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03-09-2011 Olympia’28 – VHK 3-1  
Net als vorig seizoen moest VHK het nieuwe seizoen openen bij Olympia, en ook de reserves 
van beide clubs stonden vandaag tegenover elkaar. 

Voor beide VHK teams werd het geen succes, VHK 2 ging met 5-0 hard onderuit en VHK 1 kon het 
alleen het eerste half uur een beetje bijbenen. 
VHK moest vooraf nogal wat improviseren met de opstelling, omdat een aantal spelers om diverse 
redenen niet beschikbaar waren, dan wel op de bank begonnen. 
VHK begon toch niet onaardig aan de wedstrijd en omdat ook Olympia zich niet verstopte ontspon 
zich een aardig duel met wat kleine kansjes over en weer. Dat veranderde in de slotfase van de eerste 
helft toen de thuisploeg sterker werd en een paar goede kansen kreeg maar het vizier nog niet op 
scherp had staan. 

Ook bij het begin van de tweede helft lag het initiatief duidelijk bij de gastheren en VHK kwam dan ook 
opnieuw een paar keer goed weg terwijl het zelf aanvallend nauwelijks meer in het stuk voorkwam.  
Persoonlijke duels gingen bijna allemaal verloren en het was dan ook haast wachten op een treffer 
van de thuisploeg. Die kwam er ook al vrij vlot in de tweede helft maar daar was wel letterlijk en 
figuurlijk de helpende hand van VHK voor nodig toen Henk Rook de kluts kwijt raakte en met zijn hand 
naar de bal sloeg en een strafschop het logische gevolg was. 
Michel Klink faalde niet en schoot zijn ploeg verdiend op voorsprong. Het bleek een gevoelige tik te 
zijn want VHK stortte zeker in verdedigend opzicht min of meer in elkaar, en binnen een paar minuten 
liep Olympia dan ook simpel uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong. Een grotere afstraffing hing in 
de lucht maar zover liet VHK het gelukkig nog niet komen en Gert Wind had de spanning nog 
enigszins terug kunnen brengen, maar twee goede kansen werden veel te matig ingeschoten. Aan de 
andere kant liet Olympia nog een paar prima kansen onbenut en mocht VHK keeper Dirk Naberman 
dankbaar zijn. 

Zo'n beetje de enige vloeiende VHK aanval van de middag via de linkerkant gaf de stand in de 
slotfase een toch nog iets dragelijker aanzien, toen invaller Rudolf Kooiker het eindstation was en van 
dichtbij eenvoudig raak kon schieten. 
Een verdiende nederlaag tegen een ook zeker niet groots Olympia, en het is duidelijk dat er voor VHK 
nog veel werk te doen is, maar hopelijk kan daar in de komende weken vorm aan worden gegeven 
wanneer achtereenvolgens SVN'69 en sc Bant op bezoek komen. 

 

 

  

 

 

Olympia'28 - VHK 3-1 (0-0) 

Scheidsrechter: Rotmensen 

Toeschouwers: 150 

Scoreverloop: 

55. Michel Klink (strafschop) 1-0 

58. Jasper Huurman 2-0 

62. Michel Klink 3-0 

84. Rudolf Kooiker 3-1 

Kaarten: 

Olympia'28 L. Leusink   

VHK Dennis Boes   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Henk Rook, Arno Tukker, Chris Boxum, 
Rik Pot; Jaap Lok, Evert van Benthem (C), Dennis Boes 
(Rudolf Kooiker); Chris Spans (Berry Heetebrij), Gert 
Wind, Raymond v/d Linde (Jasper Hessing) 
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10-09-2011 VHK – SVN’69 2-1 
De echte vorm had VHK ook vandaag nog niet te pakken maar dat was van ondergeschikt 
belang toen na 90 bloedhete minuten de thuisploeg toch met lachende gezichten en de eerste 
drie punten van het veld liep. 

In vergelijking met vorige week was het VHK elftal enigszins door elkaar gehusseld en dat leek 
aanvankelijk goed uit te pakken omdat VHK redelijk aan de wedstrijd begon tegen het afwachtende 
SVN. Toch kreeg de ploeg van Koos v/d Galien al na 5 minuten een haast niet te missen kans toen 
VHK na een snelle counter wel erg opzichtig de poorten wijd open zette. 
Het missen van de vrije schietkans was een prestatie op zich en had VHK wakker moeten schudden 
maar het tegendeel was waar toen SVN nog binnen het kwartier wel voor de voorsprong zorgde toen 
Balthazar Gijzen veel te veel vrijheid kreeg. 
Het goede begin van VHK was dan ook maar van korte duur geweest, en SVN ging dan ook de gang 
van zaken bepalen op het veld wat na een klein half uur resulteerde in een opnieuw zeer behoorlijke 
kans. VHK mocht dan ook niet bepaald mopperen dat het al niet op een hopeloze achterstand was 
gezet, terwijl het zelf maar amper voor gevaar kon zorgen. 
Dat veranderde pas een beetje in de slotfase van de eerste helft en de beste mogelijkheid was nog 
wel toen Berry Heetebrij de zestien kon binnenwandelen maar toen het overzicht kwijtraakte en met 
een onbegrepen hoge voorzet niemand bereikte met hetzelfde shirt.  
VHk leefde echter nog maar dat de bakens voor het tweede bedrijf verzet moesten worden was 
duidelijk, en dat besef had de ploeg zelf ook toen VHK in de tweede helft heel wat beter voor de dag 
kwam. 
Nadat Berry Heetebrij na een goede diepe bal al had moeten scoren en Raymond v/d Linde een 
mooie kopkans de mist in zag gaan, kon er in de 59ste minuut dan eindelijk wel gejuicht worden toen 
Berry Heetebrij knap uit de draai raak schoot. 
VHK ging er weer helemaal in geloven, en hoewel SVN nog zeker wel een paar keer dreigend bleef, 
hield VHK het meeste initiatief en leken de Nijeveners steeds meer de rekening gepresenteerd te 
krijgen voor alle missers in de eerste helft. 
Een schot van Jaap Lok werd nog wel knap gepareerd door de SVN goalie, maar 5 minuten voor tijd 
eiste dezelfde keeper nu de negatieve hoofdrol voor zich op, toen hij te laat uitkwam en Raymond v/d 
Linde met een brute sliding meenam. Een schoolvoorbeeld van een penalty was het gevolg, en 
hoewel Gert Wind nog een paar minuten moest wachten wegens de blessurebehandeling van 
Raymond v/d Linde, hield de middenvelder zijn zenuwen in bedwang en schoot hij zijn ploeg op de 
niet meer verwachte voorsprong. 
Met nog maar weinig tijd op de klok, maar wel met een lange blessuretijd was het nog een paar keer 
billen knijpen, maar de belangrijke eerste zege van het seizoen werd niet meer uit handen gegeven. 
Verdiend was de zege dan niet helemaal geweest maar niemand in het VHK kamp die daar slapeloze 
nachten van zal krijgen. 
Natuurlijk moet VHK nog beter kunnen en hopelijk zal dat volgende week weer een stukje zichtbaarder 
worden als VHK opnieuw thuis speelt, nu tegen het listige Bant waartegen vorig seizoen 5 punten 
werden ingeleverd. 
 
  

VHK - SVN'69 2-1 (0-1) 

Scheidsrechter: Kraak 

Toeschouwers: 125 

Scoreverloop: 

13. B.Gijzen 0-1 

58. Berry Heetebrij 1-1 

85. Gert Wind (strafschop) 2-1 

Kaarten:   

SVN'69 G.Brouwer   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Dennis Kuiper, Arno Tukker, Jasper 
Hessing (Henk Rook), Chris Boxum; Evert van Benthem 
(C) (Dennis Boes), Rik Pot, Gert Wind; Jaap Lok, Berry 
Heetebrij, Raymond v/d Linde (Chris Spans) 
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17-09-2011 VHK – Bant 2-3 
Geen punten vanmiddag voor VHK dat zijn derde streekduel op rij speelde. Hoewel VHK en 
Bant wat veldspel betreft niet veel voor elkaar onderdeden waren de polderbewoners wel veel 
scherper in het genadeloos afstraffen van persoonlijke fouten aan VHK kant. 

In de eerste helft was de strijd gelijkwaardig, al begon Bant iets beter. Toch kon VHK voetballend 
zeker meekomen al creëerde het maar weinig gevaarlijke momenten. Bij balverlies zakten beide 
teams razendsnel in maar Bant was beter in het omschakelen en heeft bovendien een paar spitsen 
rondlopen die je wel om een boodschap kunt sturen.  
Toch was het een verdediger die Bant op voorsprong schoot toen na een corner een chaotische 
toestand voor Dirk Naberman ontstond en Raymond Bos van dichtbij raakschoot. Niet het scenario 
waar VHK op gehoopt had, want Bant kon zo nog meer zijn favoriete spelletje gaan spelen. 

Met een beetje mazzel had het echter ook maar zo weer gelijk kunnen staan, toen Gert Wind een 
pegel op de kruising zag belanden. Het was meteen zo'n beetje de enige grote mogelijkheid die VHK 
voor rust kreeg, en dat was natuurlijk te weinig om Bant echt schrik aan te jagen. 
De tweede helft gaf aanvankelijk een niet veel ander beeld te zien omdat VHK wel af en toe aardig 
speelde maar ongevaarlijk bleef en Bant vooral loerde op de beslissende counter. Die had het niet 
eens nodig toen na een dik uur Rudolf Kooiker pijnlijk in de fout ging en een terugspeelbal zo in de 
voeten van Martin Apperlo schoot die met dit presentje wel raad wist.  
De wedstrijd leek daarmee wel gespeeld, al bracht de direct daarna toegepaste dubbele wissel de 
hoop toch nog weer even terug. Een prima voorzet van invaller Dennis Boes werd door de andere 
invaller Henri Vis op waarde geschat toen hij fraai met zijn hoofd voor de aansluiting zorgde. 
Met nog een kwartiertje op de klok kon er misschien in ieder geval nog een punt gered worden en 
VHK gooide er dan ook nog een offensiefje uit. Het leverde ook wel wat halve kansjes op maar nog 
steeds te weinig om Bant echt aan het wankelen te brengen. 
Toen na een nieuwe defensieve blunder Bant het fraai uitspeelde en Martin Apperlo opnieuw de 
gevierde man werd was het over en sluiten voor VHK. 

Een paar hoogtepuntjes volgden nog in de slotfase toen de jonge Rolf Heite zijn debuut mocht maken 
in de hoofdmacht, en toen in 90ste minuut Henri Vis op fraaie wijze, en akelig precies een vrije trap 
nog tegen de touwen joeg, maar het was een treffer zonder waarde omdat niet veel later arbiter 
Mulder voor het einde blies. 
Opnieuw had het VHK ontbroken aan vernuft om de poldermuur te slechten, maar kan zijn borst 
natmaken als volgende week naar Loppersum wordt afgereisd waar het een zelfde soort team treft, 
alleen misschien in een nog iets betere uitvoering. 
 

VHK - sc Bant 2-3 (0-1) 

Scheidsrechter: Mulder 

Toeschouwers: 125 

Scoreverloop: 

23. R. Bos 0-1 

67. M.Apperlo 0-2 

76. Henri Vis 1-2 

83. M.Apperlo 1-3 

90. Henri Vis 2-3 

Kaarten:   

VHK Gert Wind   

VHK Jaap Lok   

VHK Dennis Kuiper   

sc Bant D.Heukels   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Dennis Kuiper, Arno Tukker, Rudolf 
Kooiker, Chris Boxum (Henri Vis); Evert van Benthem 
(C), Gert Wind (Dennis Boes), Rik Pot; Jaap Lok (Rolf 
Heite), Berry Heetebrij, Raymond v/d Linde 
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01-10-2011 VHK – Noordscheschut 2-2 

Een merkwaardig duel vanmiddag op Monnikenmolen toen VHK al na een kwartier tegen een 0-

2 achterstand aankeek maar in de daarop volgende 15 minuten even zo makkelijk de schade 

weer repareerde. 

