alleen scheidsrechter kleedkamer S2 is open voor eventueel toiletgebruik. Alle
 andere ruimten zijn en blijven afgesloten.
• Na drie tijdvakken zal de wc gereinigd en ontsmet worden door de coronadienst

Tip
• Neem zelf extra ontsmettingsmiddelen en een eigen bidon mee.

Veel plezier op het veld en blijf gezond.

Namens het Algemeen Bestuur van vv Heino
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Trainingsschema gedurende de coronaperiode bij vv Heino

Categorieën:

Voetbalschool
Pupillen 8-12 4 teams O8  4 teams O9  3 teams O10  4 teams O11  4 teams O12
Pupillen 13-15  2 teams O13  4 teams O15
Junioren 17-19  3 teams O17  3 teams O19

Uitgangspunten: pupillen trainen op een kwart veld, O13 t/m O19 op een half veld. 
4x4 zien we als een kwart veld. Natuurgras (waaronder de oefenstroken) liggen eruit voor 
onderhoud. Waar hieronder een groen blokje staat is er nog een half of kwart veld
beschikbaar op dat tijdstip.

Tevens nog even een oproep. Weet iemand nog een tijdelijke trainer voor JO15-3? Dit is het
enige team waarvoor wij op dit moment geen trainer hebben. Zou mooi zijn wanneer wij
ook dat team kunnen laten trainen!
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Ben jij het ook zat niet te kunnen trainen en geen 
wedstrijden te kunnen spelen? Doe dan mee aan de 
voetbalchallenges! Met deze challenges, die wij aan 
kunnen bieden in samenwerking met de Sallandse 
Voetbaldagen, staat jou elke dag een nieuwe uitdaging 
te wachten bestaande uit drie opdrachten. Lukt het jou 
om ze allemaal te volbrengen?

Twee keer per week worden er nieuwe challenges ge-
plaatst op de website van vv Heino. Deze zijn geschikt 
voor voetballers van ieder niveau. Bovendien zijn ze 
alle twintig ook nog eens individueel en in de achter-
tuin uit te voeren. Wel zo handig! Een tip is om er echte 
teamchallenges van te maken. Wie doet er mee aan 
de meeste challenges? Stuur ze op naar de Sallandse 
Voetbaldagen en maak ook nog eens kans op een 
gratis voetbaltenue!

Wil je dagelijks als eerste op de hoogte zijn van nieuwe 
challenges? Volg dan de Sallandse Voetbaldagen via 
Instagram of stuur een Whatsappbericht naar: 
06 38 787 642. Je ontvangt dan dagelijks een nieuwe 
challenge via Whatsapp! 

De voetbal challenges, hier de eerste zeven linken:.
Voetbal challenge 1
Voetbal challenge 2
Voetbal challenge 3
Voetbal challenge 4
Voetbal challenge 5
Voetbal challenge 6
Voetbal challenge 7

Nieuw: vv Heino op Strava!
Omdat er op dit moment niet (of door onze jeugdleden maar mondjesmaat) 

gevoetbald kan worden, pakken veel voetballers nu hun hardloopschoenen, racefiets

of mountainbike om in beweging te blijven. Om elkaar in deze tijd waar we elkaar

niet meer kunnen ontmoeten, is vv Heino nu ook te vinden op Strava. Zo kunnen

onze leden en supporters elkaar ook in voetballoze periodes een beetje volgen en

ondertussen de sportieve strijd met elkaar aangaan. Kijk dus snel op

www.strava.com/clubs/vvheino. 
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DOOR: JORDY BOERDIJK

Donderdag 12 maart om 16:49 uur ontplofte de 
groepswhatsapp van Heino JO15-1: ‘Worden vanwege 
corona de voetbalwedstrijden afgelast?’ ‘De training 
niet toch?’ ‘Training dan?’ Het advies van de KNVB 
niet meer te trainen bereikte de jongens snel en zelf 
moesten we ook snel schakelen. Wat te doen met de 
training die ruim een uur later zou starten? Met de 
wijsheid van nu een eenvoudige vraag, maar destijds 
was corona toch nog een beetje een ver-van-je-bed-
show. 

Na overleg besloten we die avond niet te trainen. Balen 
natuurlijk, maar op dat moment vermoedden we nog 
de trainingen enkele weken later wel weer op te kun-
nen pakken. Maar wat moesten de spelers dan doen in 
deze tijd? Via social media doken er steeds meer voet-
balchallenges op bij willekeurige voetbalverenigingen. 
Leuk om de tijd mee door te komen, maar hoe kom ik 
aan die challenges? Zoals misschien wel bekend orga-
niseer ik ook mede de Sallandse Voetbaldagen. Onder 
die noemer zijn er 20 challenges gemaakt en voilà: een 
mooie bezigheid voor mijn team, leden van vv Heino en 
iedereen die maar mee wilde doen. Wat leuk dan ook 
dat zo veel kinderen hebben deelgenomen! 

Een paar weken gingen voorbij. De gevolgen van het 
coronavirus werden met alle preventiemaatregelen 
steeds voelbaarder. Wat ik zelf kon merken is dat je 
toch het teamgevoel en contact met de spelers gaat 
missen waar je normaal drie keer per week mee op het 
veld staat. Wel was er om verschillende redenen soms 
whatsappcontact en vroeg ik uit interesse wat door hoe 

het ermee ging. Contact via de app is echter niet ideaal 
bij jongens van deze leeftijd …  

Jordy:  Hoe gaat het met jou? 
Speler:  Goed.
Jordy:  Hoe gaat het met school?
Speler:  Gaat wel.
Jordy:  En hoe is het zonder voetbal? Mis je het?
Speler: Soms.

Oké, tijd voor zelfreflectie. Lijkt dit op een gesprek zoals 
ik dat zelf vroeger had met een tante die ik al maanden 
niet meer gezien had? Jup, dat lijkt er inderdaad aardig 
op … Dan maar wat anders bedenken om elkaar weer 
te spreken en het teamgevoel te stimuleren. De oplos-
sing vonden we in het eens per week houden van een 
teamavond met leuke quizzen en spellen om de sfeer 
erin te brengen. Het contact verliep middels videobel-
len. Een aanrader voor alle trainers om toch contact te 
houden met spelers, maar ook voor het contact tussen 
spelers onderling! 

Trainen op 1,5 meter afstand
Trainen op 1,5 meter afstand betekent geen positie-
spelen, geen partijen en dus geen duels. Blijven dus 
voornamelijk over techniekvormen, passen en trappen 
en natuurlijk afwerken. Met name deze eerste twee 
onderdelen worden doorgaans door spelers op deze 
leeftijd niet als de leukste ervaren. Is het dan nog wel 
mogelijk om twee leuke en fanatieke trainingen per 
week neer te zetten?

Het zal in ieder geval een flinke uitdaging worden om 
oefenvormen die we al jaren op een bepaalde manier 
geven zo om te bouwen dat ze voldoen aan de 1,5 
meter afstand én dat ze ook nog eens extra leuk en 
uitdagend zijn. Of ze de geliefde partijvormen kunnen 
vervangen valt te betwijfelen, maar we gaan ons uiter-
ste best doen ze in ieder geval leuk genoeg te maken 
om een fijne training neer te kunnen zetten. 

Ondanks de twijfels die dit tijdperk met zich meebrengt, 
ben ik bovenal toch blij dat we deze laatste weken van 
het seizoen nog weer even op het veld kunnen staan, 
mits dit veilig kan. Zo kunnen we toch nog een paar 
mooie weken beleven met het team en het seizoen 
waardig afsluiten.

Voetbaltrainer van Heino JO15-1 
in coronatijd 
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DOOR: RICO MAGSINO

Robin Dijk vertegenwoordigt voor mij het voetbalsei-
zoen zoals ik het nu beleef. 
Hij is bij ons bekend als voormalig assistent-trainer van 
Heino 1 en oud-trainer van JO17-1. Maar ook als trainer 
van directe concurrent HHC Hardenberg JO19-1, waar 
hij wekenlang probeerde zijn oude cluppie Heino van 
de koploperspositie af te stoten. Vlak voor de winter-
stop wonnen wij in een onderling duel van Robin en zijn 
HHC: eindstand 1-2. Hiermee vergrootten wij de voor-
sprong op HHC met zeven punten en waren we hard op 
weg naar de Derde Divisie. Wie had dat gedacht: na het 
kampioenschap van Kelvin in 2018-2019 nu koploper 
in de Vierde Divisie. 

Een seizoen boven verwachting dus. Want ook het 
seizoen waarin we maar liefst twee keer een overwin-
ning behaalden op Rohda. En met die overwinningen 
hebben we meer dan alleen punten gewonnen: het 
betekent dat we niet meer hoeven te spreken over 
‘de grote broer’, dat Rohda onderhand wel naar Heino 
mag kijken als het gaat over de visie en inrichting van 
de jeugdopleiding. Niet alleen de team- maar ook de 

individuele prestaties verraden dat we op de goede weg 
zijn. Een voorbeeld is Tristan, die na jarenlang specule-
ren dan toch echt na de zomer zijn verdiende stap mag 
maken naar een BVO. Maar ook Merijn en Nick, die al 
in een vroeg stadium bij het eerste mochten aanslui-
ten en het daar prima doen. Het zijn drie voorbeelden, 
maar ik ben ervan overtuigd dat er nog talloze Tristans, 
Merijns en Nicks rondlopen in de jeugd die ongetwijfeld 
het eerste gaan halen. Iets waar wij als jeugdtrainers 
van álle teams zo hard ons best voor doen. Met als 
doel het beste uit de spelers te halen, met een dosis 
inzet, passie maar bovenal plezier.

