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VHK financieel -  penningMeester
De ledenvergadering hebben we achter ons 
gelaten met de boodschap dat wij op de cent-
jes moeten letten. Wij zien inkomsten terug-
lopen en kosten stijgen, die combinatie zorgt 
voor aandacht voor de financiële zaken, aan-
dacht van ons allen. We zijn er met z’n allen 
bij wanneer we geld uitgeven, laten we dat 
verantwoord doen. Verder zoeken wij naar 
meer inkomsten en roepen bij deze een ieder 
op met een plan te komen. Wij zien dat er 
inmiddels enkele ideeën het bestuur berei-
ken en dat doet ons deugd, maar wij zoeken 

door. Mochten jullie ideeën hebben, maak ze 
kenbaar bij het bestuur, dan kunnen we be-
kijken of ze voor VHK uitvoerbaar en toepas-
baar zijn. Vele handen maken licht werk, het 
is een cliche, maar wel een waarheid. Graag 
je idee schriftelijk of per mail naar het bestuur 
sturen.

accoMModatie
Zoals iedereen kan zien worden de kleedka-
mers aan de buitenkant geschilderd dit was ook 
wel nodig maar we wilden eigenlijk wachten 
op de renovatie van onze kleedkamers helaas 
gaat dit nog steeds niet door dus hebben we 
het schilderwerk opgepakt in overleg met de 
gemeente. Jammer dat er op de zaterdagmor-
gen maar enkele schilders aanwezig zijn terwijl 

er toch wel meer 
schilders zijn op te noemen die betrokken zijn 
bij de club. Er moet wel bij gezegd worden dat 
tussen de beschikbare schilders ook leiders zit-
ten, dus die hebben geen tijd op de zaterdag-
morgen om te schilderen, dit is wel jammer na-
tuurlijk, maar het blijft vrijwilligerswerk. Met dit 
stukje hoop ik dat zolang het weer goed blijft er 
nog enkele mensen op de zaterdag bereid zijn 
om te komen.

Ook zijn de muren van ons kleedgebouw op-
nieuw ingevoegd zodat het van buiten al be-
hoorlijk opgeknapt is.

Verder is voor de veldverlichting, voor zowel het 
kunstgras als het trainingsveld, een nieuw scha-
kel systeem aangelegd zodat de verlichting nu 
niet meer allemaal hoeft te branden als er maar 
1 elftal traint. We hopen als bestuur zo de kos-
ten van het elektrisch in te kunnen dammen en 
hopen dat alle gebruikers hier aan meewerken 
om deze besparing dan ook te realiseren.

Harm Rook
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VHK daMes
V.H.K. Vr1 – blokzijl Vr1 
21 september ‘13
Op sportpark Monnikenmolen stonden beide 
teams na een jaar afwezigheid van VHK in 
de 3e klasse weer tegenover elkaar. Blokzijl 
had voor rust het meeste balbezit maar de 
keepster van VHK stond goed te keepen. Toch 
was het Yvette Teune die op aangeven van 
Marjolein Visscher de 0-1 maakte. 

Na de rust ging het spel heen en weer en 
was het Willeke van Benthem die, randje bui-
tenspel, op aangeven van Margaret Smit de 
voor Blokzijl verlossende 2-0 binnenschoot.

V.H.K. Vr1 – Vitesse’63 Vr2 
5 oktober ‘13
Voor dit team was het pas de tweede wed-
strijd op het programma. Tegenstander was 
Vitesse’63 Vr2 uit Koekange en na het verlies 
tegen Blokzijl waren team en begeleiding 
erop gebrand om de punten in eigen huis te 
houden.

De trainer van VHK, dat geplaagd wordt door 
vele blessures, moest ook deze wedstrijd 
weer puzzelen om tot een behoorlijke opstel-
ling te komen. Met 4 MB-speelsters ging de 
thuisploeg goed van start. Het kreeg diverse 
mogelijkheden de score te openen. Geen van 
deze kansen werd echter benut, met 0-0 
stand werd de rust bereikt.