Noordscheschut, vorig seizoen gedegradeerd en deze competitie nog ongeslagen begon als een 
speer aan de wedstrijd en gaf al vlot een waarschuwing af toen een poging op de lat belande. Toen de 
terugspringende bal opnieuw ingebracht werd claimde heel Noordscheschut een penalty omdat de bal 
onderweg een VHK hand had geraakt maar arbiter Wagenaar zag er geen opzet in. 
VHK bleef echter in de beginfase de grootste moeite houden om onder de druk van de gasten uit te 
komen en in de 10e minuut kwam Noordscheschut wel op voorsprong toen Roy Hooyer simpel voor 
zijn man kroop en raakschoot. Ook daarna nam Noordscheschut bepaald geen gas terug en vijf 
minuten later lag de bal alweer achter Dirk Naberman toen een voorzet vanaf de rechterkant opnieuw 
heel simpel kon worden binnengetikt. Ditmaal was Tim Pieters de schutter. 
Het leek op deze manier een wel erg vervelende middag voor VHK te gaan worden, maar even 
plotseling als onverwachts is daar de totale ommekeer, die begint wanneer VHK voor de eerste keer 
echt dreigend wordt via Jaap Lok die een strafschop wordt onthouden. Het is echter wel de opmaat 
voor de goede fase die nu aanbreekt voor de thuisploeg die een paar minuten later wordt beloond als 
Raymond v/d Linde op karakter de aansluitingstreffer produceert. 
VHK is duidelijk de schrik van de beginfase te boven en profiteert misschien ook van het feit dat 
Noordscheschut al iets te vroeg dacht dat de buit al binnen was. Precies na een half uur heeft VHK 
dan de stand ook weer gelijkgetrokken als Jaap Lok een diepe bal uitstekend weet af te ronden. 
De rechterspits kan niet veel later zelfs voor de voorsprong zorgen als hij weer niet afgestopt kan 
worden maar nu is zijn inzet te slap en het was jammer dat er in deze fase niet doorgedrukt kon 
worden omdat Noordscheschut het goede begin helemaal kwijt was geraakt. Met een 2-2 stand werd 
de spectaculaire eerste helft dan ook afgesloten. 
 
Het tweede bedrijf een ongewijzigd VHK binnen de lijnen dat de eerste kans liet noteren via een knap 
staaltje van Raymond v/d Linde. Alleen met een uiterste krachtsinspanning kan doelman Brakel nog 
net voorkomen dat de bekeken lob van v/d Linde tot hét doelpunt van de middag zou zijn gekroond. 
Beide teams bleven gaan voor de overwinning en hoewel VHK zelf ook nog kansen moest toestaan, 
kreeg het na ruim een uur spelen zelf de ultieme mogelijkheid om het duel naar zich toe te trekken. De 
immer hardwerkende Berry Heetebrij had zichzelf moeten belonen toen hij plotseling de bal voor de 
voeten kreeg maar op minder dan vijf meter voor het totaal verlaten doel tot ontzetting van heel VHK 
en vooral van zichzelf, naast mikte. 
Ook daarna kreeg VHK nog de betere mogelijkheden, maar moest in de slotfase weer toezien hoe 
Noordscheschut nog een keer gevaarlijk werd toen een poging van de Drentse ploeg maar net 
voorlangs ging en VHK op haar beurt weer goed weg kwam. 
De bereikte ruststand werd uiteindelijk dan ook de eindstand en dat was gezien de hele wedstrijd wel 
een terechte afspiegeling, al zullen beide teams ongetwijfeld zo hun eigen gemengde gevoelens 
hebben overgehouden aan dit duel. 
  

VHK - NOORDSCHESCHUT 2-2 (2-2) 

Scheidsrechter: Wagenaar 

Toeschouwers: 150 

Scoreverloop: 

10. R. Hooyer Jzn 0-1 

15. T. Pieters 0-2 

23. Raymond v/d Linde 1-2 

30. Jaap Lok 2-2 

Kaarten:   

Noordscheschut R. Hooyer Jzn   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Henk Rook, Arno Tukker, Chris Boxum 
(Jasper Hessing), Rik Pot (Rudolf Kooiker); Evert van 
Benthem (C), Gert Wind, Dennis Kuiper; Jaap Lok, 
Berry Heetebrij, Raymond v/d Linde (Henri Vis) 
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08-10-2011 Aduard 2000 - VHK 0-2 
Vorige week nog stapte Berry Heetebrij als zo'n beetje de meest ongelukkige man van het veld, 
dit keer was alles anders en had de VHK spits met zijn twee goede treffers een belangrijk 
aandeel in de zege op Aduard. 

In een een tikkeltje mistroostig aandoende ambiance, maar op een uitstekend te bespelen veld begon 
VHK aan de wedstrijd in de wetenschap dat het vorig seizoen twee keer ruim had gewonnen van de 
Groningers. Geen garantie voor succes natuurlijk en bovendien had Aduard dit seizoen thuis al een 
paar behoorlijke resultaten neergezet zonder een tegentreffer te incasseren. De eerste kans was 
meteen al vanaf de aftrap toen de VHK defensie nog even zoekende was maar liep het allemaal net 
met een sisser af. 
Het eerste gevaarlijke VHK moment liet ook niet lang op zich wachten en de bal had maar zo op de 
stip gekund toen een Aduard verdediger toch redelijk duidelijk hands veroorzaakte maar arbiter v/d 
Hoek de andere kant op keek. 
Daarna ontspon zich een eerste helft die vooral gekenmerkt werd door veel balverlies aan beide 
kanten en te vaak was VHK te onrustig in balbezit en werden te gehaast de verkeerde keuzes 
gemaakt. Aduard deed het al niet veel beter zodat beide ploegen volkomen gelijkwaardig aan elkaar 
waren, en de kansen schaars. VHK kreeg nog een goede mogelijkheid via de linkerkant, maar in 
plaats van zelf uit te halen volgde een slechte voorzet van Berry Heetebrij die de vrijstaande Gert 
Wind nooit bereikte. Aduard kreeg nog een prima mogelijkheid toen alleen op keeper Naberman 
mocht worden afgegaan, maar de VHK goalie liet zich niet van de wijs brengen en kon met een goede 
ingreep erger voorkomen. 
In de tweede helft een beter VHK dat steeds nadrukkelijker op zoek ging naar de openingstreffer, en 
ongetwijfeld was daar ook het besef bij gekomen dat er vanmiddag wel degelijk iets viel te halen. Na 
wat speldenprikjes over en weer brak Berry Heetebrij na een uur spelen dan ook de ban met een 
mooie treffer. Met de rug naar de goal schermde hij de bal mooi af om vervolgens uit de draai knap 
raak te schieten. 
Een mooie opsteker natuurlijk, maar VHK ging vanaf dat moment ook een beetje op twee gedachten 
hinken en wist niet goed meer of het op jacht moest gaan naar meer zekerheid of dat het de 
voorsprong moest koesteren. 
Aduard begon dan ook wat meer aan te dringen, maar heeft niet meer die spits rondlopen die het 
vorig seizoen nog wel had. Aanvallend kon de thuisploeg dan ook geen potten breken en bovendien 
stond VHK in die fase goed te verdedigen. 
Het was dan ook aan de Kloosternaren de taak om zich in veilige haven te brengen en dat gebeurde 
dan ook zo'n kwartiertje voor het einde toen een goede aanval over een aantal schijven uiteindelijk 
werd afgerond door opnieuw Berry Heetebrij. 
VHK had de buit binnen, en hoewel Dirk Naberman nog wel een keer handelend moest optreden om 
een snelle aansluiting te voorkomen kwam het verder niet meer in grote problemen. Het had zelfs de 
score nog wat rianter moeten laten worden toen eerst Gert Wind de volkomen vrijstaande Jaap Lok 
over het hoofd zag, en Jaap Lok zelf niet veel later om onbegrijpelijke redenen de bal de breed legde 
terwijl hij de hoek al voor het uitkiezen had. Gelukkig kon VHK (dat begon en eindigde met dezelfde 
11 namen en dus geen wissels gebruikte), zich dat permitteren en pakte het een belangrijke zege, 
zeker ook met oog op de komende weken waarin VHK een aantal pittige tegenstanders treft. 
Als eerste in dat rijtje is volgende week koploper de Weide te gast, die met 16 uit 6 sinds jaren niet 
zo'n goede competitiestart kende. 

ADUARD 2000 - VHK 0-2 (0-0) 

Scheidsrechter: v/d Hoek 

Toeschouwers: 75 

Scoreverloop: 

59. Berry Heetebrij 0-1 

78. Berry Heetebrij 0-2 

Kaarten:   

Aduard 2000 K.Cruiming   

VHK Henk Rook   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Henk Rook, Arno Tukker, Dennis Boes, 
Rik Pot; Evert van Benthem (C), Gert Wind, Dennis 
Kuiper; Jaap Lok, Berry Heetebrij, Raymond v/d Linde 
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15-10-2011 VHK – de Weide 1-0 
Al vroeg in de wedstrijd nam VHK brutaal de leiding in de wedstrijd tegen koploper de Weide, 
om die vervolgens in de resterende 85 minuten niet meer prijs te geven. 

Dat was een knappe teamprestatie want de Weide kwam toch als koploper naar St.Jansklooster toe 
en had bovendien nog niet verloren dit seizoen. 
Aan VHK dus de mooie eer om de Hoogeveners op de eerste nederlaag te trakteren en de zege was 
nog niet onverdiend ook. Misschien hadden de gasten over de hele linie wel het meest verzorgde 
voetbal gespeeld, daar stond tegenover dat VHK vandaag als een hecht collectief speelde en ook de 
meeste uitgespeelde kansen kreeg. 
De thuisploeg begon voortvarend toen een aanval eigenlijk dreigde te mislukken, maar Berry Heetebrij 
er toch nog iets moois van wist te maken door handig en bekwaam een paar verdedigers inclusief 
goalie v/d Weide te slim af te zijn, 1-0. 
Een minuut later had het allemaal nog wat spectaculairder kunnen worden toen Dennis Kuiper een 
prima schietkans kreeg maar de uitvoering ditmaal alles te wensen overliet. 
Wat volgde was een snelle eerste helft waarin het spel op en neer golfde en de Weide vooral via de 
rechterkant een aantal keren dreigend was. Echte hele grote kansen kwamen daar niet uit voort en 
bovendien lijkt de VHK defensie met Dennis Boes een stukje rust terug gevonden te hebben. 
De Weide had dan ook vooral een optisch overwicht maar kon VHK niet echt in grote problemen 
brengen hoewel de thuisploeg zelf ook niet heel veel grote kansen meer kon creëren voor de rust. 

Het was de verwachting dat de Weide in de tweede helft nog wat nadrukkelijker op zoek zou gaan 
naar de gelijkmaker, maar dat bood ook weer kansen voor VHK die er dan ook zeker nog kwamen. 
Ook nu gaf VHK zelf eigenlijk maar weinig weg en bleef het als team strijden voor iedere meter. 
Niemand vanmiddag die het vuile werk schuwde en bovendien speelde VHK ook nog een paar zeer 
behoorlijke kansen bij elkaar. Berry Heetebrij was nog een paar keer dichtbij maar miste op het 
beslissende moment de echte kracht en ook Raymond v/d Linde kreeg nog een goede kans. VHK had 
het zich dan ook minimaal een keer veel makkelijker moeten maken maar hield nu de wedstrijd 
ongemeen spannend en leek bijna de tol te gaan betalen toen de gasten de gelijkmaker op de voet 
hadden liggen, maar Dirk Naberman met een meer dan prima redding voor opluchting zorgde. 

Ook toen de echte slotfase aanbrak en de Weide nog een keer aanzette om toch minimaal een punt 
uit het vuur te slepen gaf VHK geen krimp en had het via Berry Heetebrij bijna zelf nog het slotakkoord 
toen hij goed voor zijn man kroop maar zijn kopbal net naast zag gaan. Het vroege doelpunt van 
dezelfde Heetebrij bleek dus achteraf beslissend, maar vooral had VHK vandaag als een echt team 
gespeeld. Terecht werd na afloop dan ook opgemerkt dat wanneer VHK deze teamspirit elke week op 
de mat kan leggen, er geen enkele zorg over de afloop van deze competitie hoeft te zijn. 
Tegenstander de Weide troostte zich met de gedachte dat de competitie nog lang is en nog veel meer 
teams zullen gaan sneuvelen op Monnikenmolen. 
 