Het besef dat we spelers aan het opleiden zijn in een 
plezierige en familiaire sfeer komt pas als je thuiszit 
en het proces abrupt stopt. Wanneer je van de een op 
de andere dag te horen krijgt dat je seizoen klaar is, 
‘dat was het dan’. Je krijgt tijd om na te denken. En 
je ervaart dat de eindstand misschien wel hetgeen is 
dat telt, maar dat er naast die ene wedstrijd veel meer 
dingen zijn waarom je naar de voetbal gaat. Soms zelfs 
drie keer in de week, maar nu even helemaal niet. En 
het is maar de vraag of we ‘normaal’, maar bovenal 
gezond afscheid kunnen nemen van dit seizoen. Dat 
hakt er wel even in.

Het verhaal van Robin onderstreept dat. Want toen 
Robin vertelde dat hij ook een van de getroffenen van 
corona was, werd alles in perspectief geplaatst. Het 
ene moment je concurrent, het andere moment weer 
een lid van de Heino-familie wiens lot je aangaat. 
Toen ik hem aan de telefoon had, boeide het me niet 
meer dat we de banden van de platte kar al hadden 
opgepompt. Dat we 11 punten voorstonden en op weg 
waren naar de Derde Divisie, iets dat nog nooit binnen 
vv Heino is voorgekomen. Het doet er niet toe of je 
kampioen bent, degradeert, middenmoter bent of bij 
de voetbal zit om de bidons te vullen en de ballen op 
te pompen. Juist de betrokkenheid onderscheidt Heino 
van alle andere clubs in de (verre) omgeving en moet 
de boventoon voeren in deze bizarre tijden. Het gaat 
erom dat we weer met z’n allen, gezond, deel kunnen 
nemen aan die plezierige en familiaire sfeer. En in mijn 
ogen moeten we er alles aan doen om dat binnen deze 
familieclub weer terug te krijgen: thuisblijven dus – en 
voor de jeugd geldt gelukkig dat ze weer met richtlijnen 
mogen sporten! 

Ik wens iedereen heel veel sterkte in deze periode en 
hoop jullie allemaal snel weer te zien op de velden. 

Een leeg seizoen, vol hoogtepunten … 
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DOOR: JESSICA SLOTMAN

Het is stil op het voetbalveld. In de rijke historie van 
vv Heino is het sportcomplex waarschijnlijk nog nooit 
zo lang ontvolkt geweest. De intelligente lockdown 
heeft de voetbal lam gelegd. De competitie is 
gestaakt, de trainingen zijn afgelast en het clubhuis is 
gesloten. Dat heeft impact op de vereniging en de 
leden. Men wordt zich bewust van de plaats die 
voetbal inneemt in zijn of haar leven. Voetballen bij vv 
Heino levert niet alleen fysiek voordeel, structuur en 
ritme, het geeft vooral heel veel plezier. Wat nu? En 
voor hoelang? Veel vragen. Mijn grootste vraag: hoe 
gaan leden hiermee om? Om deze vraag te beant-
woorden komen verschillende mensen aan het woord: 
de familie Beugel, Nicky Kortstee, de familie 
Schouten, Luc Fakkert en ikzelf, Jessica Slotman. 

Jessica Slotman
Niet hoe het hoort misschien, maar ik begin bij mezelf. 
Ik train altijd zaterdagmiddag met de heren 7x7 45+ 
om 16:00 uur. Oké ik beken, ik ben meestal te laat. 
Eén keer in de maand op de vrijdagavond ben ik tijdens 
een toernooi verantwoordelijk voor het wisselbeleid 
en begeleid ik het team een beetje – helaas heeft 
dit nog niet het felbegeerde ‘eerste-prijs-blaadje-bier’ 
opgeleverd. 

Op de eerste zaterdag 14 maart jl. dat er geen training 
was, voelde ik mij ontheemd. Alsof er een gat in mijn 
dagelijks leven was geslagen. Dan pas besef je wat 
voetballen met je doet. Ik mis het klooien met de bal 
en de grote lol die wij hebben. Ik mis zelfs de mannen. 
Fanatiek op onze eigen manier, gebruikte ik de trainin-
gen ook om mezelf weer klaar te stomen om als invals-
ter te galopperen bij de dames 7x7 35+ en als de beste 
bankzitster bij Vrouwen 1 Zondag. Helaas, niets van dit 
alles gaat door. 
Nu houd ik mijn conditie een beetje op peil door te 
hardlopen, minuutjes te planken en heb ik voor me-
zelf een challenge bedacht om aan mijn techniek te 
werken. Voetballen met de tweebenige maatjes mag 
dan wel niet, gelukkig zijn er ook nog vierbenige hari-
ge vriendjes waar ik mee kan trainen. Elke zaterdag 
probeer ik een thema te bedenken dat ik laat uitvoeren 
door de harige vierbenige vriendjes, oftewel de koetjes. 
Na een week of zes C-toestand, merk ik wel dat mijn 
creatieve brein het steeds moeilijker krijgt. Ik ben ook 
constant kwijt welke dag het is. 
Om het team een beetje bij elkaar te houden en elkaar 
op de hoogte te houden van ons wel en wee, bestaat 
er een teamapp. Al wordt hier niet meer of minder in 
gechat dan in ‘normale’ tijden. 
Hopelijk komt er gauw een einde aan deze C-toestand. 
Ik stem dan voor een groot voetbalfeest op het hoofd-
veld. Dit veld gaat toch op de schop … Tóch?

Coronacrisis: 
tijdperk zonder voetbal…
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Boris, Ivar, Merle en Cas Beugel
Naast het hek van mijn vierbenige vriendjes voetbal-
len drie broers en zus Beugel fanatiek op het kleine 
grasveldje. Een familiederby. Een-tweetje, kaatsbal, 
puntertje, panna: het is een waar schouwspel. Zelfs 
de schwalbes ontbreken niet. In een soort twee-tegen-
twee-partij ontwikkelen zij zichzelf op techniek en voor-
al op samenwerken. Bijzonder knap hoe saamhorig de 
drie broers en zus voetballen zonder dat er maar één 
gele kaart valt. Bedenk daarbij dat zij ook de hele dag 
met elkaar zitten opgescheept in de ‘thuisklas’. Boris, 
Ivar en Merle voetballen respectievelijk in 
JO17-1, JO13-1 en MO12-3. Een familie met talent. 
Jongste zoon Cas zit bij de scouting en is de belangrijke 
vierde man. Onmisbaar, al is het maar om te benadruk-
ken dat het gemis niet alleen bij vv Heino groot is; 
dit geldt voor alle verenigen én alle gezamenlijke 
activiteiten.  

Broers en zus zijn het onderling helemaal eens met het 
antwoord op de vraag wat ze willen doen als de corona-
crisis voorbij is: direct naar het voetbalveld om met zijn 
állen een potje te voetballen. Vrienden, gezelligheid en 
saamhorigheid komen nagenoeg in al hun antwoorden 
voor. Boris vult aan: ‘Het zou leuker zijn als we weer 
met zijn tweeën of drieën kunnen voetballen.’ Gelukkig 
kan de jeugd weer met hun eigen team trainen nu de 
maatregelen zijn versoepeld. Ze smachten hier ook 
naar. Het leven zonder voetbal is gewoon erg erg erg 
saai. ‘Het is ook jammer dat je niet op het veld mag ko-
men’ geeft Boris aan. ‘Erg jammer’, zegt Merle. ‘Het is 
niet zo leuk, want ik kan nu niet meer met mijn teamge-
noten voetballen’ aldus Ivar die gezelligheid hoog in het 
vaandel heeft staan. Samen met teamgenoten voetbal-
len, dit mist Ivar dan ook het meest. Ook de 

trainingen en de wedstrijden zijn voor Boris en Merle 
een groot gemis. ‘Ik mis gewoon alles’, uit Boris zich 
kort en krachtig. Een familie met drie fanatieke voet-
ballers. Samen zijn ze goed voor veel trainingsavonden 
per week, drie wedstrijden op de zaterdag en zorgen 
zij voor véél voetbal-was. Voor pa en ma Beugel heeft 
het voetballoze leven van de kinderen dus ook duidelijk 
gevolgen. 