Na een aantal omzettingen in de rust wist 
VHK in de persoon van Lavie Rook direct na de 
aftrap van Vitesse te scoren. De trainer bleek 
een gouden hand van wisselen te hebben, 
want naast het doelpunt van de MB-speelster 
Rook wist ook Jellien Tukker het net daarna 

maar liefst 5 keer te vinden. VHK kwam op 
stoom, ook Kim Tuin pikte haar doelpuntje 
nog mee. Vitesse wist nog iets terug te doen 
door 2x te scoren, zodat na 90 minuten spe-
len een eindstand van 7-2 op het scorebord 
stond.

steenwijk Vr1 – V.H.K. Vr1
12 oktober ‘13
VHK trainer Bert Laan kon deze zaterdag 
over een fitte selectie beschikken in en te-
gen steenwijk. Vorige week deden nog 4 MB 
speelsters mee. Al na 5 minuten spelen ston-
den de gasten uit Sint Jansklooster met 0-1 
voor dankzij een doelpunt van Henriet van 
Dalen. Niet lang daarna werd het zelfs 0-2 
via Jellien Tukker.

Dankzij vele gemiste kansen aan VHK kant en 
goed keeperswerk van Manon ter Horst aan 
Steenwijk kant bleef deze stand lang op het 
scorebord staan. Voor rust bracht Steenwijk 
de spanning weer terug in de wedstrijd; een 
vrije trap werd door VHK verdediging ver-
lengd waardoor keepster Sylvia Wind er niet 
bij kon: 1-2.

De tweede helft was eenrichtingsverkeer 
richting het Steenwijker doel, maar het 3e 
doelpunt liet lang op zich wachten. Uitein-
delijk kwam deze toch via de voet van een 
Steenwijk verdedigster, na een voorzet van 
Malissa Spans. Hierna was de ban gebroken 
en kon VHK uitlopen naar een ruime score. 
Het werd 1-4 door Jellien Tukker die oog in 
oog met de keepster niet faalde. Dezelfde 
Jellien stond ook aan de basis van de 1-5, 
waarbij haar voorzet door Malissa Spans 
werd binnengewerkt.
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Malissa Spans zorgde ook voor de 1-6, ze re-
ageerde alert op een slappe terugspeelbal 
op de keeper van Steenwijk. Jellien Tukker 
was met haar derde doelpunt van de mid-
dag verantwoordelijk voor het laatste doel-
punt. Op aangeven van Kim Tuin wist zij de 
1-7 eindstand op het scorebord te zetten.

Met dit resultaat zakt Steenwijk naar de 8e 
positie en stijgt VHK naar de 3e plaats. Beide 
teams komen pas 2 november weer in actie.

bekerwedstrijd 
tonego Vr2 – V.H.K. Vr1
19 oktober ‘13
Het was voor VHK trainer Bert Laan even 
puzzelen om tot een goede opstelling te ko-
men in de bekerwedstrijd tegen Tonego Vr2. 
Vanwege een vrijgezellenfeestje speelde 
VHK de uitwedstrijd met 4 basisspeelsters 
aangevuld met MB1 meiden.

Het gelegenheidsteam wist goed stand te 
houden, na 45 minuten voetbal stond het 
slechts 2-0 voor de nummer 3 van de 5e 
klasse 04. Tonego verdubbelde in de tweede 
helft de score nog wel maar mede dankzij 
goed verdedigend werk in combinatie met 
goed keeperswerk van Sylvia Wind bleef de 
teller steken op 4-0 voor Tonego Vr2.

oefenwedstrijd rouveen Vr1 – V.H.K. Vr1
23 oktober ‘13
Om wedstrijdritme op te doen en te zien 
hoe VHK presteert tegen een tegenstan-
der uit een hogere klasse besloot trainer 
Bert Laan woensdagavond een wedstrijd 
tegen Rouveen Vr1 te organiseren. Na wat 
opstartproblemen met de verlichting bleek 
VHK goed stand te kunnen houden tegen de 
derde klasser. Na een 4-0 ruststand werd 
het uiteindelijk 4-3 dankzij 3 doelpunten van 
Jellien Tukker.

emmeloord sc Vr 1 – V.H.K. Vr1
26 oktober ‘13
Vol vertrouwen vertrek het team 3 dagen 
later naar Emmeloord. Mede vanwege een 
bruiloft de avond ervoor duurde het pas tot 
de 1-0 in de tweede helft voordat VHK wak-
ker werd. Op een voorzet van Birthe Tromop 
werd Jellien Tukker door een verdedigster 
van Emmeloord naar de grond gewerkt. De 
gegeven penalty werd door Jellien zelf bin-
nengeschoten. Met nog 10 minuten op de 
klok, en met 10 man vanwege een gele 
kaart wist VHK toch de drie punten te pak-
ken, dankzij doelpunten van Lavie Rook en 
opnieuw Jellien Tukker.