Volgende week mag VHK laten zien dat deze prima zege hopelijk een opmaat is voor nog meer mooie 
dingen als het inhaalduel tegen sc Loppersum op de rol staat. In de nog maar korte historie tussen 
beide teams weet VHK in ieder geval dat de Groningers niet makkelijk te bespelen zijn, maar er liggen 
zeker mogelijkheden als de goede lijn van vandaag doorgezet kan worden. 
  

VHK - de WEIDE 1-0 (1-0) 

Scheidsrechter: de Zeeuw 

Toeschouwers: 150 

Scoreverloop: 

5. Berry Heetebrij 1-0 

Kaarten:   

de Weide J.Wierenga   

de Weide W.Balde   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Henk Rook, Arno Tukker, Dennis Boes 
(Rudolf Kooiker), Rik Pot; Evert van Benthem (C), Gert 
Wind, Dennis Kuiper; Jaap Lok, Berry Heetebrij, 
Raymond v/d Linde (Henri Vis) 
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22-10-2011 sc Loppersum – VHK 3-2 
Met hangen en wurgen leek VHK dan toch nog een puntje over te houden aan het inhaalduel 
tegen Loppersum toen het in de slotfase alsnog mis ging en het duel vanaf de stip in het 
voordeel van de Groningers werd beslist. 
Het was nog maar de vraag of de strafschop terecht was gegeven want over de overtreding was geen 
discussie, maar het leek er toch sterk op dat die begaan was buiten de zestien. 
Dat deed niets af aan het feit dat de zege uiteindelijk ging naar de ploeg die er het meeste recht op 
had. Hoewel VHK en Loppersum elkaar nog niet erg vaak zijn tegengekomen, is het nu al wel een 
beetje duidelijk dat het nooit de favoriete ploeg van de Kloosternaren zal worden om tegen te spelen. 
Loppersum heeft dan ook geen verkeerde ploeg, met veel beweging en lopende mensen die vooral in 
tactisch opzicht nogal wat inzicht vereist. 
De wedstrijd begon veelbelovend, in ieder geval voor de neutrale toeschouwer, toen de thuisploeg al 
direct een paar dotten van kansen kreeg en VHK een scherp indraaiende corner van Jaap Lok uit het 
doel zag worden getikt, maar die heel goed mogelijk de doellijn al gepasseerd had. Dan was Jaap Lok 
een paar minuten later succesvoller toen hij attent reageerde en uitstekend afrondde. Net als vorige 
week dus een uitstekende start en het doelpunt was meteen een primeur want in de twee eerdere 
ontmoetingen was dat VHK nog niet gelukt. 
Hoewel Loppersum gaandeweg de eerste helft sterker werd en een paar keer dichtbij de gelijkmaker 
was, kon VHK de kleine voorsprong vasthouden tot aan de rust en had die via Evert van Benthem 
zelfs nog kunnen verdubbelen. Dat dit geen overbodige luxe was geweest bleek al vlot na het begin 
van de tweede helft toen VHK binnen een paar minuten tegen een achterstand aankeek. De 1-1 was 
een mooi opgezette aanval via de rechterflank die handig werd binnengeknikt door Tristan v/d Beek 
maar de 2-1 had VHK volledig aan zichzelf te wijten. Slechte opbouw vanuit het centrum bracht de bal 
maar zo voor de voeten van Dennis de Vries die weliswaar prachtig, maar ook geheel onnodig VHK 
op achterstand zette. 
Loppersum hield ook daarna verreweg het meeste initiatief maar was slordig in het afwerken van de 
nodige kansen zodat VHK met meer geluk dan wijsheid op de been bleef. Het was dan ook klein 
wondertje dat VHK opeens uit het niets weer op gelijke hoogte stond. Dat was te danken aan Berry 
Heetebrij die attent reageerde na een Gronings slippertje en de bal tergend langzaam over de lijn zag 
rollen. 
De 2-2 leek dan ook wel het maximaal haalbare vanmiddag, want afgezien van wat vrije trappen had 
VHK in de tweede helft niet veel meer te vertellen gehad. Maar zelfs dat was de ploeg niet gegund.  
Nadat Loppersum nog wat pogingen had zien stranden belande 5 minuten voor tijd de bal op de stip 
omdat de jonge Henk Rook weliswaar talentvol is en zonder twijfel zal uitgroeien tot een vaste waarde 
voor VHK 1, maar nu nog de ervaring mist die een verdediger in cruciale situaties nodig is. Nog 
zuurder was het dat zelfs menig Loppersum supporter toegaf dat de overtreding niet binnen de 16 was 
ingezet. 
Rudolf Hidskes had daar uiteraard geen boodschap aan en liet Dirk Naberman kansloos en bezorgde 
zo zijn ploeg de volle winst. 
Het zijn van die wedstrijden die je kunt verliezen en brengt VHK nu zo’n beetje op de plek waar het tot 
nog toe hoort, precies in de middenmoot op 7de plek. 
Volgende week weer een uitwedstrijd maar nu een stuk dichterbij wanneer sc Rouveen de 
tegenstander heet. 

LOPPERSUM - VHK 3-2 (0-1) 

Scheidsrechter: de Wit 

Toeschouwers: 150 

Scoreverloop: 

5. Jaap Lok 0-1 

48. T. v/d Beek 1-1 

52. D. de Vries 2-1 

72. Berry Heetebrij 2-2 

85. R.Hidskes (strafschop) 3-2 

Kaarten:   

Loppersum J. de Vries/ R.Danhof   

VHK Berry Heetebrij/ Henk Rook/ Dennis Kuiper/ Dirk Naberman/ Chris Boxum   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Henk Rook, Arno Tukker, Dennis Boes, Chris Boxum (Gert Wind); Evert van Benthem (C), Henri Vis, 

Dennis Kuiper; Jaap Lok, Berry Heetebrij, Raymond v/d Linde (Rudolf Kooiker) 
 



Verslag: Bertus Rook 

29-10-2011 sc Rouveen - VHK 3-1 
Een wat mat ogend VHK liep vandaag in het streektreffen met sc Rouveen tegen de vierde 
seizoensnederlaag op. Niet omdat de ploeg van Arjen Plessen zoveel beter was, maar wel veel 
effectiever in het benutten van de kansen. 
 
Het begin was hoopvol toen VHK vanaf de aftrap direct een overwicht creëerde en Rouveen onder 
druk kon zetten. Het leverde via Jaap Lok een tweetal kansen op, maar VHK kon het goede begin niet 
vasthouden en na een klein half uur werden de rollen dan ook min of meer omgedraaid. Rouveen 
kreeg een goede kans die door Dirk Naberman onschadelijk werd gemaakt, maar de VHK doelman 
moest niet veel later wel capituleren. Mark Schra was de architect van een goede aanval en Klaas Jan 
Poolman de afmaker. 
Een paar minuten later volgt er een een cruciaal moment als Jaap Lok na een diepe bal bijna vrije 
doortocht heeft maar iets te opzichtig in de rug wordt geduwd door een Rouveen verdediger. Arbiter 
Walters fluit resoluut voor de overtreding maar verbind er verder geen consequenties aan en geeft nog 
niet eens een gele kaart, waar je het ook kunt uitleggen als het ontnemen van een scoringskans. 
Volgens de spelregels staat daar een hele andere straf voor, of je moet niet voor de overtreding 
fluiten. 
Tot overmaat van ramp schiet Gert Wind de toegekende vrije trap ook nog eens ongelukkig op de 
paal. 
Als vervolgens Rouveen in de 40ste minuut opnieuw via Poolman de marge verdubbeld lijkt het een 
verloren middag voor VHK te worden, maar weet het gelukkig nog steeds in de eerste helft toch nog 
weer spannend te maken. Berry Heetebrij scoort uit een bijna onmogelijke hoek de mooie 
aansluitingstreffer en had daarvoor geen beter moment kunnen kiezen want niet veel later is er het 
rustsignaal. 
 
Voor de tweede helft heeft Gert Wind plaats moeten maken voor Rudolf Kooiker om de grip op het 
middenveld weer wat terug te krijgen. Uiteraard gaat VHK op zoek naar de 2-2 en krijgt daarop ook 
wel wat kansjes maar de echte grote mogelijkheid blijft uit. Het spel wordt er dan ook niet beter op en 
gaat steeds vaker zonder al te veel overleg, en van een derbysfeer is al helemaal geen sprake omdat 
VHK daarvoor veel te tam oogt en de echte wil vandaag lijkt te missen. 
De thuisploeg blijft dan ook redelijk eenvoudig op de been en komt helemaal op rozen te zitten als na 
een dik uur de 3-1 valt via Berjan Nijboer. 
Het wordt steeds duidelijker dat er iets geknakt is bij VHK en dat dit vanmiddag niet meer rechtgezet 
gaat worden. Met veel opportunisme maar nog steeds zonder veel overleg probeert VHK het nog weer 
spannend te maken, maar afgezien van nog wat kansen in de slotfase brengt het Rouveen nimmer 
meer aan het wankelen. 
Duidelijk een van de mindere wedstrijden van het seizoen tegen een ook zeker niet groots spelende 
tegenstander en dat feit alleen al had VHK meer moeten uitbuiten vanmiddag. 
Omdat de directe concurrentie voor de middenmoot plekken ook niet veel punten konden bijschrijven 
blijft VHK op plek 7 staan, maar heeft het voorlopig geen reden om naar boven te kijken. 
Misschien dat VHK volgende week wat meer kan opbrengen als koploper The Knickerbockers op 
bezoek komt, en dat zal hard nodig zijn ook omdat de Groninger studenten alom gezien worden als de 
grote favoriet voor de titel. 
 

sc ROUVEEN - VHK 3-1 (2-1) 

Scheidsrechter: Walters 

Toeschouwers: 175 

Scoreverloop: 

24. KJ Poolman 1-0 

40. KJ Poolman 2-0 

44. Berry Heetebrij 2-1 

67. B.Nijboer 3-1 

Kaarten:  geen 

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Henk Rook (Henri Vis), Arno Tukker 
(Chris Boxum), Dennis Boes, Rik Pot; Evert van 
Benthem (C), Gert Wind (Rudolf Kooiker), Dennis 
Kuiper; Jaap Lok, Berry Heetebrij, Raymond v/d Linde 

 



Verslag: Bertus Rook 

5-11-2011 VHK – The Knickerbockers 3-4 
Uitgebreide excuses aan het adres van VHK toen scheidsrechter v/d Leur na adfloop zelf ook in de gaten kreeg dat hij een 
cruciaal moment in de wedstrijd compleet over het hoofd had gezien. 
 