Regelmatig wordt er een balletje getrapt en blijven ze 
allemaal fit door te hardlopen. Zelfs moeder Beugel 
draagt haar steentje bij en loopt hard mee. Trots voorop 
met haar ‘kroost’ achter zich. De terugweg loopt de 
kroost toch net een pasje harder door wellicht het laat-
ste restantje overgebleven wedstrijdconditie? Prachtig 
om te zien dat ook het hardlopen een familiegebeuren 
is. Een dikke pluim voor moeder. Boris is de hardloop-
koning in de familie. Liefst vier keer per week trekt hij 
zijn hardloopschoenen aan om zijn conditie op peil te 
houden. En met grote regelmaat voetballen ze allemaal 
in de tuin of op het grasveldje. 
Ivar en Boris houden contact met hun teamgenoten via 
social media. Merle doet dit ook en ze doet met haar 
teamgenoten online activiteiten. ‘En ik loop hard samen 
met een teamgenoot’, aldus Merle. Mooi dat ze op 
afstand toch in contact blijven met het team. 
Het is duidelijk dat dit gezin leeft voor voetbal. Zo trapt 
vader Beugel fanatiek en vrolijk een balletje mee met 
de jeugd. Sinds dit jaar heeft het gezin er bovendien 
een nieuw lid erbij: ballenjongen (hond) Max. Gelukkig 
is Max in drie maanden tijd wel groter geworden dan de 
bal zelf. ‘Gooi open dat sportpark’ is de grootste wens 
van dit gezin. Een wens die velen met hen delen. Tot 
die tijd zijn ze veroordeeld tot het grasveldje. En Merle, 
pak je broers maar aan …!
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Arjan, Sandra, Amber, Falko, Merijn 
en Bente Schouten
In dit bijzondere verslag over hoe de leden van vv 
Heino de tijd doorkomen zonder voetbal, mag één 
gezin niet ontbreken: de familie Schouten. Allemaal 
bij de voetbal. Pa Arjan schoffelt bij de heren 7x7 45+ 
en ma bouwt haar roemrijke carrière af bij dit team. 
Oudste dochter Amber laat haar talent shinen bij 
Vrouwen 1 Zaterdag, zonen Falko en Merijn trappen 
erop los bij H9 en JO19. Jongste telg Bente weet haar 
vrouwtje te staan tussen de jongens bij JO13-1G. Een 
bont gezin met een diversiteit aan antwoorden, maar 
ook in dit gezin is vooral de gezelligheid van de voet-
bal een groot gemis. Zoals Arjan heel mooi zegt: ‘Nu 
de voetbal er niet meer is, maakt dat het waardevolle 
van voetbal nog duidelijker.’ Falko, Merijn en Amber 
missen de gezelligheid van de wedstrijden en met het 
team. Of, zoals Falko zegt: ‘Beetje lullen over de 
wedstrijd en alles eromheen.’ Arjan mist vooral het 
dollen op het veld, of gedold worden. Daarnaast ook 
de serieuze gesprekken die waardevol zijn. Het 
trainingsdier van de familie is Bente. In ieder ant

woord benoemt ze het trainen. Niet kunnen trainen 
met haar team is een groot gemis voor haar. ‘Samen 
trainen blijft toch het leukst’, zegt ze. Wat een geluk 
dat Bente snel, al is het met wat aanpassingen, weer 
op het veld mag staan met haar team.
De impact van de voetballoosheid is groot in dit gezin. 
Dit geldt ook voor de wasmachine die wat staat te 
pruttelen in een hoekje. Sandra heeft hele saaie, 
maar vooral hele rustige zaterdagen. Veel minder was 
en geen gehaast meer om alle wedstrijden van de 
telgen te kunnen zien. Het voordeel van deze 
C-toestand is dat zij samen kunnen eten ‘s avonds; 
er hoeft immers niemand naar de training. Of is dit 
tegelijkertijd ook een nadeel? 
Geen sport meer op tv nu de nationale en internatio-
nale profvoetballers thuisbankzitters zijn geworden. 
Op Arjan heeft het stopzetten van alle profcompetities 
terdege invloed. Kijken naar de voetbalkunsten van 
anderen is dan misschien compensatiegedrag van de 
ouder wordende man waarbij de eigen ‘voetbalouder-
domsgebreken’ zichtbaarder worden, maar wel een 
fijn tijdverdrijf. Bovendien Arjan, het valt niet op 
tussen je teamgenoten, die hebben er net zo goed 
last van. En jij blijft er toch wel bovenuit springen met 
je pingelende voetbalkunsten. Gelukkig wordt de tv 
wel nog steeds optimaal gebruikt. Nu door zoon 
Merijn om Netflix te kijken. 
De grootste verandering voor het hele gezin is dat 
ze (te) veel vrije tijd hebben en meer samen thuis 
zijn. Over thuis gesproken: ‘Sinds de wedstrijden zijn 
afgelast, kom ik met regelmaat minder thuisthuis’, 
aldus Falko. Hij kwam ieder weekend trouw over 
vanuit Leeuwarden om op zondagochtend te schit-
teren op het veld. Het niet ‘thuisthuis’ komen van 
Falko is overigens verklaarbaar. Hij heeft in Leeuwar-
den huisgenoten die af en toe een balletje trappen. 
Bovendien is de tuin van thuisthuis al behoorlijk vol. 
Helemaal sinds de komst van pup Charley die de tuin 
beschouwd als haar jachtterrein. 
Helaas heeft Falko al voor de C-toestand besloten zijn 
voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Misschien 
wel een goed idee om nog een afscheidswedstrijd in 
te plannen voor de bewonderaars?

Ieder gezinslid houdt zijn of haar conditie en tech-
niek op eigen wijze in topvorm. Bente traint nu solo. 
‘Maar’, zegt ze, ‘de oefeningen zijn wel wat beperkt en 
minder leuk in je eentje.’ Gelukkig heeft vader Arjan 
dé oplossing. Zo af en toe houdt hij een balletje hoog, 
samen met Bente en Merijn, om de techniek onder de 
knie te houden. Amber loopt hard of doet haar 
workout in de tuin. Bente loopt hard, daarnaast doet 
ze wat aan krachttraining en bedenkt ze zelf oefe-
ningen. Begrijpelijk als je vader niet verder komt dan 
alleen het hooghouden van de bal. Dit alles gebeurt 
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allemaal in de tuin van de familie Schouten. Moeder 
Sandra wandelt veel in de omgeving om haar conditie 
op peil te houden. Gelukkig loopt Merijn niet vaak hard 
– zo wordt al te grote drukte voorkomen. Hij houdt 
lekker veel energie over, maar of het zo goed is voor 
zijn conditie? Misschien een idee om toch te gaan hard-
lopen als het spitsuur voorbij is, Merijn? 

De groepsapp is altijd het belangrijkste communicatie-
middel geweest met de teams. De familieleden geven 
aan dat de berichtgeving in de app gelijk is gebleven, 
minder wordt of er zelfs helemaal niet meer is. De 
humor komt bij de oudjes vandaan, de team-app blijkt 
meer een gein-app te zijn. Bij Vrouwen 1 Zaterdag 
proberen de trainsters de conditie van Amber en haar 
teamgenoten per app op peil te houden. Bente geeft 
aan: ‘Nu we buiten de afgelaste trainingen en wedstrij-
den ook niet meer op het voetbalveld mogen komen 
om samen te voetballen, is er eigenlijk geen contact 
meer.’ Het is mooi dat er een groepsapp bestaat, maar 
er gaat natuurlijk niets boven face-to-face contact. 
Gelukkig kan de jeugd binnenkort weer rustig aan 
trainen en hopelijk wordt ook het sportpark snel buiten 
de trainingsmomenten opengesteld. 
‘Gewoon het oude ritme oppakken. Ritme voor ons als 
oudjes is het allerbelangrijkste, dus direct op zaterdag 
weer een partijtje op veld 4’, legt Arjan enthousiast uit. 
Falko’s idee voor Heino 9 is om gelijk een oefenwed-
strijd te spelen om het wedstrijdritme op te pakken. Zijn 
advies: ‘Iedereen kan voor zichzelf thuis trainen voor de 
eerste helft, de tweede helft én de derde helft.’ Aan-
vullende tip: de derde helft kan gezamenlijk getraind 
worden in Zoom, goed voor het teambuildingsgevoel. 
Ook Merijn en Amber willen zo spoedig mogelijk weer 
het veld op voor een training of een wedstrijd. 
‘Desnoods een oefenwedstrijd’, geeft Merijn aan. 
Amber vult aan: ‘Er zijn genoeg oefeningen op afstand 
te doen, net zoals in de kantine zitten ook op afstand 
kan’. Ze zijn het gebroeder/zusterlijk met elkaar eens. 
Bente wil uiteraard zo snel mogelijk trainen, weer 
samen voetballen om als team het gevoel terug te 
krijgen. ‘Al is de vraag of het team behouden blijft’, 
peinst ze. 
Het is vooral afwachten wat de komende tijd gaat 
gebeuren en of Sandra voor de zomerstop nog langs de 
lijn staat. Haar aanvulling hierop: ‘Het zou fijn zijn als 
de voetbal niet is afgelopen eind mei. Zodra het kan, 
de boel weer oppakken en zo lang mogelijk doorgaan 
met trainen en (vriendschappelijke) wedstrijdjes op het 
voetbalveld.’ Een logische wens als je zo’n drukke tuin 
hebt vol voetballende familieleden en jachthond. De 
wasmachine heeft vakantie, maar de stofzuiger staat 
dag en nacht paraat om het kunstgras in de tuin korrel-
vrij te houden. En dit vinden wij niet raar, dit vinden wij 
héél bijzonder!