topscore die wij zelf bijhouden
 totaal 05-10-13 12-10-13 23-10-13 26-10-13
Jellien Tukker 13 5 3 3 2
Kim Tuin 1 1 0 0 0
Malissa Spans 2 0 2 0 0
Lavie Rook 2 1 0 0 1
Henriet van Dalen 1 0 1 0 0
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VHK jeugd

14 nieuwe scheidsrechters

Voetbal clinic bij VHK groot succes
Woensdagmiddag 23 oktober was het een 
gezellige drukte op sportpark de Monniken-
molen in Sint Jansklooster.  Frank van Leeu-
wen trainer van VHK 1 en zijn assistent Luuk 
Naberman organiseerden een clinic voor 
alle kabouters, F-, E pupillen, en D junioren 
van VHK.
Van twee tot vier uur werkten de beide trai-
ners en een aantal eerste spelers van VHK 
1 meer dan 75 pupillen uit Sint Jansklooster 
en omgeving in het zweet met allerhande 
spelvormen. Kappen, draaien, kegels schie-
ten en verschillende partijvormen waren 
opvallen trainingsonderdelen. Alles bedoeld 
om de jeugd de fijne kneepjes van de voet-
bal sport bij te brengen. Extra aandacht kre-
gen de keepers van de verschillende teams. 
Zij werkten hun eigen clinic af met keeper-
trainer Gerrit de Jonge. Op de vraag waarom 
men keeper was geworden werd o.a. geant-
woord  “mijn vader is ook 22 jaar keeper 
geweest” .Al met al kunnen we terug kijken 
op zeer geslaagde voetbal middag.  

VHK heeft maar liefst 14 nieuwe scheidsrechters.
In de afgelopen weken hebben alle B junioren van VHK deelgenomen aan pupillenscheidsrech-
ters opleiding van de KNVB. Lennart Fledderus  docent bij de KNVB leerde de deelnemers de 
fijne kneepjes van het scheidsrechters vak.  De oefenstof bestond uit zowel theorie als praktijk. 
Tijdens oefenwedstrijden moesten alle deelnemers een gedeelte van de wedstrijd fluiten en dit 
was niet altijd even gemakkelijk. Na twee intensieve lesavonden zijn alle B junioren geslaagd 
en hebben een officieel pupillen scheidsrechters certificaat ontvangen.
Vanaf komende week zullen de B junioren de wedstrijden van de F- en E pupillen fluiten.
Wij verwachten dat hierdoor meer respect ontstaat voor de scheidsrechter en op jonge leeftijd 
wordt geleerd vrijwilligers werk te verrichten voor de club.
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VHK Mb1
Op zaterdag 2 november speelden we de wed-
strijd VVAK MB1 - VHK MB1. We begonnen om 
half 11 met spelen en we hadden een goede in-
zet. Jammer genoeg kregen we toch een doel-
punt tegen en de stand bleef 1-0 tot de rust. Na 
de rust ging het beter en maakten we de 1-1. 
We hadden veel kansen, maar het lukte niet om 
te scoren. VVAK scoorde de 2-1. We bleven nog 
sterk tot het laatste maar het lukte niet meer 
om nog een doelpunt te maken. Eindstand 2-1. 
Manon ten napel

Hallo,
Hier het verslag van de wedstrijd tegen VVAK:
De wedstrijd begon en we zagen al snel dat er 
door beide teams veel inzet werd getoond en 
we erg aan elkaar gelijk waren. In de 8e minuut 
kreeg Lisa een kans, gevolgd door een kans van 
La-vie. Er wordt goed gespeeld, maar het lopen 
kan beter. In de 20e minuut scoorde helaas de 
tegenstander. Daarna kregen Lisa en La-vie al-
lebei nog goede kansen, maar we gingen jam-
mer genoeg de rust in met een 0-1 achterstand. 
5 minuten na rust scoorde Josanne bijna. Een 
poosje later viel ze geblesseerd uit. Er kwamen 
nog wat kansen van La-vie, Jelan en Lisa. Uit-
eindelijk viel toch de verdiende goal, gemaakt 
door Lisa en voorzet van La-vie. Het is 1-1 ge-
worden.
groetjes, Hennique

Hierbij het verslag van de wedstrijd SJO SVBS/
ORANJE ZWART – VHK - 28-09-2013.
In de eerste helft kwamen we met 2-0 achter 
te staan.  In de tweede helft kwamen we te-

rug met 2-2. Bij het spelen van de tweede helft 
hadden we de wind in de rug wat wel voordeel 
opleverde. We kregen veel kansen die we niet 
benut hebben, waardoor de eindstand is blijven 
steken op 2-2.
lisa.