Dat sierde de arbiter uit Emmeloord, maar veel schoot VHK daar natuurlijk niet mee op en het had dan ook liever het punt 
vastgehouden wat het ook wel verdiende. Dat was dan wel op basis van de geleverde arbeid want voetballend gezien waren The 
Knickerbockers vanmiddag simpelweg een maatje te groot. 
Dat het geen makkelijke middag zou worden was vooraf wel verwacht maar toen het na een kwartier spelen al 0-2 stond, de lat al 
een keer redding had gebracht en nog meer kansen onbenut waren gelaten leek VHK een regelrechte afstraffing te wachten.  
Terwijl het allemaal nog wel zo mooi leek te beginnen want de allereerste kans van de wedstrijd was wel degelijk voor VHK 
geweest toen Jaap Lok oog in oog met doelman Bos een riante kans niet op waarde wist te schatten. 
Een paar minuten later liet TKB zien hoe het wel moest toen Bram Verburgh een afvallende bal knap tegen de touwen joeg. Omdat 
VHK ook daarna de bal niet echt lang in de ploeg kon houden bleef de druk aanhouden en was het wachten op meer onheil. Zeker 
met spelers als Matthijs Eppinga die natuurlijk veel te goed is voor de tweede klasse, en dat na een kwartier liet zien toen hij met 
veel gevoel de bal achter Dirk Naberman in de verre hoek deponeerde. 
Het leek zo een beroerde en lange middag voor de thuisploeg te worden dat VHK de aanvankelijk bedachte tactiek maar liet varen 
en toen opeens bleek dat TKB verdedigend nog weleens een paar steken liet vallen. Omdat de ploeg zoveel kwaliteit herbergt zal 
het niet veel onder druk komen te staan, getuige ook de weinige tegentreffers, maar daar kwamen er in 45 minuten tijd zomaar 
opeens drie bij. Het was dan ook bijzonder knap dat VHK uit geslagen positie zich weer helemaal wist op te richten en zich 
terugknokte in de wedstrijd. Na ruim 20 minuten liep Jaap Lok zich slim vrij en maakte hij zijn eerdere misser meer dan goed door 
beheerst de aansluitingstreffer binnen te schuiven. Nog binnen het half uur was de schade volledige hersteld toen opnieuw Jaap 
Lok na een leep balletje van Henri Vis ook de gelijkmaker voor zijn rekening nam. 
TKB had zich dus toch iets te snel al rijk gerekend en begon dan ook weer wat meer gas te geven wat na een paar minuten een 
nieuwe voorsprong betekende. Niemand van VHK die ingreep toen ergens op het middenveld een TKB speler aan een lange solo 
begon en de bal bracht bij Eppinga die ook al geheel vrij stond. Met zijn tweede van de middag schoot hij TKB naar een nieuwe 
voorsprong. 
Lang genieten konden de Groningers echter niet want binnen no time stond het ook alweer gelijk toen Rudolf Kooiker nog net zijn 
kruin tegen een vrije trap kon krijgen en zo de 3-3 binnen knikte. Ondanks dat TKB nog een paar keer aandrong kon VHK deze 
stand vasthouden en werd het spektakelstuk wat eerste helft heette hiermee afgesloten. 
Het tweede bedrijf gaf wat dat betreft heel wat minder opwindende momenten te zien omdat VHK toch wat beter anticipeerde op de 
tegenstander en TKB wat verder uit het eigen strafschopgebied kon houden. Toch bleven de studenten op meerdere momenten 
superieur en was VHK maar op weinige gevaarlijke momenten te betrappen. Het was dan ook vooral proberen om in ieder geval 
het punt binnen te slepen en te loeren op een slippertje van TKB.  
Dat moment kwam er ook wel degelijk toen halverwege VHK de beste kans van de tweede helft kreeg toen Henri Vis zich slim had 
opgesteld en opeens vrij baan had. De routinier deed ook daarna alles goed toen hij met een lob de ver uitgekomen keeper Bos 
verschalkte en de goalie alleen nog met een noodgreep redding kon brengen. Buiten de zestien tikte hij met zijn hand de bal nog 
net aan en dat was precies genoeg om een zekere goal te voorkomen. Iedereen had het gezien alleen arbiter v/d Leur niet en tot 
verbazing van iedereen werd keeper Bos beloond met een doeltrap. Had de scheidsrechter geen black out gehad dan had de 
keeper er zondermeer af gemoeten iets wat de doelman zelf ook na afloop ruiterlijk toegaf.  
Het was toch een cruciaal moment in de wedstrijd en een mogelijke stunt werd VHK op deze wrange manier hardhandig door de 
neus geboord. Veel betere kansen zou VHK namelijk niet meer krijgen want TKB bleef de betere ploeg al was het beste er ook wel 
een beetje af wat zeker ook de verdienste was van VHK dat toch veel beter stond dan in de eerste 45 minuten. 
Tien minuten voor tijd moest VHK echter alsnog capituleren toen Eppinga weer aan de basis stond en een vrije trap op het hoofd 
van invaller Olsder deponeerde die met een gemeen balletje Dirk Naberman kansloos liet. 
VHK ontbeerde de kracht om zich nog een keer op te richten en probeerde op goed geluk de sterk spelende Berry Heetebrij wel 
steeds te bereiken, maar de spits kon niet zoveel beginnen met al die hoge ballen. Nog een gevaarlijk moment was er te noteren 
toen er nog een vrije trap op een kansrijke positie volgde maar VHK heeft niet een echte specialist in huis en de inzet was dan ook 
een simpele prooi voor doelman Bos. 
De ontlading van TKB na het laatste fluitsignaal was echter veelzeggend want voetballend was de thuisploeg dan misschien wel 
een paar klassen minder geweest, op basis van strijdlust en getoonde karakter had VHK zeker een punt verdiend tegen de 
titelkandidaat. 
Er volgen voor VHK nu een aantal belangrijke wedstrijden tegen teams die ook niet direct om de prijzen gaan strijden dit seizoen, 
en die zich ook vooral zullen gaan richten op een veilige plek in de middenmoot.  
Te beginnen met de uitwedstrijd van volgende week tegen Lycurgus, waartegen VHK tot dusver alleen een viertal (succesvolle) 
nacompetitie wedstrijden speelde. 

VHK - THE KNICKERBOCKERS 3-4 (3-3) Scheidsrechter: v/d Leur; Toeschouwers:150 

Scoreverloop: 7. B. Verburgh 0-1; 15. M.Eppinga 0-2; 22. Jaap Lok 1-2; 27. Jaap Lok 2-2 

31. M.Eppinga 2-3; 33. Rudolf Kooiker 3-3; 80. S.Olsder 3-4 

Kaarten:  Evert van Benthem/ Arno Tukker (VHK) ; W. den Hartogh/ M.v/d Zee (TKB) 

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Dennis Kuiper, Dennis Boes, Arno Tukker, Rik Pot; Evert van Benthem (C), Henri Vis (Chris Boxum), 

Rudolf Kooiker; Jaap Lok, Berry Heetebrij, Raymond v/d Linde (Lennart van Eerde) 
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12-11-2011 Lycurgus - VHK 2-2 
Een aantal weken achter elkaar met dezelfde basisopstelling starten is VHK dit jaar nog 
nauwelijks gegund. Ook vandaag waren er weer personele problemen en werd zelfs Patrick 
Menger tijdelijk weer van stal gehaald. 
 
Omdat Menger wegens andere verplichtingen alleen maar de eerste 45 minuten aanwezig kon zijn, 
mocht hij gelijk in de basis starten, maar bleek hij zijn handelsmerk nog niet te hebben ingeleverd. 
Daarnaast was er ook de terugkeer van een andere routinier want Jaap Heetebrij kon na zijn blessure 
perikelen voor het eerst dit seizoen weer eens zijn opwachting maken. 
Het begin van de wedstrijd was overduidelijk voor Lycurgus dat fel van start ging en snel een goal 
wilde forceren. VHK had het dan ook niet makkelijk en kwam een keer goed weg, maar stond bij de 
eerste de beste kans wel op voorsprong. Patrick Menger rondde een diepe bal bijzonder fraai af. Een 
paar minuten later moet het zelfs 0-2 worden als Raymond v/d Linde vrij kan uithalen maar de bal net 
naast ziet verdwijnen. 
Dan is het weer de beurt aan de thuisploeg en opnieuw komt VHK en paar keer goed weg. Terwijl de 
1-1 in de lucht hangt, weet VHK precies op het goede moment weer toe te slaan als Dennis Kuiper 
met een vrije trap de Groningse doelman voor zoveel problemen stelt dat Berry Heetebrij attent de 
rebound kan binnenwerken. 
Lycurgus kan dan allang niet meer het hoge tempo uit de beginfase vasthouden en VHK hoeft in die 
fase alleen nog maar een keer de trekker over te halen om het duel al voor rust te beslissen. 
Zowel Jaap Lok als Evert van Benthem laten echter een tweetal prima kansen onbenut, en ook heeft 
Jaap Lok de scheidsrechter niet mee als de Lycurgus doelman hem buiten de zestien opzichtig 
opvangt maar scheidsrechter Smedes het precies andersom ziet. 
Tot overmaat van ramp weet Lycurgus op slag van rust ook nog eens de aansluitingtreffer te maken 
en gaat VHK niet met 0-4 rusten maar met 1-2 en is de wedstrijd nog lang niet gespeeld waar hij dat 
wel had moeten zijn. 
Met de niet geheel fitte Gert Wind als vervanger voor Menger begint VHK aan de tweede helft en is 
opnieuw de beginfase voor de gastheren. VHK blijft echter op de been maar verliest wel steeds meer 
de slag op het middenveld en het is eigenlijk ook niet vreemd als Lycurgus na een klein uur op gelijke 
hoogte komt via een tweede treffer van Frank v/d Veen. 
Onnodig van VHK kant is het dus weer helemaal een wedstrijd geworden en gezien het rommelige 
spelbeeld kan het nu ook alle kanten opgaan. Lycurgus mist nog een goede kans om op voorsprong 
te komen en schiet voorlangs, maar ook VHK heeft nog alle mogelijkheid om alsnog de drie punten 
mee te nemen.  
De allerbeste kans van de tweede helft is ongetwijfeld voor Dennis Kuiper die op twee meter afstand 
een leeg doel aantreft, maar zo schrikt dat hij de bal tot ongeloof van werkelijk alles en iedereen nog 
over weet te schieten. Kuiper kan het echter nog goed maken als hij wat later na een snel genomen 
vrije trap oog in oog komt met keeper Luinstra maar opnieuw faalt en het te mooi wil doen. 
Omdat er ook altijd nog de dreiging in de lucht hangt dat een bal zomaar goed kan vallen voor een 
Lycurgus been, mag VHK uiteindelijk blij zijn met het eindsignaal van Smedes maar laat het wel twee 
kostbare punten achter. 
De ploeg blijft daardoor in de gevarenzone hangen en ziet de achtervolgers nu snel naderen, dat winst 
volgende week tegen Omlandia haast bittere noodzaak is om nu niet verder in de problemen te 
komen. 

LYCURGUS - VHK 2-2 (1-2) 

Scheidsrechter: Smedes 

Toeschouwers: 75 

Scoreverloop: 

6. Patrick Menger 0-1 

31. Berry Heetebrij 0-2 

44. F. v/d Veen 1-2 

57. F. v/d Veen 2-2 

Kaarten:  geen 

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Henk Rook, Jaap Heetebrij, Arno 
Tukker, Rik Pot; Evert van Benthem (C), Patrick Menger 
(Gert Wind), Dennis Kuiper; Jaap Lok, Berry Heetebrij, 
Raymond v/d Linde (Chris Boxum) 
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19-11-2011 VHK - Omlandia 1-1 
De echte vorm had VHK ook vandaag niet te pakken, maar de moeizame wedstrijd leverde in de slotminuut toch nog een 
punt op via invaller Chris Boxum al was dat nauwelijks verdiend te noemen. 
 