Luc Fakkert
Over bijzonder gesproken. Een team dat op weg was 
naar een unieke competitie-einduitslag en ruim voor-
liep op de voorspelling. Gedreven, in topvorm en scherp 
tot op het bot om met volle 200% inzet eindelijk de 
sinassticks (Rohda Raalte) met nul punten naar huis te 
sturen. Helaas, aan deze geweldige competitie kwam 
een abrupt einde na hun laatste wedstrijd op 8 maart. 
Wat overblijft is een zure nasmaak en tijd. Heel veel 
vrije tijd. Uiteraard heb ik het hier over Heren 1. Een 
jong team waar plezier, fanatisme en saamhorigheid 
de boventoon voert, zoveel werd wel duidelijk uit het 
leuke telefoongesprek met Luc Fakkert, vaste speler 
van Heino 1. Luc antwoordt enthousiast op de vraag 
wat hij nu het meest mist. ‘Vooral de gezelligheid met 
mijn teamgenoten en het ouwehoeren met elkaar. Dit 
gebeurde meestal voor en na de trainingen. Tijdens de 
training is iedereen fanatiek en dat maakt het mooier 
dat je daarna met elkaar een biertje kan drinken. De 
wedstrijden mis ik ook wel; de spanning voor en tijdens 
de wedstrijd, het moment dat het moet gebeuren.’ Elke 
dinsdagavond, donderdagavond en de hele zondag 
stonden voor Luc in het teken van voetbal. Dat hij nu 
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Succes wordt 
niet bepaald 
door cijfers.
Dat verwacht je niet, van een accountant of 
belastingadviseur. Toch is het zo, bij KroeseWevers. 
Bij ons staat de mens achter de cijfers voorop: de 
ondernemer. 

KroeseWevers  Almelo, Deventer, Doetinchem, 
Emmen, Enschede, Oldenzaal, Raalte, Zwolle
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niet kan voetballen heeft dan ook een grote impact op 
hem. Wat doet hij nu met die vrijgekomen tijd? ‘Hier 
moest ik wel een andere invulling aan geven en dat 
was wel even wennen’, zegt Luc. Om het balgevoel te 
houden, pielt hij wat met de bal of schiet hij op de goal 
op het grasveldje achter hun huis. Hoe houdt hij dan 
zijn conditie op peil? Het zou toch jammer zijn als al die 
trainingsuren die Luc in zijn lijf heeft geïnvesteerd nu 
teniet worden gedaan. ‘Ik doe de trainingsoefeningen 
van Robert Spenkelink, deze zijn gericht op stabiliteit’, 
geeft Luc aan. 
Nu dit seizoen vroegtijdig is beëindigd, is het team 
volop bezig met het volgende seizoen. De nieuwe 
groepsapp is aangemaakt ter voorbereiding. Daarnaast 
blijft het huidige team ook in contact met elkaar, dit 
gaat voornamelijk over stoppen of overstappen naar 
andere clubs. 
Het slotakkoord is aan Luc over als straks het ‘normale 
leven’ weer begint. ‘Ik hoop dat we zo snel mogelijk 
weer wedstrijden kunnen spelen. Daarna een lekker 
biertje drinken in de kantine. Een tip voor de vereniging 
is het organiseren van een feest gericht op het nieuwe 
voetbalseizoen en het openen van het nieuwe hoofd-
veld.’ Laat de vereniging dan ook alvast het draaiboek 
opstellen voor een overwinningsfeest. Heino 1 laat 
volgend jaar de ambitie van de sinassticks smelten als 
sneeuw voor de zon door niet één, maar twee keer met 
de winst ervandoor te gaan. 

Nicky Kortstee
In deze rare tijden, in de 1,5-meter-afstand-maatschap-
pij is het al bijna niet meer voor te stellen hoe gezellig 
druk het in de kantine was op de laatste zondag voor 
de lockdown. De dames van Vrouwen 1 Zondag zijn 
vaak in de kantine te vinden, verscholen tussen de 
heren. Ze zijn er altijd bij als er een feestje te vieren is. 
Niet dat dit team een uitgesproken kampioensteam is. 
Nee, dit team heeft als motto ‘f*ck the glasses, bring 
the bottles!’. Goaltjesgetter Nicky Kortstee mist de 
brakke koppen van de anderen dan ook het meest. 
‘Uiteraard ook de gezelligheid van voor en na de wed-
strijd, de mensen spreken die je al een tijdje niet hebt 
gezien en de strijd die je samen levert om te winnen. 
Nu de voetbal stilligt, worden de sociale contacten 
minder’, geeft ze aan. Ze houden nu contact via de 
groepsapp. ‘Al is dit nu wel een stukje minder dan 
anders’, vertelt Nicky. 
‘Wat ‘geen voetbal’ voor impact op mij heeft? Mijn 
motivatie om te gaan sporten wordt behoorlijk op de 
proef gesteld. Nu is er geen trainer die ervan uitgaat 
dat je er bent. Ik probeer mijn conditie op peil te 
houden door te gaan hardlopen, te wandelen en door 
wat oefeningen te doen. Ik denk dat mijn techniek, voor 
zover die er was, nu ver te zoeken is.’ 
Nicky trapt nog wel eens een balletje in de tuin. 

Hopelijk heeft ze een hele grote tuin, anders voor de 
buren: veel succes. Ze blijft fanatiek die Nicky, want 
zodra de maatregelingen worden opgeheven, wil ze 
gelijk weer volle bak ertegenaan tijdens de training. Ik 
voel dat Vrouwen 1 Zondag volgend jaar kampioen gaat 
worden …

Nawoord
Het moge duidelijk zijn dat het niet kunnen voetballen 
bij de club een grote impact heeft op iedereen. Niet 
alleen op de leden en ouders, ook op de vele vrijwilli-
gers. Denk aan de vrijwilligers die iedere dag paraat 
stonden voor de voetbal. Hun dagelijks leven ziet er 
wezenlijk anders uit. Minder sociaal contact, het 
missen van de gezelligheid en gezellig ouwehoeren, 
niet meer genieten van de wedstrijden, geen geklaag 
en gelach tijdens de trainingen en het ontbreken van 
het teamgevoel, het missen van gewoon voetbal. Het is 
een rare gewaarwording. Zo wordt er volop gestreden 
en draait het voetballeven, de competitie met de bijbe-
horende spanning volop. En dan ineens ligt alles plat, 
zijn de kantine en het sportpark dicht en moeten we 
1,5 meter afstand houden. Het invullen van de vrijge-
komen tijd, het op peil houden van de conditie en het 
contact onderhouden met de teamgenoten, iedereen 
doet dit op zijn of haar eigen manier. Duidelijk is dat 
het teamgevoel toch anders is en vooral minder inten-
sief nu er geen voetbal meer is. Gelukkig weet de jeugd 
hier wel een weg in te vinden – en kunnen zij 
rustig aan weer starten met trainen. Iedereen wenst 
dat het sportpark zo snel als mogelijk opengaat. 
Hopelijk kunnen we straks het voetbalgeluid weer 
horen in het dorp, kunnen wij deze rare tijd achter ons 
laten en het waardevolle hieruit meenemen naar een 
nieuw voetbalseizoen: voetbal is meer dan alleen met 
mensen achter een bal aanhollen. De C-toestand 
heeft ons geleerd dat voetbal ook staat voor Vertier, 
Verbinding, Verantwoordelijkheid en vooral voor 
Verbroedering. Mocht het zover zijn, laten wij dan met 
zijn allen dit mooie voetbalgevoel vieren. Een goede 
reden voor een fantastisch feestje op het sportpark. Tot 
die tijd, zorg vooral goed voor jezelf en voor elkaar.
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Het Sport Real Toernooi, het bekendste en roemruch-
tigste voetbaltoernooi van Heino en omstreken wordt 
al 44 jaar georganiseerd. Het Sport Real Toernooi is 
altijd nauw verbonden geweest met Gait ‘Goei’ndag’ 
Groot Beumer. Helaas is deze markante persoonlijk-
heid, het boegbeeld van saamhorigheid, gedreven tot 
op het bot en met een onvermoeibare inzet, op 22 juli 
2019 van ons heengegaan. Na deze datum is alles 
niet meer zoals het was. Gerard Groot Beumer, de 
bescheidenheid zelve, verdient zijn eigen toernooi.  

Helaas ligt door de intelligente lockdown heel het voet-
bal op zijn gat. Ook het Sport Real Toernooi kan spijtig 
genoeg niet doorgaan. Toch brengen we het graag 
onder de aandacht omdat het bij de eerstvolgende 
keer dat het wel gespeeld wordt een bijzondere wen-
ding krijgt in vorm en naam. Het reguliere veldvoetbal 
verandert naar 7x7-voetbal en er wordt op een half 
veld gespeeld. Ook gelden er iets andere spelregels en 
behoren slidings niet meer tot het spel. Het Sport Real 
Toernooi staat volgend jaar zeker weer op de agenda 
maar zal vanaf dan bekend staan als het ‘Gait Groot 
Beumer Toernooi’. 

De organisatie is in handen van Alfons Groot Koer-
kamp, Wim Bosch en Bertus Neimeijer. Bertus en Gait 
zijn samen verantwoordelijk geweest voor maar liefst 
44 toernooi-edities voetbalplezier. Een goed geoliede 

organisatiemachine. Maar ook na de opkomst van het 
digitale tijdperk bleef Gait standvastig bij het oude 
vertrouwde. De uitslagen hield hij bij op een handge-
schreven programmavelletje. Met de pen, in blokletters. 
‘Na afloop is de prijsuitreiking in de kantine’ stond 
steevast helemaal onderaan op het velletje geschreven. 
Dit mocht niet vergeten worden. Dit is de charme van 
het toernooi: gemoedelijk, no-nonsens, met een eigen 
sfeer. Niet voor niets doen er ieder jaar teams mee die 
al sinds de jaren tachtig meestrijden. . 