competitienieuws najaar 2013 Mb1.
Met vandaag meegerekend zijn we begonnen 
met de 2e helft van de competitie tegen VVAK 
die we uitspeelden in Kerkenveld.
Als we terugblikken op de eerste wedstrijden 
die achter ons liggen kunnen we misschien 
zeggen dat we weer op de goede weg zijn. 
We hebben te maken gehad met blessures van 
enkele speelsters en nog hebben iets wat we 
voorgaande jaren niet hebben gekend met de 
meiden. Al met al heeft dat geleidt tot matig 
behaald resultaat in de wedstrijden die zijn ge-
speeld. Ondanks veel inzet van het team, maar 
kunnen nu toch weer positief vooruitkijken in de 
competitie die nog voor ons ligt. Als we kijken 
naar de gespeelde wedstrijd van vandaag was 
VVAK een  tegenstander van formaat bleek wel 
tijdens de wedstrijd, ondanks inzet van onze 
meiden konden we niet voorkomen dat VVAK 
de 1-0 maakte in de eerste helft en zo de rust 
ingingen. Na 10 minuten gespeeld te hebben in 
de tweede helft werd de stand gelijk getrokken 
door een mooi doelpunt van La-vie Rook. Toch 
konden we niet voorkomen een 2e doelpunt 
van onze tegenstanders En de 2-1 was een feit. 
Uiteindelijk is dit ook de eindstand geworden.

Groeten John, Thea en Peter 
en de meiden van MB1.
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VHK d1

VHK f1

De D1 is dit seizoen van start gegaan zonder eni-
gen ervaring op het grote veld en zonder ervaring 
met de buitenspelregel, maar met plezier in het 
spel en met voetbalkwaliteiten die zeker aanwe-
zig zijn.
In de competitie beginnen we onze draai te vin-
den, naast 2 grote nederlagen en een grote over-
winning hebben we 4 kleine nederlagen geleden. 
Maar ..... belangrijker dan de uitslagen is het spel, 
dat steeds meer de goede kant op gaat. We mis-
sen soms net wat ruimte, maar als die ruimte er 
wel is wordt er goed gecombineerd om voetbal-
lend bij het doel van de tegenstander te komen. 
Gezien ons spel verwachten we zeker nog een 
paar plaatsjes te kunnen stijgen in de competitie.  
Erg jammer voor ons team, maar nog meer voor 
hem zelf, is dat Mark Hansman in de wedstrijd 
tegen Olympia in Hasselt z’n kuitbeen en scheen-
been brak, hopelijk verloopt het herstel goed en 
kan Mark na de winterstop weer aanhaken bij het 
team.

Zaterdag 24 augustus moesten wij voor het eerst 
op het grote voetbalveld spelen met ons nieuwe 

Verslag VHK f1 tegen nagele f1
31 augustus 2013
Vandaag voor het eerst een wedstrijd gespeeld 
met het nieuwe F1. We moesten een beker-
wedstrijd voetballen tegen Nagele F1
Omdat we nog geen vaste keeper hebben, 
stond Roan de eerste helft en Blazej de tweede 
helft op de goal. In de eerste helft kwamen we 
op achterstand. 1 tegen 0 in het voordeel van 
Nagele. Rik-Jan maakte, gelukkig voor ons, de 
1-1. We moesten nog wat wennen aan elkaar 
maar we scoorden de 2-1!! Maker van dit doel-
punt was Tom Hansman! Het werd nog mooi-
er want Seth van Benthem maakte een mooi 
doelpunt en we stonden 3-1 voor. Nagele kwam 
toch nog een keer bij het doel van ons en ze 
maakten 3-2. Volgens Leon Roskam was niet 
helemaal niet erg want wij stonden immers 
nog voor. Gelukkig bleef het zo. Eerste wed-
strijd; Gewonnen!!

bekerwedstrijd tegen tonego f1 g
Vandaag weer een thuiswedstrijd. We speelden 
goed want vandaag wonnen we met maar liefst 
10 tegen 1! Onze keeper was bijna foutloos.