De druiven waren dan ook zuur voor Omlandia en trainer Goedkoop stak na afloop zijn teleurstelling dan ook niet onder stoelen of 
banken. Hij had het over onbestrafte overtredingen en een onthouden strafschop, maar moest de oorzaak van het puntenverlies 
toch vooral bij zijn eigen ploeg zoeken.  
De Groningers hadden met name voor rust al ruime afstand kunnen nemen maar sprongen veel te nonchalant met de kansen om 
maar hadden ook wel de pech dat Dirk Naberman met enkele fantastische reddingen en reflexen een voortijdige beslissing 
voorkwam. 
Op wat kleine zesjes na voor een paar anderen, was de ervaren doelman dan vandaag ook met afstand de beste VHK’er en dat 
zegt meestal wel voldoende. 
Ondanks positieve resultaten in eerdere duels was het voor VHK moeilijk in te schatten hoe Omlandia vanmiddag voor de dag zou 
komen maar lang duurde dat niet omdat de gasten fris van de lever van start gingen. Na vijf minuten keek VHK dan ook al tegen 
een achterstand aan, al was het een gelukje voor Omlandia dat het op zich niet onhoudbare schot van richting veranderde door 
een VHK been, wat Naberman tevens kansloos maakte. 
VHK reageerde een beetje laconiek op de vroege achterstand en straalde uit dat het vanzelf wel weer goed zou komen. Dat was 
toch iets te simpel gedacht want op bijna alle fronten werd VHK in het vervolg van de eerste helft afgetroefd. Zo hadden de beide 
backs de handen meer dan vol aan de lepe en snelle Omlandia aanvallers, en ook in het centrum was de organisatie vaak ver te 
zoeken. Ook het VHK middenveld kon maar geen grip op de wedstrijd krijgen en bovendien hadden de VHK aanvallers Berry 
Heetebrij en Jaap Lok vaak twee man in de nek te hijgen, terwijl Raymond v/d Linde helemaal onzichtbaar bleef. 
VHK had de bal dan ook vaker niet dan wel en moest toezien hoe Omlandia een paar riante mogelijkheden om zeep hielp, of beter 
gezegd keer op keer Dirk Naberman op de weg vond, die in zijn eentje VHK in leven hield en voorkwam dat de tweede helft ook 
een schriftelijk vervolg had kunnen krijgen. 
Slechts een paar keer was VHK op wat gevaar te betrappen geweest via Berry Heetebrij maar ook hij had verder een lastige 
middag. 
Dat het roer om moest in de tweede helft was wel duidelijk, maar de wijze waarop nog niet zo eenvoudig gevonden.  
VHK leek in ieder geval wat energieker op jacht te gaan naar de gelijkmaker wat al vlot resulteerde in een goede aanval en dito 
kans. Jaap Lok kon op rechts ontsnappen en opstomen naar het Omlandia doel maar durfde het niet aan om voor eigen succes te 
kiezen. Hij besloot op het laatste moment de bal toch maar breed te leggen op Berry Heetebrij en dat was ook nog niet zo’n slechte 
keuze, maar de spits had de pech dat de bal door het hobbelige veld net opsprong toen hij vol wilde uithalen.  
Veel betere uitgespeelde kansen zou VHK deze middag niet meer krijgen want al snel liep VHK weer achter de feiten aan en moest 
het veel te hard werken om in balbezit te komen en vooral te blijven. Omlandia kwam dan ook niet echt in de grote problemen en 
bleef gevaarlijk op de counter maar bleef ook volharden in het missen van kansen. Toen VHK ook nog het geluk had dat de paal de 
beslissing in de weg stond, sloop de angst toch een beetje in de Groningse ploeg.  
Het ging een beetje tijdrekken en vroeg net iets te vaak een verzorger in het veld die VHK net die extra tijd opleverde om toch nog 
op gelijke hoogte te komen.  
Invaller Chris Boxum kon niet veel meer doen dan een afgeslagen bal in een keer blind op zijn schoen te nemen en dat bleek de 
enige juiste keuze. Met het nodige fortuin en door een woud van benen vloog het leer als een flipperkastbal achter doelman 
Swaagman en werd er toch nog een niet meer verwacht punt gered. Belangrijk vooral omdat Omlandia nu niet verder wegloopt en 
het onderlinge verschil drie punten blijft. 
Voor VHK een wedstrijd om maar weer snel achter zich te laten en zich te richten op twee andere concurrenten wanneer 
achtereenvolgens DZOH en ZFC Zuidlaren de laatste tegenstanders zijn voordat de winterstop aanbreekt. 
Volgende week heeft VHK 1 geen competitieverplichtingen maar oefent het in plaats daarvan a.s. donderdagavond thuis tegen vv 
Steenwijk 1, aanvang 19:45 uur. 
 
  

VHK - OMLANDIA 1-1 (0-1) 

Scheidsrechter: Wever 

Toeschouwers: 175 

Scoreverloop: 

6. I. Nienhuis 0-1 

90. Chris Boxum 1-1 

Kaarten:   

VHK Arno Tukker   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Henk Rook, Jaap Heetebrij, Arno Tukker, Rik Pot; Evert 

van Benthem (C), Gert Wind (Patrick Menger), Dennis Kuiper (Rudolf 

Kooiker); Jaap Lok, Berry Heetebrij, Raymond v/d Linde (Chris Boxum) 
 

 



Verslag: Bertus Rook 

19-11-2011 VHK - ZFC Zuidlaren 0-3 
Na 2 weken zonder competitievoetbal moest het vandaag gebeuren tegen naaste concurrent ZFC 
Zuidlaren. Om het hoofdveld niet voortijdig in de vernieling te helpen werd er uitgeweken naar het 
kunstgras. 
 
Niet verrassend maar wel een steeds groter wordend probleem, is dat ook vandaag weer het technisch 
duo moest improviseren met de opstelling. Het komt de vaste patronen niet ten goede wat ook steeds meer 
gaandeweg deze wedstrijd bleek, want veel lukte er niet vanmiddag en eigenlijk is dat de laatste wedstrijden al 
het geval. 
Beide ploegen begonnen aftastend en de eerste 20 minuten viel er dan ook niet veel te genieten. VHK hield zich 
een beetje schuil ter hoogte van de middenlijn en wachtte op de dingen die komen zouden, maar ook ZFC was 
niet op veel dadendrang te betrappen. 
Toch werden de gasten in het vervolg van de eerste helft wel wat sterker en het meeste gevaar was dan ook voor 
het doel van Dirk Naberman te zien, die ook nog een keer werd geholpen door de paal. 
VHK had moeite om de bal in de ploeg te houden en het hielp ook niet dat het niet bepaald uitstraalde dat het 
vandaag hoe dan ook de punten in eigen huis wilde houden. 
Verder dan een schot van Dennis Kuiper en een redelijke kans voor Henri Vis kwam de ploeg van Mijnheer dan 
ook niet. Nadat ZFC nog een paar keer aan de poort had gerammeld kwam het na ruim een half uur goedkoop op 
voorsprong toen VHK knullig de bal inleverde en Luuk Jans uiteindelijk het eindstation werd, die met een schuiver 
zijn ploeg op voorsprong schoot. 

Nadat in de rust nog eens stevig de vinger op de zere plek was gelegd, was het te hopen dat VHK beter voor de 
dag zou komen in het tweede bedrijf. Niets was minder waar want ondanks veel goede wil was VHK nog steeds 
niet bij machte om de bal langer dan een paar tellen in bezit te houden en gingen te vaak de meest simpele 
dingen mis. 
De machteloosheid werd gesymboliseerd door Jaap Lok, die al dan niet terecht eerst een gele kaart kreeg 
voorgehouden, maar niet veel later voor de tweede keer het gele stukje plastic te zien kreeg en dus kon 
vertrekken. Niet erg slim natuurlijk om al met geel op zak uit frustratie een bal weg te trappen en er ook nog wat 
mindere vleiende woorden aan toe te voegen richting arbiter. 
De gelijkmaker leek nu verder weg dan ooit en ook het inbrengen van Patrick Menger bracht niet veel 
verandering. 

ZFC hield dan ook moeiteloos stand en kon helemaal een feestje vieren toen na driekwart wedstrijd de 
beslissende 0-2 viel via de voet van Jos Lamain. 
VHK probeerde nog wel vol goede moed om snel de aansluiting te vinden, maar het was ook een beetje tegen 
beter weten in en kwam dan ook nimmer in de buurt om nog ergens aanspraak op te kunnen maken. 
In de slotfase wordt het zelfs nog een beetje erger als ZFC via Bloemert de 0-3 eindstand bepaald. 

Het gaatje wat er met de middenmoot bestond wordt nu in een rap tempo een gat en VHK zal daar hopelijk nu 
ook goed van doordrongen zijn. Er zal hoe dan ook volgende week een resultaat moeten worden neergezet tegen 
nummer laatst DZOH, wat opnieuw een zes punten wedstrijd is. 
Dit zal tevens de laatste wedstrijd in 2011 zijn, waarna op 28 januari een aanvang wordt gemaakt met de tweede 
seizoenshelft. 
  

VHK - ZFC ZUIDLAREN 0-3 (0-1) 

Scheidsrechter: Mulder 

Toeschouwers: 100 

Scoreverloop: 

35. L.Jans 0-1 

70. J.Lamain 0-2 

87. J.Bloemert 0-3 

Kaarten:   

VHK Arno Tukker   

VHK Raymond v/d Linde   

VHK Jaap Lok (2x)   

ZFC R.Lamain   

Opstelling VHK: 

Dirk Naberman; Arno Tukker (Jasper Hessing), Jaap 

Heetebrij, Rudolf Kooiker, Rik Pot; Dennis Kuiper, Evert 

van Benthem (C), Raymond v/d Linde (Patrick Menger); 

Jaap Lok, Berry Heetebrij, Henri Vis 
 



Verslag: Bertus Rook 

25-02-2011  SVN'69 - VHK 2-2 
Als VHK na een dik half uur op een riante 0-2 voorsprong komt lijkt er geen vuiltje meer aan de lucht. De belangrijke klus tegen 
SVN lijkt dan ook al voor rust geklaard te worden want de 0-3 lijkt een kwestie van tijd. 

Omdat VHK echter de mooiste kansen onbenut laat en bovendien op een rot moment vlak voor rust SVN in de wedstrijd laat terugkomen, 
is de tweede helft opeens geen formaliteit meer. 
Bovendien moest Dennis Boes zijn rentree beperken tot slechts 45 minuten omdat hij met een vervelende spierblessure in de kleedkamer 
achterbleef. 
Dat was een fikse domper voor hem zelf maar zeker ook voor VHK omdat de organisatie in de laatste linie bij VHK na de pauze bij tijd en 
wijle behoorlijk zoek was zonder hem. Het duel kantelde dan ook helemaal in het voordeel van de gastheren, die van de mentale opsteker 
vlak voor rust vleugels had gekregen. 
VHK begon het belangrijke duel met een flink aantal afwezigen tegen een ook al lang niet compleet SVN. VHK had daar duidelijk het 
minste last van want het begon goed aan de wedstrijd en was het eerste half uur heer en meester. Dat vertaalde zich al vroeg in een 
voorsprong toen Patrick Menger liet zien het scoren nooit te verleren en met een knappe uithaal via de binnenkant paal raak schoot. 
VHK bleef de veel betere en ook vooral gevaarlijkste ploeg, en nadat Jaap Lok een paar keer net een stap te laat was geweest, kreeg 
Raymond v/d Linde de ultieme kans om de marge te verdubbelen. Voor een leeg doel schoot hij echter naast, maar de verdiende 0-2 
kwam er toch toen Dennis Boes met een dieptepass Jaap Lok vond die knap afrondde. Helemaal niets aan de hand dus want SVN was 
hooguit een keer gevaarlijk geweest met een schotje voorlangs. Het wachten was dan ook op de genadeklap die VHK zou uitdelen om het 
duel al voor de thee te beslissen. 
Dat loopt allemaal net even anders als door een dure defensieve blunder Jarno Westenbrink volkomen uit het niets de belangrijke 
aansluitingstreffer produceert. Bovendien zo vlak voor rust op een vervelend moment. Toch krijgt VHK nog steeds in de eerste 45 minuten 
een meer dan prima kans om snel weer de marge op twee te brengen. Evert van Benthem krijgt ongehinderd een uitstekende kopkans en 
hoeft alleen maar de hoek uit te kiezen maar knikt uitgerekend recht in de handen van de SVN goalie. 