‘Sport Real Toernooi wordt 

Gait Groot Beumer Toernooi’

Dit jaar zou het toernooi voor de eerste keer plaatsvin-
den zonder Gaits fysieke aanwezigheid, maar wel in 
naam en gedachten aanwezig. Vrijdag 15 mei zou de 
finaleavond plaatsvinden met na afloop de prijsuitrei-
king. Die gaat niet door, maar het zou mooi zijn om op 
deze avond allen het glas te heffen op Gait, een me-
morabele man die, samen met anderen, memorabele 
toernooien heeft organiseerd. 

Met een vleugje heimwee naar hoe het ooit was, is 
2021 klaar voor het ‘Gait Groot Beumer Toernooi’. Blok 
alvast de vrijdagavonden in de maanden april en mei 
2021!

Gait Groot Beumer 
Toernooi
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Martijn Vogel
vv Heino heeft het contract met Martijn de Vogel verlengd, waarmee 
hij voor zijn vierde seizoen heeft getekend. De jonge spelersgroep 
voelt zich goed bij Martijn, zowel binnen als buiten het veld.
Zowel de hoofdtrainer als de TC zijn erg blij met deze talentvolle 
groep, waarin voldoende potentie zit om nog verder te groeien

Henny Krosman
Wij zijn erg blij dat Henny zijn contract heeft verlengd als assis-
tent-trainer van Heino 1. Hij vervult deze rol dit jaar voor het eerst en 
hij voelt zich er prettig in. Zijn samenwerking met hoofdtrainer Martijn 
de Vogel is erg goed.

Sander de Boer
Sander wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van het tweede 
elftal. Sander is 34 jaar oud en in het dagelijks leven docent. Hij is 
afkomstig uit Dedemsvaart. Hij heeft zelf gespeeld bij s.v. Dedems-
vaart en is hier ook zijn trainingscarrière begonnen. Eerst bij de jeugd 
en later als assistent bij het eerste elftal. In deze periode heeft hij zijn 
TC2-diploma behaald. Daarna is hij jeugdtrainer geweest van diverse 
jeugdselectieteams.

Rico Magsino en Ivo Tammens
De trainers van JO19-1 en JO17-1 blijven ook volgend seizoen de 
trainers van onze oudste jeugdselectieteams.

Rico heeft het erg naar zijn zin bij vv Heino en JO19-1 en wij zijn ook 
erg tevreden en blij met de samenwerking. Hij sluit goed aan bij de 
visie die wij hebben betreffende de jeugdopleiding. Na een jaar bij 
JO17-1 is Rico nu bezig met zijn eerste, zeer succesvolle, jaar bij 
JO19-1. Het team is momenteel koploper in de Vierde Divisie en er 
doen regelmatig jongens mee met de seniorenselecties. 

Ivo zal volgend seizoen weer voor de JO17-1-groep staan. Na een jaar 
voor de JO13-1 gestaan te hebben staat hij dit jaar voor het eerst 
voor de JO17-1 en dit bevalt beide partijen prima. Ivo zal volgend sei-
zoen ook de UEFA-B-cursus gaan volgen. JO17-1 draait dit jaar lekker 
mee in de subtop van de Vierde Divisie. 

Renate Grote Gansey
Ook volgend seizoen zal Renate aan het roer staan van onze vrou-
wenselectie. Renate is dit jaar voor het eerst trainer van Vrouwen 1, 
nadat ze zelf eerst jarenlang onze clubkleuren verdedigd heeft als 
speelster. Haar nieuwe rol bevalt Renate uitstekend en ze kan het 
jonge team goed verder helpen met haar ervaring. We zijn dan ook 
erg blij dat we onze samenwerking kunnen voortzetten!

Fabian Meijerman 
Keeperstrainer van onze seniorenkeepers Fabian heeft zijn con-
tract met een jaar verlengd. Daarmee is hij ook komend seizoen 
onze keeperstrainer en -coördinator van het eerste, tweede en 
derde elftal.

Zij tekenen voor een nieuw seizoen
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Zorgpremie Salland Zorgverzekeringen bekend! 
Basispremie: €113,90 per maand
Op 12 november hebben alle zorgverzekeraars hun premie bekendgemaakt. Zo ook onze eigen sponsor.
Bij Salland Zorgverzekeringen betaal je in 2020 €113,90 per maand voor de basisverzekering.

Stap je over naar Salland Zorgverzekeringen en doe je dat via onze club? Dan krijg jij korting op je aanvullen-
de en tandartsverzekering én je scoort een bedrag voor onze clubkas.
Ook maak je via deze actie kans om jouw lidmaatschap bij de club terug te winnen. Mooie win-win dus! Over-
stappen is heel gemakkelijk. Je regelt het via www.salland.nl/vvheino. Salland zegt je huidige zorgverzekering 
op.

Wil je eerst nog even kijken wie Salland is en waar ze voor staan? Kijk dan eens op www.salland.nl. 
Je kunt daar ook de verschillende pakketten met elkaar vergelijken, zodat je een verzekering kunt 
afsluiten die helemaal bij jouw situatie past.
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vv Heino 7 x 7 45+ bedankt de sponsor
Het verleden is niet uit te wissen en nostalgie blijft bestaan, groen-wit blijft altijd verbonden met 
vv Heino, ook al heeft de club nu nieuwe clubkleuren. Een mooie aanleiding om sponsor RGT Tweewie-
lers Heino te bedanken. Het laatste groene vv Heino 7 x 7 45+-shirt werd als een collector’s item inge-
lijst met daaromheen de voetbalplaatjes van alle teamleden. 

Dankzij de sponsor - en gelukkig voor de tegenstanders en de kijkers - heeft dit team tijdens toernooien 
niet in zijn nakie hoeven voetballen☺Richard bedankt dat je onze trouwe sponsor wil zijn; wij waarderen  
dit enorm!
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IN DE MEDIA

Niet winnen, maar het 
individu staat aan de 
basis van succesvolle 
jeugdopleiding Heino
Stan Lelieveld, Stentor – Amateurvoetbal
7 februari 2020

Wie niet sterk is, moet slim zijn. Of beter: wie niet rijk 
is, moet creatief en doortastend zijn. Heino heeft geen 
zak geld om voetballers te ronselen, maar compen-
seert dat met een jeugdopleiding die aan de weg 
timmert.

Voor het oudste jeugdelftal van Heino was de eerste 
wedstrijd na de winterstop er direct een om van te smul-
len. JO-19 speelde zaterdag tegen Rohda Raalte en deel-
de de ‘grote’ buurman opnieuw een uppercut uit: 1-0.
Daar waar het eerste elftal van Heino nog nooit in slaag-
de in een officiële wedstrijd, lukte dat de oudste jeugd 
dus wel: winnen van de grote rivaal uit Raalte. Voor de 
tweede keer dit seizoen zelfs. Door de overwinning is 
JO-19 van Heino hard op weg om kampioen te worden 
en promotie af te dwingen naar de derde divisie. Geen 
Sallandse club acteert met de jeugd op dat hoge niveau.
Bewaker van beleid
De prestaties van Heino JO-19, evenals die van de ook 
in de vierde divisie acterende JO-17, vloeien voort uit 
een traject dat zeven jaar geleden is gestart bij Heino. 
Aan het hoofd van de jeugdopleiding staat sinds en-
kele jaren Raaltenaar en voormalig eerste-elftalspeler 
Rik Keijzer; bewaker van beleid en kwaliteit. Onder zijn 
leiding is Heino hard op weg om de beste jeugdopleiding 
van Salland te worden.

  Keijzer: ,,Met onze JO-19 en JO-17 
  zitten we op een hoger niveau dan de
  ons omringende gemeenten, maar
  met de jongere elftallen niet. Dat
  baart ons geen zorgen, want dat heeft
  alles te maken met de keuzes die we
  in het  kader van ons jeugdbeleid 
  maken”, zo legt hij uit. ,,De oudste
  jeugd is ons  enige elftal dat echt
  volledig prestatiegericht is. Bij de 

JO-17 wordt winnen ook belangrijk, maar ligt daar nog 
niet de focus op. Bij de lagere elftallen is alles uit-
sluitend gericht op het beter maken van het individu. 
Die jongens spelen bijvoorbeeld altijd in een 3-2-2-3 
systeem, met als doel om ze een op een te laten verde-
digen en de nadruk op het spelen van driehoekjes te 
leggen. Die jongens hebben nog niet de kracht om een 
lange pass te geven, dus willen we dat niet. Veel belang-
rijker vinden we het dat ze met rechts, maar ook met 
links een bal kunnen inspelen. Daar besteden we veel 
aandacht aan.”
“De oudste jeugd is ons enige elftal dat echt volledig 
prestatiegericht is”
Rik Keijzer
Een van de gedachten achter die aanpak, is dat op die 
manier ieder individu beter wordt en dat het gemid-
delde niveau ten minste voldoende of goed is. ,,Onze 
vereniging is niet zo groot dat we uit een hele voorraad 
spelers kunnen putten. Met de helft goede spelers in 
je elftal en de andere helft matige spelers kom je niet 
ver. Nu hebben we een elftal met goede en enkele heel 
goede spelers.” Daarmee is Heino steeds beter in staat 
op hoog niveau te voetballen met de jeugd. Met als doel 
dat uiteindelijk de selectie-elftallen bij de senioren ervan 
gaan profiteren.