bekerwedstrijd tegen Veno f1
Uit wedstrijd tegen Vollenhove, oftewel, Veno. 
Een derby.
We kwamen al snel op een achterstand. Na een 
schwalbe van een speler van onze kant kwa-

team.
We hebben helaas verloren. Voor de rust was 
het al 0-4 en na de rust kwamen er nog 7 doel-
punten bij voor Emmeloord. Dus we hebben ver-
loren met 0-11.
groetjes jannick lok

Op zaterdag 9 november hadden we een voet-
balwedstrijd. We moesten tegen Oldeveste voet-
ballen. De wedstrijd begon gelijk al goed. Even 
later hadden wij een goal gemaakt die Jannik 
had gescoord. Het was eigenlijk wel een beetje 
een geluksschot. Maar toch goed. Na dat goal 
van Jannik  scoorde Oldeveste en het stond 1-1. 
Later maakte Oldeveste weer een goal, en het 
stond 2-1 voor hun. De eerste helft was afgelo-
pen maar ook al stonden we achter we voetbal-
den goed. Later in de tweede helft scoorde Roy 
met een mooi goal en het stond 2-2. We hadden 
heel veel kansen gehad, de wedstrijd eindigde 
in gelijke stand. Het was een mooie wedstrijd
groetjes david rook

men we via een vrije trap weer gelijk. Daarna 
weer achter, uiteindelijk hebben we 2-2 gelijk 
gespeeld. Wel had Veno 1 speler die heeeeeel 
hard kon schieten. Wij mochten tevreden zijn 
met deze uitslag.

competitie wedstrijd tollebeek f1 g
Onze eerste wedstrijd in de 2e klasse van de 
competitie. Na in de beker niet verloren te heb-
ben werden we vandaag goed ingemaakt! Wat 
een grote jongens en deze konden wel heel 
goed voetballen. We verloren met 17-1! 
Jammer

competitie wedstrijd tegen blokzijl f1
Weer een thuiswedstrijd. Dit maal tegen Blok-
zijl. Voor sommigen in ons team was het een 
familie onderonsje omdat het neefjes van el-
kaar zijn. Helaas voor ons waren ze te sterk. 
6-1 verloren. Gelukkig maken de penalties na 
afloop veel goed.

competitie wedstrijd tegen creil f1g
Vandaag een uitwedstrijd in en tegen Creil. We 
begonnen enthousiast. Al snel bleken ze wat 
sterker te zijn, ze vonden elkaar goed en scoor-
den veel. Na al dik achter te staan werden wij 
een beetje moedeloos. Af en toe kregen we de 
bal nog en we probeerden wel aan hun kant te 
komen. We scoorden wel 2 keer. Helaas scoorde 
Creil 15(!!) keer meer. Uitslag; 17-2
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VHK f2

VHK f3

25-09-2013. rKo f2g – VHK f2
Op deze vroege dauwige maar zeer mooie 
zaterdagochtend eind september mochten 
we naar Rutten afreizen. We waren precies 
met zijn zevenen want Seth was er niet bij, 
jammer want Seth scoort nogal makkelijk. 
RKO F2 is een gemengd jongens en meisjes 
team wat dit jaar voor het eerst meedeed 
aan de competitie. Vanaf het begin af aan 
waren we sterken, en kregen we veel kan-
sen. Vaak wachten we net te lang, maar Si-
mon ssoorde vrij snel achter elkaar de 0-1 en 
de 0-2. Met deze stand gingen we ook rus-
ten. In de tweede helft gingen we gewoon 
door met aanvallen, maar te vaak stond het 
vizier niet op scherp. Echter Jornick maakte 
met een super knal de 0-3, waarna Daan 
niet achter kon blijven en de 0-4 maakte. 
Het was Simon die vervolgens de 0-5 en 
0-6 nog maakte en daarmee de eindstand 
bepaalde. Na het onnodige verlies tegen 
Kuinre F1 (waar een paar e pupillen speel-
den), gaan we na deze mooie overwinning 
vol goede moed verder naar de komende 
tegenstander Blokzijl F2 altijd lastig
 
 
creil f2 – VHK f2
Op 10 oktober stond een wedstrijd in Creil 
gepland. Na een zeer natte vrijdag waren 
we uiterst blij dat de zaterdag droog begon 
in de polder. ‘s Morgens zeer vroeg het bed 
uit, maar het was de moeite waard. Al na 
een paar minuten na aanvang van de wed-
strijd viel het eerste doelpunt, hierna volg-
den de eerste helft meerdere en gingen we 
de rust in met 6/7-0 voor VHK. Na de rust 
ging het even wat minder en scoorde de 
tegenpartij 3 doelpunten. Toen onze spelers 