Na de rust blijkt Dennis Boes geblesseerd achter gebleven te zijn en moet VHK gaan schuiven en verschijnt Chris Spans binnen de lijnen. 
Het komt de rust in de achterhoede bepaald niet ten goede en in de tweede helft is VHK dan ook geen schim meer van zichzelf. Het begin 
mag er echter nog wel zijn want bijna vanaf de aftrap kan Jaap Lok vrij opstomen maar het is jammer dat de vleugelspeler vaak het 
egoïsme mist om voor eigen succes te gaan. Dan had het ongetwijfeld de belangrijke derde VHK treffer opgeleverd maar in plaats van uit 
te halen volgde er een matige voorzet die eenvoudig onschadelijk werd gemaakt. 
Echt veel betere kansen zou VHK daarna ook niet meer krijgen want al snel werd duidelijk dat VHK de regie helemaal kwijt was en dat de 
rollen waren omgedraaid. Niet dat SVN ineens de pannen van het dak speelde, maar de ploeg van van de Galiën probeerde met een flinke 
dosis opportunisme het duel een hele andere wending te geven. 
Dat lukte vrij aardig want VHK kwam niet echt meer goed onder de druk vandaan en kwam steeds minder vaak in balbezit. Van enige 
opbouw was al helemaal geen sprake meer en het contrast met de eerste helft was dan ook schrikbarend groot. 
SVN rook duidelijk bloed en repareerde in de 54ste minuut de opgelopen schade helemaal al had het daar wel een beetje de hulp van 
VHK bij nodig. Een corner werd slecht verdedigd en vloog via de schouder van Henk Rook in het doel. 
Met nog een dik half uur te gaan zag de wereld er voor VHK ineens een stuk minder florissanter uit en moest het vrezen om niet helemaal 
met lege handen achter te blijven. Zover kwam het gelukkig niet omdat SVN nog wel op zoek ging naar meer en ook wel wat kleine 
mogelijkheden kreeg maar ook de kwaliteit ontbeerde om het af te maken. 
VHK werd nog maar sporadisch gevaarlijk en kreeg zijn beste kans nog toen Raymond v/d Linde net te hoog mikte. Door de vele fouten 
die beide ploegen maakten bleef het duel vermakelijk en vooral spannend om naar te kijken maar gescoord werd er niet meer. 
VHK had zichzelf voor rust ernstig te kort gedaan en betaalde daar een dure prijs voor en liet SVN niet alleen ontsnappen maar ook als 
uiteindelijk morele winnaars van het veld stappen. 
Met een puntje schoten beide teams dan eigenlijk ook niet veel op al waren de overige uitslagen dan wel gunstig te noemen. Het mes snijd 
natuurlijk aan twee kanten want bij winst had VHK juist nu weer wat ingelopen op de concurrentie. 

Volgende week is er weer een lastige uitwedstrijd tegen nummer twee Noordscheschut, dat vandaag een 2-0 achterstand tegen ZFC toch 
nog wist om te buigen naar een 2-3 winst. 

SVN'69 - VHK 2-2 (1-2) 

Scheidsrechter: Hoorn 

Toeschouwers: 200 

Scoreverloop: 

12. Patrick Menger 0-1 

36. Jaap Lok 0-2 

43. J. Westenbrink 1-2 

54. Henk Rook (e.d) 2-2 

Kaarten:  Raymond v/d Linde, Patrick Menger 

Opstelling VHK: 

Allart Heetebrij, Henk Rook, Dennis Boes (Chris Spans), Jasper Hessing, 

Rik Pot; Evert van Benthem (C), Gert Wind (Jurgen Tukker), Rudolf Kooiker; 

Jaap Lok, Patrick Menger, Raymond v/d Linde 
 



Verslag: Bertus Rook 

25-02-2011 Noordscheschut - VHK 3-1 
Een gebrek aan inzet kon VHK vanmiddag bepaald niet verweten worden. 
Toen het harde werken een kwartiertje voor tijd zowaar beloond werd leek er toch nog een puntje in te 
zitten en stiekem misschien nog wel meer. 
 
Na de gelijkmaker kreeg VHK namelijk binnen een paar minuten nog twee opgelegde kansen waarvan er toch 
minimaal eentje een treffer had moeten zijn.  
Het had de wereld misschien wel een beetje op de kop gezet want Noordscheschut was vanmiddag de betere 
ploeg geweest, zonder echter te spelen als de nummer twee van de ranglijst.  
Het was dan ook jammer dat VHK het in de slotfase wel heel gemakkelijk weggaf en uiteindelijk helemaal met 
lege handen achterbleef. 
VHK kwam door halfslachtig verdedigend ingrijpen en dito keeperswerk al vroeg op achterstand, het scenario wat 
juist vermeden had moeten worden. Ondanks dat bleef VHK compact en met veel mensen achter de bal spelen 
en kon het op wat speldenprikjes na, niet een keer echt gevaarlijk worden in de eerste 45 minuten. 
Noordscheschut deed het wat dat betreft wel wat beter maar speelde ook niet echt groots en misschien had VHK 
wel iets teveel ontzag voor de Drentse ploeg. Toch hing de 2-0 nadrukkelijker in de lucht dan de 1-1 en de 
mooiste kans kwam wel vlak voor de theepauze toen de bal alleen nog maar in het lege doel hoefde te worden 
geschoven, maar knullig gemist werd.  
 
Het hield tenminste VHK op de been en de wedstrijd spannend, maar ook in de tweede helft veranderde er weinig 
aan het spelbeeld. De thuisploeg hield verreweg het meeste balbezit en kreeg opnieuw kansen om de marge te 
verdubbelen, maar sprong er te luchtig mee om of vond anders wel Allart Heetebrij op de weg die zich met een 
paar knappe reddingen herstelde van een soms wat onzekere eerste helft. 
VHK probeerde met het inbrengen van twee verse spitsen wat meer leven in de brouwerij te brengen en schoof 
heel voorzichtig wat meer naar voren wat prompt een kwartier voor tijd opeens de gelijkmaker betekende.  
Berry Heetebrij toonde zich in de zestien balvast en behield het overzicht door de mee opgekomen Rudolf 
Kooiker te bedienen die simpel van dichtbij raakschoot. 
Noordscheschut was er duidelijk van geschrokken wat VHK kort na de gelijkmaker nog twee enorme kansen 
opleverde.  
Eerst verscheen Chris Spans oog in oog met keeper Brakel, maar de invaller schoot te gehaast en zag de bal 
naast gaan. Niet veel later via de andere kant een identieke situatie met Evert van Benthem die zijn zeker niet 
slecht ingeschoten bal nog net met de voet gekeerd zag worden door de Noordscheschut goalie. 
Erg dure missers als in de echte slotfase VHK het nog helemaal laat lopen en al het harde zwoegen voor niets 
blijkt te zijn geweest en Nick Koster met zijn tweede en derde treffer van de middag VHK zelfs het punt niet gunt. 
Natuurlijk kwam de thuisploeg de zege toe maar er had zeker meer in gezeten voor VHK als het op beslissende 
momenten wat alerter en ieder geval doeltreffender was geweest. 
Het enige positieve is dat van de ploegen in gevaar, alleen Bant er een puntje bij wist te sprokkelen en in de 
situatie onderin de ranglijst dus niet veel wijzigt. 
 
Volgende week weer eens een thuiswedstrijd als Aduard op bezoek komt. Het eerste duel leverde VHK eerder dit 
seizoen de volle winst op en overigens verloor VHK nog nooit een punt aan de Groningers, een traditie die juist 
nu graag in stand gehouden moet worden. 

NOORDSCHESCHUT - VHK 3-1 (1-0) 

Scheidsrechter: Rorije 

Toeschouwers: 250 

Scoreverloop: 

9. N.Koster 1-0 

74. Rudolf Kooiker 1-1 

84. N.Koster 2-1 

90. N.Koster 3-1 

Kaarten:  

VHK Patrick Menger   

VHK Gert Wind   

Opstelling VHK: 

Allart Heetebrij, Henk Rook, Jaap Heetebrij, Rudolf Kooiker, 

Arno Tukker; Evert van Benthem (C), Gert Wind, Dennis 

Kuiper; Jaap Lok, Patrick Menger (Chris Spans), Raymond v/d 

Linde (Berry Heetebrij) 
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10-03-2012 VHK - Aduard 3-1 
Eindelijk weer eens een zege voor VHK dat sinds oktober niet meer winnend van het veld wist 
te stappen. 

Broodnodig ook omdat een aantal directe concurrenten ook (soms verrassend) won en de verschillen 
dus in ieder geval in tact blijven. Van de staartploegen was alleen Bant vanmiddag de grote verliezer. 
VHK-Aduard kende een spectaculair begin wat veel goeds beloofde. Vanaf de aftrap krijgen de 
bezoekers meteen al een behoorlijke kans, maar is het VHK dat uit de tegenstoot scoort. Het 
scorebord heeft dan nog steeds niet de eerste minuut vol gemaakt. 
Patrick Menger reageert attent na een mispeer van een Aduard verdediger en kun je nog steeds wel 
om dat soort boodschapjes sturen. Een droomstart dus voor VHK en de opmaat voor een goed half 
uur waarin VHK ruim afstand neemt en de wedstrijd al vroegtijdig min of meer beslist. 
VHK verslapt niet en heeft na 10 minuten de marge al verdubbeld als opnieuw Patrick Menger 
trefzeker is. De routinier heeft kennelijk de opdracht gekregen om alles te geven in de eerste 45 
minuten en is zelfs niet te beroerd om ook af en toe verdedigend bij te springen. 
Het werkt in ieder geval aanstekelijk want VHK blijft gedreven spelen en komt na 22 minuten verdiend 
op 3-0 als een combinatie tussen Dennis Kuiper en Berry Heetebrij door laatstgenoemde wordt 
afgemaakt. 
Een ongekende luxe en Aduard lijkt dan in alles al uit te stralen dat het een kansloze middag gaat 
worden. 
Af en toe zijn de Groningers wel op een gevaarlijk momentje te betrappen maar echt voor grote 
problemen komt Allart Heetebrij niet te staan. 
VHK kan het goede niveau ook niet helemaal vasthouden hoewel er nog steeds wel een paar kansjes 
komen om ook nog de 4-0 te laten noteren. 

De verwachting dat Patrick Menger na de theepauze niet meer zal terugkeren klopt niet helemaal 
maar wel heeft Klaas Mijnheer Chris Spans binnen de lijnen gebracht ten koste van Rudolf Kooiker. 
VHK lijkt er vooral veel aan gelegen om Aduard niet weer terug te laten komen in de wedstrijd en heft 
dan ook niet zo'n haast meer naar voren. Veel te duchten heeft VHK echter niet van de bezoekers die 
zich allang en breed hebben neergelegd bij de feiten en beseffen dat de teller tegen VHK ook na het 
vijfde onderlinge duel op nul punten zal blijven staan. 
De tweede helft heeft dan ook allemaal niet veel meer om het lijf en het spel van beide teams zakt af 
en toe naar een bedenkelijk niveau. De drie punten echter waren natuurlijk het belangrijkst en die 
kwamen nimmer meer in gevaar, ook niet toen Aduard in de slotfase de eer nog redde via een goal 
van Martijs van Beusekom. 
Het enige smetje op een verder prima verlopen middag die hopelijk volgende week een vervolg krijgt 
in de altijd lastige uitwedstrijd bij de Weide. Na een goede start is het weer een beetje het zelfde liedje 
bij de Hoogeveners en zakt de ploeg weer ver terug en kreeg het vandaag klop van SVN'69. 

VHK - ADUARD 2000 3-1 

Scheidsrechter: Schuring 

Toeschouwers: 100 

Scoreverloop: 

1. Patrick Menger 1-0 

10. Patrick Menger 2-0 

22. Berry Heetebrij 3-0 

86. M. van Beusekom 3-1 

Kaarten:  

VHK Berry Heetebrij   

Aduard 2000 R, van Noord   

Aduard 2000 K.Cruiming   

Opstelling VHK: 

Allart Heetebrij; Henk Rook, Jaap Heetebrij, Arno 
Tukker, Rik Pot; Dennis Kuiper, Berry Heetebrij, Rudolf 
Kooiker (Chris Spans); Jaap Lok (Rolf Heite), Patrick 
Menger (Henri Vis), Evert van Benthem (C) 
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17-03-2012 de Weide - VHK 1-1 
Een behoorlijk gehandicapt VHK hield aan de immer lastige uitwedstrijd tegen de Weide toch 
nog een punt over. Veel is dat niet maar gezien de waslijst aan afwezigen was dat toch mooi 
meegenomen. 