Keijzer vervolgt: ,,Heino is geen club waar spelers 
betaald worden. Ik heb hier tien jaar gevoetbald en 
altijd mijn eigen benzine betaald. Dat is prima, zolang 
dat voor iedereen geldt. Om met het eerste elftal op 
een zo’n hoog mogelijk niveau te voetballen, moet de 
aanwas vanuit de jeugd zo groot mogelijk zijn. Dat lukt 
steeds beter.”

De regels zijn voor iedereen daarom glashelder. Alle 
trainers werken exact volgens de richtlijnen en voor 
jeugdspelers is ook volstrekt helder wat zij mogen ver-
wachten en wat van hen verwacht wordt. Keijzer: 
,,Bij Heino is alles picobello voor elkaar, krijgen alle 
jeugdspelers evenveel speeltijd en weten ze dat als ze 
het niveau van hun leeftijdsgenoten ontstijgen, dat ze bij 
een hoger elftal gaan spelen en trainen. Dat consequent 
doorvoeren van het beleid zorgt voor duidelijkheid bij 
iedereen.”

Rik Keijzer staat aan het hoofd van de jeugdopleiding van vv Heino. “Bij de lagere elftal-

len is alles uitsluitend gericht op het beter maken van het individu.”  © Kevin Hagens
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Zoals we al hebben gemeld in de Algemene Ledenver-
gadering, we hebben een werkgroep opgericht om het 
sportpark duurzamer te maken. De werkgroep valt onder 
de accommodatiecommissie. 

Als werkgroep hebben we eerst gekeken wat de jaarlijkse 
energiekosten zijn en deze zijn hoog. Het energieverbruik 
staat gelijk aan het energieverbruik van twintig huis-
houdens en zullen de komende jaren, als we niets doen, 
steeds hoger worden. Niets doen is dus geen optie. We 
hebben daarom een QuickScan laten maken om te 
bekijken hoe we de energiekosten kunnen terugdringen, 
wat de globale kosten zijn en wat de terugverdientijd is. 
We zijn ook gaan kijken hoe andere voetbalverenigingen 
het verduurzamen hebben aangepakt. Hiernaast laten we 
ons informeren over de subsidiemogelijkheden.

Een van de grootste energieposten is de veldverlichting. 
Deze verlichting is eigendom van de gemeente Raalte en 
daarom hebben we de gemeente gevraagd financieel mee 
te helpen om de traditionele verlichtingen om te wisselen 
voor LED-verlichting, maar de gemeente wil hier tot op 
heden helaas niet aan meewerken.

We zijn op dit moment bezig om te kijken welke verduur-
zaming we als eerste aan gaan pakken, wat de kosten 
zijn, maar vooral wat de opbrengsten zullen zijn. 

We kunnen als werkgroep altijd personen gebruiken die 
de weg in de verduurzaming kennen en ons willen helpen 
om het sportpark te verduurzamen. Als je interesse hebt, 
laat mij het dan weten.

Namens de werkgroep Duurzaam vv Heino. 

Rob Hoppen, Voorzitter Accommodatiecommissie
06 - 22026404 of
voorzitter-accommodatiecommissie@vvheino.nl

WERKGROEP DUURZAAM
VV HEINO
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Raalterstraat 66, Heino
www.restauranthetbuitenhuys.nl
 Open: do - vr - za vanaf 16:00 uur

zondag vanaf 11:00 uur.  

• Voor de kleine hap en grote trek: 
kom genieten van een gezellige borrelhap,

lekkere zondagslunch of kom 
uitgebreid dineren

• Elke laatste vrijdag van de maand 
live muziek tijdens de vrijdagmiddagborrel

• Stamtafel met biertap
Tap je eigen biertjes en kom met je vrienden/

sportmaatjes/collega’s gezellig borrelen
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DOOR: JESSICA SLOTMAN

Elwin Slotman is meer dan voetbal, hij is mijn grote 
broer! En ruim 40 jaar actief lid van vv Heino. In betere 
tijden staat hij op zaterdagmiddag biertjes te tappen in 
de kantine. Sterker nog, hij is zelfs kantinecommissie-
lid. Ikzelf denk als opperhoofd tapinstallatie. 
Ik ben wel benieuwd wat mijn grote broer eigenlijk nog 
meer doet in zijn vrije tijd aangezien hij al 11 jaar in 
Kampen woont en toch wekelijks rondom het clubhuis 
of in Heino te vinden is … Tijd dus om hem het mes op 
zijn keel te zetten. 

Ik vraag Elwin wat hij doet in zijn vrije tijd. En op 
welke positie hij speelt. In beide gevallen is het antwoord 
volgens mij hetzelfde: op de bank. Auw, dat was zijn 
voet hard tegen mijn scheenbeen. Het dreigt een clas-
sic brother sister battle te worden. Om de sfeer leuk te 
houden, vraag ik daarom naar zijn carrière als vrijwilliger. 
Grotendeels heb ik die van dichtbij meegemaakt en ik 
weet hoeveel tijd, ziel en zaligheid hij erin heeft gestopt. 
Elwin is opgeklommen van vlaggenist tot jeugdleider. Hij 
groeide met het team mee van de B- naar de A-jeugd. 
Het bijzondere is dat dit team, F.C. Lappen, na 25 jaar 
nog steeds bestaat: het huidige 7x7 35+-team. Berucht 
in Heino en van Braunschweig tot aan Barcelona. Na zijn 
eigen selectiecarrière bij de senioren is hij een aantal 
jaren teamleider geweest van Heino 1. Het befaamde 
promotiefeestje van de 3e naar de 2e klasse staat nog 
vers in zijn geheugen gegrift. 

Organisatorisch staat hij zijn mannetje. Een man die van 
vele markten thuis is en erg goed bereikbaar. Zijn echte 
naam is eigenlijk ‘Bel & Win’. Vanaf het begin van het 
mobiele tijdperk zit Elwin aan zijn telefoon vastgelijmd. 
(En dat was trap twee, mijn scheenbeen wordt blauwer 
…) Voordat er weer zo’n heftige broer-zus-discussie 
losbarst, vraag ik hem hoe hij eigenlijk in Kampen 
terecht is gekomen. Elwin vertelt dat hij na zijn studie 
aan de Vervoersacademie te Venlo - ook tijdens zijn 
studententijd was hij ieder weekend bij vv Heino te 
vinden - aan de slag is gegaan op de logistieke afdeling 
van Boekencentrale Van Dijk in Kampen en daar is gaan 
wonen met zijn gezin. Hij is de trotse vader van een 
dochter van acht jaar oud en ik heb een hele lieve fijne 
schoonzus.

Naast voetbal heeft hij andere grote hobby’s: bier en 
bouwen. Elwin de bouwer is bezig om de thuiszolder om 

te toveren tot een heuse opslag voor speciaalbieren. Hij 
heeft ook de wens om in de toekomst zelf bier te gaan 
brouwen. Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat 
Emiel (Hubo) en Arjan (Slijterij Van Dam) de bouw- en 
brouwliefhebberij hebben aangewakkerd. En niet te 
vergeten vv Heino- voorzitter Arjen als grote bierkenner. 
Sinds Arjan zijn teammaten Arjen en Elwin bij de 
BierGilde in Kampen heeft geïntroduceerd, zal het hop 
in het vat zeker niet verzuren. Inderdaad, vv Heino is 
meer dan voetbal alleen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de 
kantine deze mannen meer inspiratie gegeven dan het 
voetbalveld. De BierGilde-avonden zijn leuke informatie-
ve avonden vertelt Elwin, alleen logistiek levert het voor 
de terugweg wel eens problemen op … 

Verder klooit hij wat aan, zoals Elwin het zelf omschrijft. 
Eigenhandig knutselt hij in en rondom het huis. De 
dagen dat hij niet op de voetbal is, gaat Elwin graag 
dagjes op pad met zijn gezin om de natuur in te trekken 
of steden te bezoeken. Tijdens stedentrips en vakanties, 
speurt hij winkels af om speciale biertjes in te kunnen 
slaan. Met de vrienden worden deze biertjes uiteraard 
weer uitgebreid geproefd. Ik proef dat er een binnenkort 
een nieuwe activiteit in het clubhuis wordt georganiseerd 
door de BierGildevrienden!

De laatste vraag die ik aan Elwin stel is: ‘Wat is je groot-
ste passie?’ Een diepe zucht volgt, hij prevelt wat 
onverstaanbaars en dan antwoordt hij met volle over-
tuiging: ‘Genieten met een grote G!’ Elwin staat dan ook 
symbool voor de GenietGilde, synoniem voor samenzijn 
en zorgen voor elkaar. Zijn grote G staat bij mij vooral 
voor Grote broer en ben ik best een beetje boel trots op 
hem. Samen zijn wij wel een sterk Broer-Zuster-Gilde: 
hij kan goed trappen, gelukkig kan ik harder lopen. Toch 
handig bij een potje voetbal …

MEER DAN VOETBAL ALLEEN ... 

ELWIN SLOTMAN
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Vv Heino organiseert in samenwerking met Ajoeto reanimatielessen. Ajoeto is een Medical First Aid 
Trainingscentrum dat EHBO-cursussen aanbiedt voor bedrijven, verenigingen en particulieren. We 
zijn dan ook heel blij dat eigenaar Martijn Geertsma ons wil steunen in het onderhouden van de 
reanimatielessen. Ook heeft hij aangeboden om met zijn kennis onze vereniging vanuit zijn vakge-
bied te bekijken en mogelijk te verbeteren. Mooi dat een plaatselijk bedrijf dat internationaal actief is 
ons hierin wil ondersteunen.