Zaterdag 14 september zijn de meiden van 
VHK F3 gestart met de nieuwe competitie te-
gen Tonego Luttelgeest. Een week eerder had-
den ze met 13-0 van VENO gewonnen zodat 
ze met goede moed aan de wedstrijd begon-
nen. Na een paar minuten maakte Rianne 1-0 
voor VHK. Helaas was dat het laatste doelpunt 
voor VHK in de wedstrijd. Tonego werd de be-
tere partij en scoorde voor rust 5 doelpunten. 
In de rust wisselde Fransisca van keeper naar 
veldspeler. VHK werd de tweede helft beter en 
kreeg meer doelkansen. Tonego zakte echter 
niet in en scoorde rustig verder tot een eind-
stand van 11-1. Ondanks de doelpunten  van 
Tonego bleef VHK haar best doen om zelf te 
scoren. Na de wedstrijd werd door alle spelers 

weer op gang kwamen, werd er nog een 
mooi aantal doelpunten gescoord en kon-
den de jongens tevreden het voetbalveld 
verlaten met 10 doelpunten op zak. Eind-
stand 10-3 voor VHK.
Doelpuntenmakers van deze wedstrijd wa-
ren Mark, Jornik, Jamy en Seth
  
 
zaterdag 26 oktober VHK f2 - Veno f3
Het was weer een mooie zaterdagochtend, 
echt weer voor een potje voetbal tegen 
VENO F3.
Helaas waren er maar 6 spelers van F2. Ge-
lukkig speelde F1 ook thuis en konden we 2 
spelers van hun “lenen”.
In het begin ging het lekker gelijk op, maar 
door een klutsbal scoorde VENO de 0-1.
Toen ging het snel en stonden we binnen 
15 minuten tegen een 0-3 achterstand aan 
te kijken. Totdat Rik Jan in de 20e minuut de 
1-3 erin knalde. Maar VENO kwam er snel 
overheen met 1-4. Toen moest VHK weer 
komen en scoorde Rik Jan al gauw de 2-4 
en de 3-4. Doordat VHK meer naar voren 
ging voetballen kreeg VENO meer ruimte 
en scoorde heel snel de 3-5 en valk erna de 
3-6. Toen kon VHK nog terug komen door 
een goal van Roan 4-6. Maar VHK had te 
veel moeten geven en kwam VENO snel op 
4-7, 4-8 en bepaalde de einduitslag op 4-9.
 
Jesper Menger

een penalty genomen. Fransisca en Ruth scoor-
den beiden een doelpunt. De keeper van VHK 
(Annemarijn) had mooie reddingen. Al met al, 
ondanks het verlies, een leuke wedstrijd, met 
een leuk team

VHK-sVbs
We moesten voetballen op vrijdagavond te-
gen Belt Schutsloot. Het waren wel allemaal 
kleintjes. De wedstrijd was erg gemakkelijk.  
Het was al gelijk 1 – 0 voor ons. Toen 2 – 0. Zij 
maakten ook een doelpunt en werd het 2 – 1 
. We gingen erg ons best doen en toen gingen 
we winnen met 24 – 1 
luna boes f3M
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VHK f4
Even voorstellen…
Er is een nieuw F team bijgekomen dit jaar: VHK 
F4.
Ze komen allemaal, op 2 na, uit de kabouters 
van de afgelopen 2 jaar. Alle jongetjes, die qua 
leeftijd eraan toe waren zijn vanuit de kabou-
ters doorgestroomd naar dit team. Ook de twee 
trainers zijn met hun meegegaan. Patrick Men-
ger en Robbert Mondria hebben de afgelopen 
jaren de kabouters van VHK getraind en wilden 
nu graag mee met deze jongens naar de com-
petitie.
uit de kabouters: bo Mondria, wesse Menger, 
tristan oenema, diégo stam, storm boxum, 
rens odink en niek Heetebrij. luca apperlo 
en Maik stam beginnen als eerstejaars f pu-
pillen.

succes Mannen…!