VHK rolt dit seizoen van het ene naar het andere blessuregeval en wordt wat dat betreft niet veel 
bespaard. Helemaal bizar is dat er vlak voor het vertrek naar Hoogeveen er nog weer een geval bij 
kwam toen Allart Heetebrij moest afhaken met een schouderprobleem. Zo keken de meegereisde 
VHK supporters vreemd op toen ineens Raymond v/d Linde tussen de palen bleek te staan en hij is 
daarmee al de vierde keeper die dit seizoen het doel verdedigd bij VHK. 
Met op de bank nog een aantal ook al niet okselfrisse wisselspelers, begon VHK niet eens onaardig 
aan de wedstrijd. Het pakte direct het initiatief en dat leverde een paar aardige momenten op, al kwam 
de vroege openingstreffer letterlijk een beetje uit de lucht vallen. Henri Vis nam een afvallende bal 
ineens op zijn slof en de dropkick daalde net op tijd langs de grabbelende handen van doelman v/d 
Vliet. 
Een prima begin dus al moest VHK daarna wel steeds verder terug en kon het de voorsprong helaas 
niet lang vasthouden. 
Na een kleine 20 minuten stond het ineens weer gelijk toen Jeffrey Pot de bal via de lat en een handje 
van Raymond v/d Linde binnen zag gaan. Veel was de stand-in keeper echter niet te verwijten en het 
onheil begon al eerder door weinig accuraat verdedigen. 
Tot aan de rust gebeurde er niet echt veel meer al kregen beide ploegen nog wel kansjes of iets wat 
er op leek maar werd het publiek bepaald niet verwend met hogeschool voetbal. 

Dat werd er in de tweede helft niet echt beter op en waren er voor VHK nog wat verzachtende 
omstandigheden, de thuisploeg maakte het af en toe nog veel bonter en mag in deze vorm blij zijn dat 
het al zoveel punten verzamelde bij de start van het seizoen. 
De hoogtepunten waren dan ook schaars in het tweede bedrijf en ondanks veel goede wil van beide 
ploegen bleef het vooral bij veel gezwoeg en weinig vernuft. De enige VHK-er die in ieder geval een 
ruime voldoende haalde was Jasper Hessing die als linksback prima speelde. 
In de slotfase leefde het duel toch nog wat op toen beide ploegen toch nog voor de winst wilden gaan 
en er nog een paar hachelijke situaties voor beide doelen ontstonden maar gescoord werd er niet 
meer.  
Misschien had VHK nog een penalty verdiend toen Jaap Lok onderuit ging maar arbiter Everlo, die 
niet slecht floot maar wel bijna ieder fluitsignaal van de nodige uitleg voorzag, hield zich nu 
opmerkelijk stil. 
Een punt was ook wel het maximale wat beide teams vanmiddag verdienden en voor VHK is ieder 
puntje nu bruikbaar zeker als de directe concurrentie helemaal met lege handen achterblijft 
vanmiddag. 
Als VHK een beetje gunstig door de nog twee openstaande inhaalduels rolt, is plek 9 of 10 nog steeds 
haalbaar, maar eerst wacht volgende week het streekduel met sc Rouveen dat eigenlijk al een beetje 
klaar is met het seizoen maar misschien nog hoopt op een plekje in de nacompetitie. 

DE WEIDE - VHK 1-1 (1-1) 

Scheidsrechter: Everlo 

Toeschouwers: 200 

Scoreverloop: 

12. Henri Vis 0-1 

18. J.Pot 1-1 

Kaarten: 

VHK Arno Tukker   

Opstelling VHK: 

Raymond v/d Linde; Henk Rook, Jaap Heetebrij, Arno 
Tukker, Jasper Hessing; Rudolf Kooiker, Henri Vis, 
Dennis Kuiper (C) (Chris Spans); Jaap Lok, Berry 
Heetebrij, Patrick Menger (Rik Pot) 
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24-03-2012 VHK - sc Rouveen 0-0 
Opnieuw een gelijkspel voor VHK in een niet al te hoogstaande wedstrijd. Net als vorige week 
was het weer een heel gepuzzel om 11 fitte spelers aan de start te laten verschijnen en in dat 
opzicht is ieder puntje nu mooi meegenomen, al schiet het ook niet echt op om zo uit de 
gevarenzone te komen. 

In de eerste helft een gelijk opgaande strijd met vooral de nadruk op dat laatste. Toch kreeg VHK nog 
wel wat mogelijkheden maar ontbrak steeds het laatste stukje of de goede eindpass. Ook Rouveen 
verscheen een paar keer gevaarlijk voor het doel van Allart Heetebrij maar kon verder op geen enkele 
manier laten zien waarom het verschil op de ranglijst zo groot is. Het was dan ook niet onlogisch dat 
beide teams met 0-0 gingen rusten, al was er eerst nog wel weer een nieuwe domper te verwerken 
voor de thuisploeg. Na een ongelukkige botsing moest Jaap Heetebrij het veld verlaten met een nare 
hoofd blessure en kan het weleens voortijdig einde seizoen betekenen voor de 39 jarige routinier.  
Er moest dus andermaal geïmproviseerd worden met de opstelling, al pakte Jurgen Tukker het goed 
op met een goede invalbeurt en ging Henri Vis nog een linie zakken. 

In de tweede helft een zelfde wedstrijdbeeld met twee ploegen die de allerbeste bedoelingen hadden 
maar met steeds minder echt uitgespeelde kansen. Echt veel te genieten viel er dan ook niet of het 
moet van het lekkere voorjaarszonnetje zijn geweest. De wedstrijd die schreeuwde om een doelpunt 
bleef daardoor wel spannend en hoewel VHK nog wel een paar keer dichtbij kwam ontbrak het ook nu 
weer aan het laatste zetje. In de slotfase had VHK de wedstrijd ook zomaar nog kunnen verliezen en 
kwam het nog een paar goed weg maar ook het wel erg tegenvallende Rouveen kwam de zege 
bepaald niet toe. 
De wedstrijd eindigde dus zoals hij begon en beide trainers konden uiteindelijk wel genoegen nemen 
met dit resultaat en stapte VHK in ieder geval als morele winnaars van het veld omdat het onder 
moeilijke omstandigheden tegen een hoger aangeslagen tegenstander op de been bleef. 
 
Door de resultaten in de andere wedstrijden is VHK nu nog meer gebaat bij een overwinning volgende 
week in de belangrijke uitwedstrijd tegen Bant. Het verschil met de polderploeg kan dan op 8 punten 
gebracht worden dus kunnen er goede zaken gedaan worden om in elk geval één concurrent op 
afstand te zetten.  
De realiteit is echter ook dat het gehavende VHK in de huidige fase niet zomaar even een ploeg opzij 
zet, en de laatste resultaten tegen Bant niet echt geweldig waren. Dat moet echter nog meer extra 
motivatie geven om eindelijk te breken met die slechte traditie. 

VHK - SC ROUVEEN 0-0 

Scheidsrechter: C.Mulder 

Toeschouwers: 250 

Kaarten:  

sc Rouveen A.Roo   

sc Rouveen H.Veerman   

Opstelling VHK: 

Allart Heetebrij; Henk Rook, Jaap Heetebrij (Jurgen 
Tukker), Rudolf Kooiker, Rik Pot; Dennis Kuiper (C), 
Jaap Lok, Henri Vis; Patrick Menger (Rolf Heite), Berry 
Heetebrij, Raymond v/d Linde (Chris Spans) 
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31-03-2012 Bant - VHK 0-0 
Gemengde gevoelens na afloop bij VHK omdat de belangrijke wedstrijd tegen Bant niet de volle 
winst opleverde waar wel zo op gehoopt was.  
 
De enige positieve conclusie die na de doelpuntloze remise getrokken kon worden is dat Bant in ieder geval 
niet dichterbij is gekomen maar de zorgen voor de VHK ploeg blijven desondanks onverminderd groot. 
Op het bedroevend slechte veld wat na afloop van de competitie volkomen terecht op de schop gaat, begon 
VHK gedreven aan de wedstrijd. Bant werd met de rug tegen de muur gezet en VHK kreeg een paar 
kansjes om al vroeg de score te openen maar speelde te gehaast om een eerste belangrijke tik uit te delen. 
Na een kwartiertje ebde het VHK overwicht langzaam wat weg en kwam de thuisploeg ook steeds vaker 
over de middenlijn zonder echter serieus gevaarlijk te worden. Het is duidelijk dat de polderploeg veel aan 
kwaliteit heeft ingeleverd nu een aantal belangrijke spelers afwezig zijn en dat niet kan opvangen. 
VHK profiteerde er voor de rust niet van want het zocht nog steeds te geforceerd naar een treffer en miste 
daardoor de nauwkeurigheid om Bant echt pijn te doen. Ook een hele serie corners leverden amper gevaar 
op of was anders de stevige wind een factor waar te weinig rekening mee werd gehouden. 
Na de thee een ongewijzigd VHK binnen de lijnen en dat betekende ook dat Henri Vis opnieuw in de 
verdediging was geposteerd. 
Het duurde lang voordat VHK zich weer eens voor het vijandelijke doel liet zien omdat in de fase direct na 
rust Bant iets sterker was maar ook liet zien dat het stootkracht ontbeerde in de voorste linie. VHK maakte 
het zichzelf onnodig moeilijk door simpele keuzes over het hoofd te zien en daardoor veel teveel balverlies 
leed. 
Desondanks had VHK niet veel te vrezen van Bant en leek het allemaal dreigender dan het was, maar 
creëerde zelf ook nauwelijks iets meer. 
De eerste de beste keer dat het wel gebeurde liet VHK meteen ook de beste aanval en kans van de 
wedstrijd noteren toen Berry Heetebrij knap wegdraaide maar niet voor eigens succes ging en de bal 
aflegde op Raymond v/d Linde die echter net niet lekker vol kon uithalen. 
Even later was v/d Linde weer bijna succesvol toen hij verassend uithaalde maar de bal net langs de 
kruising voorbij zag vliegen. 
Bant leek er door te zitten en het was wachten op het moment dat VHK ervan zou gaan profiteren. Het 
offensiefje hield wel aan maar verdween ook weer even snel als het was gekomen toen succes toch 
uitbleef. 
De thuisploeg deelde nog een paar speldenprikjes uit toen VHK het over een andere boeg ging gooien en 
Henri Vis naar voren dirigeerde. Dat ging ten koste van Berry Heetebrij die naar de kant ging voor Jurgen 
Tukker. Een wissel waar de spits uiteraard niet blij mee was en bij meer mensen de wenkbrauwen deed 
fronsen.  
Ook het pas laat inzetten van Patrick Menger leek niet logisch omdat hij bij uitstek de man is die uit het 
niets iets kan forceren, maar de tien minuten die hem nu restten waren te kort om nog van betekenis te zijn. 
Het bleef dan ook nog bij een mogelijkheid voor Henri Vis die toch redelijk vrijstaand kon uithalen maar de 
bal compleet verkeerd raakte. 
Net als vorige week kreeg VHK opnieuw dus geen treffers tegen, maar heeft ook duidelijk een probleem in 
de voorste linie met slechts 1 treffer in de laatste drie duels.  
Dat zal komende dinsdag dus anders moeten als VHK het restant van 19 minuten afwerkt van de eerder 
niet voltooide wedstrijd tegen Olympia. Met een 0-1 tussenstand in het voordeel van de Zwartewaterlanders 
moet VHK in ieder geval één keer het net vinden om nog iets aan dit duel over te houden. Aanvang 19:30 
uur. 

SC BANT - VHK 0-0 

Scheidsrechter: A.Adema 

Toeschouwers: 75 

Kaarten: 

sc Bant S.Kuik   

VHK Arno Tukker   

Opstelling VHK: 

Allart Heetebrij; Henk Rook, Henri Vis, Rudolf Kooiker, 
Arno Tukker; Rik Pot, Dennis Kuiper, Evert van Benthem 
(C); Jaap Lok (Patrick Menger), Berry Heetebrij (Jurgen 
Tukker), Raymond v/d Linde 
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04-04-2012 VHK - Olympia'28 1-2 
Een wedstrijd die noodgedwongen in twee gedeelten werd afgewerkt. Het eerste deel op 28 januari 
duurde 71 minuten toen arbiter Hooijenga geblesseerd moest afhaken, waarna het restant van 19 
minuten pas gisteren werd afgewerkt. 