Er is nog ruimte voor leden/ vrijwilligers die graag een bijdrage willen leveren aan de veiligheid en 
gezondheid van ons allen. Stuur een mail naar info@vvheino.nl. De kosten van deze reanimatietrai-
ning worden vergoed door vv Heino. Meer informatie volgt over nieuwe data voor reanimatielessen 
in het nieuwe seizoen.
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DOOR DE EVENEMENTENCOMMISSIE

Winteractiviteiten voor de jeugd

Sint Nicolaas bezoekt kantine
Woensdag 27 november was een spannende dag voor onze jongste leden. Ze mochten met hun team bij 
de Goedheiligman op audiëntie in de kantine. Deze wist veel over de spelertjes en gaf hen allemaal een 
cadeautje. Het was erg gezellig.

Peking Mysterie opgelost door jeugd vv Heino
Op zaterdag 26 januari bleek er een misdaad gepleegd te zijn in Heino. De kinderen van de O10 en O11 wer-
den ingeschakeld om deze op te lossen: het Peking Mysterie. De misdaadpuzzeltocht liep door het dorp en ook 
langs onze sponsor Hong Bin, waar de kinderen allemaal een heerlijke loempia kregen. In Heino wonen een 
paar goede detectives, want de meeste teams konden het mysterie ontrafelen.

PEKING MYSTERIE

SINT NICOLAAS
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Op vrijdag 13 december was het gruwelen geblazen voor 
O12 en O13. Wie gaat er naar huis met de oorkonde van 
Fear Factor 2019? Daarvoor moest je alle uitdagingen 
doorstaan. De foto's spreken voor zich. Als je afviel, werd 
je bandje doorgeknipt. Je kon nog wel achter jouw kan-
didaat gaan staan om lootjes te winnen voor de loting 
aan het eind. Het was een avond vol afgrijzen, lachen en 
gillen.

FEAR FACTOR
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BINGO: MOOOIE PRRRIJZEN!  
Op vrijdag 7 februari was de traditionele vv Heino Bingo voor de jeugd t/m 
O15. Er waren entreekaarten voor wedstrijden van betaaldvoetbalclubs in 
de wijde omgeving. Je kon zelfs kaarten voor Nederland - Spanje winnen  
(inmiddels helaas afgelast i.v.m. het coronavirus), Fifa20 voor een console 
naar eigen keuze, tosti eten met het hele team en talloze andere prijzen. 
De bingo was weer goed bezocht; leuk om alle teams fanatiek bezig te zien 
in de kantine. 

BINGO

Namens vv Heino bedanken we iedereen die dit jaar heeft geholpen om de activiteiten voor de jeugd te organiseren!
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IN DE MEDIA
Volkskrant: Willem Vissers 26 april 2020

Alles valt weg in 
het amateurvoet-
bal, tot ‘uurtje 
factuurtje’ aan toe
Het amateurvoetbal wordt hard getroffen door de 
coranacrisis. Geen recettes, geen kantineomzet, geen 
accomodatieverhuur. ‘Voor de breedtesport in Neder-
land is dit een enorme klap.’ 

Het sportveld van de amateurs beleeft onwerkelijke 
weekeinden van leegte. De KNVB schat de misgelopen 
inkomsten op zeker 100 miljoen euro tot 1 augustus. 
En dat is alleen bij de amateurs.

Langzaam herleeft de amateursport voor teams, nu 
kinderen in de basisschoolleeftijd weer mogen sporten 
vanaf 29 april. De herstart is een regelklus: voetballen 
in een coronaregime. De aankondiging van de hervat-
ting bij Onze Gezellen, een omnisportvereniging uit 
Haarlem-Noord met 1750 leden, is duidelijk en streng.

Een greep uit het protocol met maatregelen: geen ou-
ders op het complex. Speciale looplijnen voor ingang en 
uitgang. Tien minuten tussen trainingen, om voldoende 
afstand te houden. Eén persoon tegelijk in het ballen-
hok. Ballenpomp en deurklink ballenhok desinfecteren 
(spray en doekjes aanwezig). Een speciale coronacoör-
dinator is aanwezig.

Maar het ruikt tenminste weer naar sport. Sinds an-
derhalve maand bewegen alleen de vlaggen bij Onze 
Gezellen (OG). Aan de overkant van de straat is het 
aanmerkelijk drukker, met een onafzienbare rij auto’s 

voor de ingang van de McDrive. Eten mag, zoveel als 
je wilt, besteld vanuit de auto. Sporten is verboden. De 
bedrijvigheid van, in het geval van OG voetbal, zaal-
voetbal, honk- en softbal, basketbal en badminton, was 
rigoureus stilgelegd door het coronavirus.

De voorzitters Hans Rutte (voetbal) en George de Haan 
(omni) leggen cijfers op tafel die inzicht bieden in finan-
cieel onheil. Hun problematiek is de problematiek van 
vrijwel elke club in Nederland, in welke (team)sport dan 
ook. De grootste sport, het voetbal met zijn 1,2 miljoen 
leden en meer dan 30 duizend wedstrijden elke week-
einde, mist de ontknopingen, de gezelligheid van een 
volle kantine, de feest- en spelavonden, de eventuele 
nacompetitie. ‘We lopen ongeveer 30 duizend euro per 
maand mis, alleen van de kantine’, aldus Rutte.

‘De jaaromzet van de kantine is ongeveer 270 duizend 
euro.’ De club heeft een verdeelsleutel voor de kan-
tineopbrengst, naar rato van de geschatte aanwezig-
heid per sporttak. Anderzijds is de meeste contributie 
binnen, nu de ontknoping van het seizoen naderde. 
Althans, in het voetbal. Ongeveer een ton per jaar. 
De Haan: ‘Maar het honk- en softbalseizoen was net 
begonnen met de voorbereiding. Bijna iedereen moet 
zijn contributie nog betalen. De vraag is of alle leden 
betalen als het hele seizoen uitvalt. Ze zijn loyaal, dat 
wel. En de sponsors? Niemand weet het.’ Het gaat 
daarbij om behoorlijke bedragen. De Haan noemt de 
cijfers van vorig jaar: 46 duizend euro contributie. Ruim 
23 duizend sponsoring, 25 duizend kantine.

Sinds 15 maart zijn alle accommodaties gesloten 
vanwege het coronavirus. ‘Van volop draaien viel alles 
opeens terug naar het totale nul’, aldus Rutte. De hele 
amateursport voor teams verdween, voor menigeen de 
heilige graal van het weekeind qua bewegen en plezier. 
Qua hele fysieke en mentale gesteldheid eigenlijk. Al 
die bedrijvigheid, de wedstrijden, de limonade in de 
rust, de gedroogde tranen van de kleintjes, de alomte-
genwoordige strijd, de rode konen, het biertje na afloop, 
de vrijwilligers. Weg.

Nu, anderhalve maand later, komt het leven dus lang-
zaam weer op gang, als eerst kinderen weer het veld 
op mogen, vanaf 29 april. ‘Maar nog geen potjes’, zei 
Mark Rutte, de premier, om reizen te voorkomen. De 
kantines blijven voorlopig dicht.

De financiële schade is enorm. Onze Gezellen heeft 
een eigen sporthal, die per uur wordt verhuurd. Zelfs 
‘uurtje factuurtje’, zoals ze dat noemen, is weggevallen. 
De KNVB becijferde het bedrag aan gederfde inkom-
sten vorige week op 100 miljoen euro, tot 1 augustus. 
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Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zei in 
een toelichting: ‘Geen kantineomzet, geen nacompeti-
tie. Geen bekerfinales. Geen recettes. Geen loterijen en 
veilingen, geen sponsoring in programmaboekjes. Geen 
verhuur van accommodaties aan kinderopvang. Geen 
toernooien. Plus de inschatting van afhakende sponso-
ren.’

Intussen viel de rekening van veldhuur op duizenden 
matten, ook bij Onze Gezellen. De clubs in Haarlem 
trekken daarbij samen op, om de gemeente te laten 
afzien van het innen van huur. Twee kunstgrasvel-
den, een natuurgrasveld, een honkbalaccommodatie 
die zelfs geschikt is voor interlands. Het gaat om 11 
duizend euro per kwartaal bij OG. De Haan: ‘We hoe-
ven nog niet te betalen. Maar we hopen dat van uitstel 
afstel komt. We mogen immers geen gebruikmaken 
van de velden.’

De voorzitters brengen de 300 miljoen steun voor de 
cultuursector ter sprake. Ook de amateursport verdient 
regeringssteun, oordelen zij. Hulp is er ook, onder meer 
via een fonds van de KNVB, maar daarin zit vooralsnog 
11 miljoen. Dat zal niet genoeg zijn.

De Haan: ‘Voor de breedtesport in Nederland is dit een 
enorme klap. Dankzij leden, vrijwilligers en welwillend-
heid van velen kunnen we veel rondbreien, maar op 
een gegeven moment hebben we inkomsten nodig. Al-
les ligt op zijn gat. Op korte termijn kan het voor kleine 
of financieel niet zo gezonde verenigingen de doodklap 
zijn. Op termijn komen ook grotere clubs als DSS en 
Onze Gezellen in gevaar.’ Rutte: ‘Elke structuur wordt 
kwetsbaar als je 4,5 maand thuiszit.’