flevo boys f13 - VHK f4      21-09-2013
De allereerste competitiewedstrijd van F4. Alle-
maal voetballertjes, die voor hun eerste compe-
titiewedstrijd staan!
Het begin is veelbelovend! Zeer fanatiek wordt 
er begonnen aan de wedstrijd. Het speelt zich 
vooral af op de helft van Flevo Boys. Het enige 
wat ze vergeten: de bal in het doel te schieten. 
Vooral Luca is vaak dichtbij, maar vergeet het af 
te maken...
Ook Flevo Boys komt steeds vaker dichter bij 
een goal, maar door een goed keepende Bo 
staat succes in de weg. VHK komt door hun 
vechtlust toch op een 2-0 voorsprong door doel-
punten van Luca, de spits van VHK. Ondanks het 
overwicht van VHK, komt Flevo Boys voor de 
rust toch nog op 1-2.
De tweede helft begint VHK erg ‘gezellig’. Het 
lijkt wel of ze allemaal op eigen helft nog aan 
het bijkletsen zijn. Bo zorgt er weer voor dat de 
tegenstander niet langszij komt. Goed keepers-

werk Bo-tje! VHK is inmiddels klaar met hun 
theekransje en Flevo Boys heeft geluk dat de 
bal niet in het doel wordt getrapt door VHK. Uit-
eindelijk wordt de wedstrijd door VHK toch nog 
met 1-3 winnend afgesloten! Zeer goed gedaan 
mannen, de eerste competitiepunten zijn bin-
nen!!
Einduitslag: 1-3
Doelpuntenmakers: Luca Apperlo (3x)

VHK f4 - Veno f5       28-09-2013
Deze mooie zonnige zaterdag was VENO F5 onze 
tegenstander. Twee weken daarvoor hadden we 
nog een oefenwedstrijd tegen ze gespeeld en 
met 1-0 gewonnen, dus dat bood perspectief!
Deze tweede competitiewedstrijd begonnen 
onze jongens lang niet zo fanatiek als de vorige. 
Maar VENO was ook niet erg fel, dus de bal ging 
de eerste helft eigenlijk alleen richting de goal 
van de tegenstander. Alleen vergaten de meeste 
voetballertjes van VHK door te dribbelen als ze 
de bal geraakt hadden en van echte doelpogin-
gen kwam het dan ook niet. Toch wist Luca een 
keer door te breken en zo gingen we met een 
1-0 voorsprong de rust in.
Net als de eerste wedstrijd leek het erop dat het 
begin van de tweede helft iedereen van VHK 
geen puf meer had. VENO drukte dan ook goed 
door richting het doel van VHK en de gelijkmaker 
hing in de lucht. En de 1-1 viel dan ook vrij snel...
Het voetbal bleef rommelig en ze vonden het 
allemaal wel goed als ze de bal een keer ge-
raakt hadden. Het kwam er niet van om richting 
vijandig doel te voetballen en het was pingelen 
op het midden. VENO was iets sterker en leek 
wat meer uithoudingsvermogen te hebben. 
Toch kwamen we op 2-1 door een zwakke uit-
trap van de keeper van VENO. Helaas lukte het 
niet dit vast te houden en werd het een gelijk-
spel.   Einduitslag: 2-2, doelpuntenmakers: Luca 
Apperlo (2x)
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desz f6 - VHK f4        05-10-2013
Het was alweer schitterend weer! Vandaag uit 
naar Zwartsluis tegen de F6 van DESZ.
Het was een wedstrijd met een heftige strijd 
op het middenveld. En al na 5 minuten was het 
even schrikken! Bij een valpartij werd Niek te-
gen zijn slaap geraakt en was hierdoor even van 
de wereld. Toen hij te vroeg in de benen pro-
beerde te komen viel hij weer weg. Hij is met 
zijn papa en mama even naar de verzorgings-
ruimte gegaan en gelukkig viel het mee!
Ondertussen ging de wedstrijd door en VHK 
kwam steeds dichter bij het doel van DESZ, al-
leen net het laatste stukje lukte maar niet! Er 
bleef van DESZ altijd één speler achter en die 
konden we mar niet passeren. Vlak voor rust 
had DESZ nog een corner en die ging door een 
VHK-been in eigen doel: 1-0 achter...
Na de rust ging de strijd verder. Toch kwamen we 
telkens net niet toe aan een schot op doel. De 
laatste man van DESZ bleef goed op zijn positie 
en wist de bal iedere keer weer weg te werken. 
En omdat wij in het heetst van de strijd soms 
vergaten dat er iemand achter moest blijven 
kwam DESZ nog twee keer tot scoren. De eerste 
verloren wedstrijd: 3-0, maar wel gevochten als 
leeuwen! En het leek erop dat DESZ een paar 
oudere spelertjes uit het goed presterende F5 
had gewisseld met het team van F6...
Einduitslag: 3-0

VHK f4 - desz f5      12-10-2013
Vandaag alweer tegen DESZ, maar nu was het 
F5. Dit was de koploper, die tot nu toe alles ruim 
had gewonnen en nog maar 1 doelpunt tegen 
had. Het werd dus een zware dobber.
Zo was het dus ook. Je kon zien dat dit jongetjes 
waren, die al voor het tweede jaar voetbalden. 
Iets groter en daardoor wat meer kracht. Ook het 
samenspelen zat er al meer bij ze in. Toch heb-
ben we het ze best lastig gemaakt! Het duurde 
namelijk eventjes voordat het eerste doelpunt 
viel. Het was daarna wel eenrichtingsverkeer 
naar het doel van VHK. Met de rust stond het 0-4.
Na de rust streden de mannen van VHK dapper 
verder. Hoewel ze fysiek te kort kwamen, ont-
brak het ze niet aan strijdlust! Er kwamen zelfs 
wat doelpogingen voor VHK. En ja hoor! Luca 
brak de ban en scoorde een goal tegen de kop-
loper: 1-6.
Daarna lukte het Tristan met een mooie actie 
nog een keertje, en zo konden onze vechters-
bazen toch nog voor een ‘stuntje’ zorgen, want 
DESZ had in 4 wedstrijden slechts 1 doelpunt te-
gen; in de vijfde tegen VHK kregen ze er 2 tegen!
Einduitslag: 2-8
Doelpuntenmakers: Luca Apperlo en Tristan Oenema

ens f4 - VHK f4       26-10-2013
Na een weekje herfstvakantie en een afgelaste 
wedstrijd ging VHK F4 vandaag naar Ens.
Het begin was niet erg veelbelovend, want bin-
nen een minuut stond het 1-0 voor Ens! Dat kon 
nog wel eens een zware wedstrijd worden...
Maar het was even een onoplettend VHK, dat 
eerst wel druk moest verdedigen om de schade 
beperkt te houden. Toen de wedstrijd een mi-
nuut of tien aan de gang was begon VHK warm 
te draaien. Het was een zeer aantrekkelijk duel, 
met flink wat strijd over en weer. Net voor de 
rust kwamen we op een verdiende 1-1 en leek 
het erop alsof er meer in zat!
Na de rust was VHK volledig de kluts kwijt! Het 
leek wel alsof ze niet goed doorhadden dat ze 
nu de andere kant op moesten voetballen. Het 
duurde dan ook niet lang voordat Ens scoorde.
Eventjes leek het alsof het weer een gelijkwaar-
dige strijd zou worden, maar het lukte VHK maar 
niet om de bal van eigen helft af te krijgen. Het 
was alleen maar verdedigen... Nadat het al 5-1 
was voor Ens lukte het Luca toch een keer door 
te breken èn te scoren! Het was echter slechts 
voor de eer, want dit was tevens de eindstand.
Einduitslag: 5-2
Doelpuntenmaker: Luca Apperlo

VHK f4 - tonego f3       02-11-2013
Vandaag thuis tegen Tonego. Tonego staat derde 
op de ranglijst dus het zal niet gemakkelijk wor-
den.
Het begin viel erg mee. VHK was veel aan de 
bal en ze voetbalden veel voor het doel van de 
tegenstander. Het is alleen het verder dribbelen 
met de bal, wat ze nog niet goede durven. De 
bal wordt te snel weggeschoten als ie in bezit is. 
Wel kon je zien dat er wat meer wordt samen-
gespeeld. Af en toe wordt er eerst gekeken naar 
een medespeler. Dus VHK F4 groeit wel.
Toch blijven ze nog wat teveel kijken als Tonego 
aan de bal is. VHK grijpt dan te laat in. En dus 
komen we toch achter met 0-1. Na een prach-
tig ingeschoten vrije trap wordt het 0-2. Hieraan 
kon je zien dat er bij Tonego een aantal speler-
tjes waren, die eigenlijk niet meer in de eer-
stejaars F pupillen horen. Eigenlijk is dat ook de 
reden dat ze vandaag verloren hebben. 
Na de rust bleef het een leuke wedstrijd. VHK 
komt ook tot scoren! Ondanks de nederlaag was 
het krachtsverschil minimaal. Eigenlijk zat er 
wat meer in voor VHK. Goed gedaan jongens!
Einduitslag: 1-3
Doelpuntenmaker: Luca Apperlo