Er zijn acht jeugdspelers geslaagd voor de cursus Pupillenscheidsrechter. De cursus bestond uit een theoretisch 
deel en een praktijkoefening.

Tijdens de theorie-avond kregen zij uitleg over de belangrijkste spelregels van het pupillenvoetbal en de vaardig-
heden van een scheidsrechter. Er werd aandacht besteed aan het leiden van een wedstrijd, het volgen van de bal 
en de positie in het veld. Dit alles onder het motto ‘Kijken, oordelen en beslissen’, de drie onderdelen waar elke 
scheidsrechter de gehele wedstrijd mee bezig is. 

Op 1 februari was het dan zo ver, het praktijkdeel van de cursus. Verdeeld over twee wedstrijden floten de cursis-
ten een deel van de wedstrijd, waarbij zij geobserveerd werden door de overige cursisten. Hierna volgde een korte 
evaluatie en kreeg elke cursist een certificaat uitgereikt.

We wensen Nils, Hidde, Quinten, Thijs, Lars, Levi, Jidde en Sil veel plezier met het leiden van wedstrijden!

Acht nieuwe 
pupillenscheidsrechters!
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Zaterdag 4 januari 2020 werd weer de traditionele Van 
der Most vv Heino Winterloop gehouden. De organise-
rende commissie heeft de loop ervaren als een geslaagd 
evenement. Er is geen wanklank vernomen, de EHBO 
hoefde niet in actie te komen, er waren meer deelne-
mers dan vorig jaar met name door een toename van 
deelnemers aan de teamwedstrijd en er zijn meerdere 
positieve opmerkingen over het parcours binnengeko-
men.
Als commissie kun je dan ook alleen maar tevreden zijn!

Een schot in de roos was de 500 meter voor kinderen 
t/m 6 jaar. Die afstand was dit jaar voor het eerst aan 
het programma toegevoegd en kende 23 deelnemers, 
waaronder enkele driejarigen. Met stralende gezichten 
kwamen de kinderen over de finish waar ze werden 
opgevangen door de trotse ouders en opa’s en oma’s.
Zoals aangegeven was het animo voor de teamwedstrijd 
op de 5 kilometer groter dan vorig jaar. Met name de 
selectieteams waren goed vertegenwoordigd en hopelijk 
doen volgend jaar alle selectieteams mee. De uitslagen 
van de Winterloop zijn hier te vinden.
De uitslag van de teamwedstrijd is daar niet te zien en 

staat daarom hieronder vermeld:

Uitslag teamwedstrijd 5 km Van der Most-vv Heino 
winterloop van 4 januari 2020:

Plaats Team  Teamtijd (incl. teamfactor)
1. Heren 10  1.16.48
2. JO15-1   1.17.07
3. JO13-1   1.19.52
4. VR1 zondag  1.21.26
5. Heren 2  1.24.21
6. Heren 1-achter  1.25.18
7. Heren 3  1.27.13
8. VR1 zaterdag  1.29.14
9. Heren 1-voor  1.29.58
10. Heren 1-midden  1.32.32
11. 7x7 45+  1.33.02
12. JO15-3   1.39.05
1 tot 12 van 12 resultaten

Bekijk hier de foto’s die Vincent Hartman weer van het 
evenement heeft gemaakt.

GESLAAGDE EDITIE VAN DE WINTERLOOP
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Stegeman A. voorzitter 06-21532974 Vervloet B. voorzitter 06-57943425
Schutte C. secretaris 06-44043497 Kortstee N. secretaris 06-11895788
Lute J. penningmeester 06-14954661 Rosink K. penningmeester/ relatiebeheerder06-41194484
Bomhof T. pr & communicatie 06-30020703 Kruisdijk R. relatiebeheer 06-25341184

Leferink L. relatiebeheer 06-15329417
Vertrouwenspersoon Balk Y. relatiebeheer 06-81439821
Zuidwijk M. 06-20066741 Haan de L. relatiebeheer 06-46691603

Weerd de G. relatiebeheer 06-50879635
AVG
Hoppen J. avg@vvheino.nl Technische commissie

Pot R. voorzitter 06-10125848
Financiële administratie Bruggink M. senioren selectie 06-54355524
Lute J. voorzitter/contributies 06-14954661 Jalink B. senioren selectie 06-10982872
Voorde ten W. bancaire zaken 06-41566581 Pasman D. JO19 en JO17
Rossum van E. administrateur 06-39050450 Strijtveen E. JO15 en JO13 06-12894865
Wagemans A. ledenadministratie 06-51458029 Klink M. JO10, JO11 en JO12 06-37333614
Bomhof M. ledenadministratie 06-41013447 Kroes D. JO8, JO9 en JO10 06-21180038
Slotman G. Subsidies 06-15886277 Vacature vrouwen/meisjes

Keijzer R. hoofd jeugdopl. 06-10357684
PR/Communicatie Burghout W. keeperscoördin. 06-24442907
Bomhof T. voorzitter 06-30020703
websiteteam Trainers:
redactie Heino sport Vogel de M. Heino 1 06-12254496

Sleegers E. Heino 2 06-22749109
Accommodatiecommissie Splinter J. Heino 3 06-51647066
Hoppen R. voorzitter 06-22026404 Meijerman F. keepers senioren 06-53471825
Lindeboom W. penningmeester 06-10883407 Nijland P. keepers jeugd 06-10233348
Boerdijk J. l id commissie 06-21814626 Gr Ganseij R. Dames 1 06-15511116
Hoes R. l id commissie 06-22081680 Magsino R. JO19-1 06-20025007

Tammens I. JO17-1 06-37558510
Jeugdcommissie Boerdijk J. JO15-1 06-45383656
Telgenkamp P. voorzitter 06-55133891 Vonderman C. JO13-1 06-53879793
Maatman S. secretaris 06-23699551 Vloedgraven D. JO12-1 06-36078486
Schotman M. wedstrijdsecr 06-12327672 Grotenhuis S. JO11-1 06-14405545
Hehenkamp A. coörd. contactpers. 06-15081006 Groteboer R. JO10-1 06-27593708
Bluemink S. meidenpromotie 06-57323960 Smit R. JO9-1 06-46598255

Keizer R. JO8-1 06-18048171
Contactpersonen jeugd
Beld van de H. contact JO19-17 06-21873265 Verzorging:
Groenewoud L. contact JO15-13 06-83648839 Roeke J. verzorger H1 06-50951133
Oortwijn U. contact JO10, JO11, JO1206-45593073 Kruiper M. verzorger H1 en Fysio 06-21375543
Kuip van der J. contact JO8, JO9 06-27979158 Wijkstra M. verzorgster H2 06-51093765
Dam van M. contact meiden 06-25106040 Spijkstra J. hersteltrainer 06-36298222
Klink M. contact Voetbalschool 06-37333614 Spenkelink R. fysiotherapeut 06-48329771

Evenementencommissie Materialen:
Eilander D. voorzitter 06-18516476 Meijerman J. beli jning velden 0572-391734
Tongeren van M. secretaris 06-34970302
Bisselink R. l id EC 06-43134812  Ontvangst zondag
Vloedgraven B. loterij 06-52008556 Kortstee H. 0572-393812
Schokker J. l id EC/Ter Heyne cup 06-12361243  Lozeman B. 0572-391816
Boerdijk J. l id EC/voetbal2Daagse 06-45383656 Roeke W. 0572-392113
Bruggink K jeugdtoernooien 06-19419780 Oud Ammerveld W. 06-13985394
Boerdijk  J. voetbal2Daagse/Battle of teams06-45383656
Slinkman M. oud papier 0572-392815 Kledingbeheer
Klink M. Futsal senioren 06-37333614 Neimeijer B. 0572-392670
Eilander D. "Gait gr Beumer"Toernooi06-18516476 Riessen van M. 0572-390244
Hittersum van J. Winterloop 0572-394489 Nijensteen J. 0572-392011
Zomerdijk T. klaverjassen 06-23410770
Boerdijk K. l id EC 06-11897277 Vut Ploeg
Holterman B. jeugdactiviteitengroep 06-38309598 Boerdijk P. 06-23407225
Stegeman A. familiedag 06-21532974
Hekking M. lid EC 06-25577165 Scheidsrechters
Polstra M. lid EC 06-14894455 Telgenkamp R. coördinator 06-23341861

Hut I. coördinator 06-20551319
Kantinecommissie Rossum van J. senioren 06-34279981
Laak ter F. voorzitter 06-10858644 Hoppen B. planning jeugd 06-12550312
Vacature algemeen Slotman S. planning jeugd 06-14198566
Krosman B. inkoop 06-20551139
Jongman S. inkoop 06-48177109 Seniorencommissie
Hengeveld J. planning (interim) 06-14628274 Spijkerman J. voorzitter 06-27833827
Slotman E. reservering/site 06-19622620 Bos K. secretaris 06-10804450
Spijkerman G. algemeen 06-34101708

Consul
Wedstrijdsecretarissen Lindeboom R. 06-33014551
Bos K. heren en vrouwen 06-10804450
Schotman M. jongens en meisjes 06-12327672 Opleidingen en stagesVacature

Vrijwilligerscoördinaat Accomodatieplanner
Vacature waarneming bestuur Lindeboom R.

webteam@vvheino.nl

sponsorcommissie@vvheino.nl 

clubblad@vvheino.nl

plannervvheino@hotmail.com
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