VHK begon aan het restant met een 0-1 achterstand die het destijds al vroeg had opgelopen door toedoen 
van Arend Palland, daarbij geholpen door stand-in keeper Adri Pot die de bal min of meer zelf in eigen doel 
sloeg.  
VHK kreeg echter in het vervolg van de eerste helft meer dan genoeg kansen om minimaal weer gelijk te 
komen, maar wist zelfs op drie meter afstand van de goal nog naast te schieten (Evert van Benthem), en 
ook Henri Vis was nog twee keer erg dichtbij. 
Het zat duidelijk niet mee toen ook nog een poging van Arno Tukker via de binnenkant van de paal het veld 
weer in hobbelde. 

Na rust een verder drukkend VHK op zoek naar de meer dan verdiende gelijkmaker, en hoewel er nog wel 
kansjes kwamen waren ze niet zo groot meer als voor de thee. 
Olympia verdedigde secuur en was zelf ook wat vaker op de helft van VHK te vinden en had via een vrije 
kans van Bonhof het duel in het slot kunnen gooien. Toen bijna het sein daar was voor VHK om aan te 
zetten voor het slotoffensief moest de wedstrijd abrupt gestaakt worden toen arbiter Hooijenga niet verder 
bleek te kunnen en beide ploegen dus nog een keer op herhaling moesten voor het restant. 
 
Dat restant kwam er dan 2 maanden later, en uiteraard is het dan niet makkelijk om een duel weer te 
hervatten dat nog maar 19 minuten duurt. Uiteraard wilde VHK proberen om nog even vol gas te geven om 
minimaal een punt in de wacht te slepen, maar wilde ook niet te snel in een val van Olympia lopen. Dat 
laatste gebeurde echter toch, al hoefde Olympia daar eigenlijk zelf niet veel moeite voor te doen, toen nota 
bene een vrije trap van VHK de inleiding vormde voor de 0-2. 
De beroerd genomen trap kwam niet eens voorbij de middenlijn en belande uiteindelijk in de voeten van 
Kjelt Bonhof die met zijn snelheid en vermogen om af te ronden het duel al snel definitief leek te beslissen. 

Voor VHK restte er niet veel meer dan nu alles of niks te spelen en maakte het toch nog weer spannend 
toen Henri Vis van dichtbij de 1-2 binnenschoot.  
Met nog een minuut of acht op de klok, en een scheidsrechter die zijn verre reis uit Leeuwarden iedere 
seconde wilde benutten, probeerde VHK nog wel iets te forceren maar kwam niet echt meer tot een grote 
kans.  
Een keer leek Patrick Menger in de slotseconden nog te ontsnappen aan een buitenspelval maar het 
dubieuze vlagsignaal wat volgde werd overgenomen door de Friese leidsman waarmee de laatste kans op 
een beter resultaat verloren ging. 
Vooral in het eerder gespeelde gedeelte had VHK het laten liggen, en mag zich nu gaan opmaken voor de 
zware uitwedstrijd tegen de a.s. kampioen The Knickerbockers. 
  

VHK - OLYMPIA'28 1-2 (0-1) 

Scheidsrechters: D.Hooijenga / F.Sinnema 

Scoreverloop: 

3. A.Palland 0-1 

74. K.Bonhof 0-2 

82. Henri Vis 1-2 

Kaarten:  

VHK Arno Tukker   

VHK Rudolf Kooiker   

Olympia'28 K.Bonhof   

Opstelling VHK 28-1-12: 

Adri Pot; Henk Rook, Jaap Heetebrij, Arno Tukker, Jasper 
Hessing (Dennis Kuiper); Rik Pot, Evert van Benthem (C), 
Rudolf Kooiker; Jaap Lok, Henri Vis, Raymond v/d Linde 
(Chris Spans) 

Opstelling VHK 3-4-12: 

Allart Heetebrij; Arno Tukker, Henk Rook, Rudolf Kooiker, 
Rik Pot; Dennis Kuiper, Berry Heetebrij, Henri Vis; Jaap 
Lok, Patrick Menger, Evert van Benthem (C) 
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07-04-2012 The Knickerbockers - VHK 6-0 
Vooraf maakte VHK zich al niet al teveel illusies en was een nederlaag tegen The 
Knickerbockers eigenlijk al wel een beetje ingecalculeerd. Het is dan ook niet de ploeg waar 
tegen VHK de punten moet pakken. 
 
De Groningers hebben dit seizoen nog geen duel verloren en worden binnenkort hoe dan ook 
kampioen omdat het simpelweg van alle ploegen verreweg de meeste kwaliteiten bezit.  
Het is dat Noordscheschut nog een beetje tegenstribbelt en enigszins in het spoor kan blijven anders 
waren de studenten al in de winterstop zo’n beetje kampioen geweest. 
Toch deed VHK het in de eerste helft nog niet zo heel gek, maar was het grote verschil het gemak 
waarmee de thuisploeg een kans meteen in een doelpunt weet om te zetten. 
VHK keek dan ook al rap tegen een 2-0 achterstand aan, en had iets terug kunnen doen via Jaap Lok 
maar zijn schot belande ongelukkig op de lat. 
Was het elf tegen elf al moeilijk genoeg, het werd helemaal een lastig verhaal toen Evert van Benthem 
nog voor rust met tweemaal geel op zak voortijdig de kleedkamer kon opzoeken. 
De kaarten waren wat overdreven gegeven, maar VHK kon in de ogen van arbiter v/d Wal toch al 
weinig goeds doen vandaag en ieder twijfelgeval werd resoluut in het voordeel van de thuisploeg 
gegeven. 
Omdat Dennis Kuiper met ook al geel op zak hetzelfde lot stond te wachten als de VHK aanvoerder 
werd hij uit voorzorg ook al voor de rust gewisseld voor Jurgen Tukker. 
 
De tweede helft was dan ook niet meer dan een formaliteit omdat VHK te onmachtig was om iets terug 
te doen en het enige devies was dan ook om geen blessures op te lopen en de schade een beetje 
beperkt te houden. 
Dat laatste lukte niet echt want TKB liep nog uit naar een ruime 6-0 overwinning. 
De week van de waarheid breekt nu aan en begint al a.s. dinsdag als de inhaalwedstrijd tegen DZOH 
op de rol staat. Een cruciale wedstrijd die in ieder geval niet verloren moet worden.  
Volgende week zaterdag een minstens net zo’n belangrijk duel als Lycurgus op bezoek komt, de 
ploeg met twee verliespunten minder dan VHK, en nu staand op de plek in de ranglijst die VHK graag 
wil bemachtigen. 
Of het tweedklasserschap veilig gesteld kan worden zal voor een groot deel afhankelijk zijn van het 
resultaat in beide wedstrijden, al komt DZOH overigens ook nog op bezoek naar Monnikenmolen. 
  

THE KNICKERBOCKERS - VHK 6-0 (2-0) 

Scheidsrechter: F v/d Wal 

Toeschouwers: 50 

Doelpunten: 

E.Swart (1-0), M.Eppinga (2-0), K.Blaauw (3-0), 
B.Verburgh (4-0), H.Odding (5-0), E.Swart (6-0) 

Kaarten: 

VHK Evert van Benthem (2X)   

VHK Dennis Kuiper   

Opstelling VHK: 

Allart Heetebrij; Henk Rook, Henri Vis, Rudolf Kooiker, 
Jasper Hessing; Rik Pot, Gert Wind (Raymond v/d 
Linde), Dennis Kuiper (Jurgen Tukker); Jaap Lok, Berry 
Heetebrij, Evert van Benthem (C) 
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10-04-2012 DZOH - VHK 1-3 
Een zeer belangrijke zege voor VHK in de inhaalwedstrijd tegen DZOH. 
Het voetbal van beide ploegen was vanavond vaak niet om aan te zien, maar alles is nu ondergeschikt aan het resultaat en VHK neemt 
nu verder afstand van de onderste regionen. 
 
Dat moet dan zaterdag wel een passend vervolg worden gegeven als Lycurgus op bezoek komt, de ploeg die VHK nu nadrukkelijk in het vizier 
krijgt door de midweekse zege in Emmen. 
DZOH en VHK begonnen wat aftastend aan de wedstrijd om van elkaar te ontdekken wat de bedoelingen waren, maar het publiek werd al snel 
duidelijk gemaakt dat het niets voor niets is dat beide teams onderin bivakkeren. 
DZOH heeft de naam dit seizoen best aardig te voetballen, maar een beetje geluk te ontberen maar hield dit in ieder geval vanavond goed 
verborgen. Omdat VHK het al niet veel beter deed werd het een povere vertoning met weinig uitgespeelde kansen.  
DZOH was nog een paar keer op een gevaarlijk moment te betrappen maar vond Allart Heetebrij op de weg, terwijl VHK slechts zelden gevaarlijk 
werd en alleen voor de geleverde strijd een voldoende kreeg. 
Uit het niets was daar toch ineens de voorsprong voor de thuisploeg toen Henk Rook zich vergreep aan een DZOH’er en scheidsrechter de Groot 
resoluut naar de stip wees. Marvin v/d Meer ontfermde zich over het buitenkansje en stuurde Allart Heetebrij naar de verkeerde hoek.  
Gezien het weinige wat VHK tot dan had kunnen afdwingen leek een doemscenario in de maak, maar het moet gezegd dat VHK nog maar weer 
eens de rug rechtte en bleef strijden voor iedere meter om het tij weer te doen keren. 
Die strijdwijze werd nog voor de rust beloond toen VHK weer op gelijke hoogte kwam via Evert van Benthem en een blunderende keeper. De vrije 
trap die van Benthem nam was er zeker wel eentje met een idee maar had nooit een doelpunt geworden als de DZOH goalie de bal niet knullig 
door zijn handen had laten glippen. 

VHK kreeg daarna vlak voor rust nog een aardige kans toen een mooie bal van Dennis Kuiper bij Jaap Lok belande, die echter te wild over schoot. 
Met de gelijke stand en na een ingekorte rust werd er afgetrapt voor de tweede helft waarin langzaam maar zeker VHK gelukkig steeds iets beter 
ging spelen en druk steeds verder opvoerde. 
Tot echt grote kansen kwam dat aanvankelijk nog niet omdat er ook nog steeds te onrustig werd gespeeld en er te weinig oog was voor 
medespelers waardoor de strijd vooral op het middenveld werd uitgevochten. 
Het was dan ook niet helemaal toevallig dat er een gelukje bij aan te pas moest komen om VHK toch de broodnodige voorsprong te geven. Een 
VHK aanval met perspectieven leek alsnog op niets uit te lopen toen de vrijstaande Berry Heetebrij net niet kon worden bereikt, maar DZOH 
verdediger de Jonge de helpende hand toestak door de bal achter zijn eigen doelman te tikken. 
Een foeilelijk verkregen voorsprong natuurlijk, maar niemand bij VHK die het ergens over had.  
Van DZOH was al tijdje niet veel meer te duchten geweest en dat werd er na de voorsprong voor VHK ook niet echt beter op.  
Natuurlijk probeerden de Emmenaren nog wel op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar deed dit zonder enig idee of overleg zodat VHK redelijk 
eenvoudig op de been bleef. Omdat een bal natuurlijk altijd nog een keer goed kan vallen bleef de wedstrijd wel spannend en VHK had dan ook 
een paar keer veel slimmer kunnen profiteren van de zeeën aan ruimte die het in de slotfase kreeg. De verlossende 1-3 viel uiteindelijk toch toen 
Evert van Benthem via de rechterkant de bal nog bezorgd kreeg bij de vrijstaande Jaap Lok, die met een vervelend rollertje in de verre hoek 
andermaal doelman Schepers liet grabbelen. 
Het duel wat al nooit lang meer kon duren vanwege de snel invallende duisternis was daarmee beslist en VHK was drie belangrijke punten rijker. 
 
Vooral veel opluchting daarom natuurlijk na afloop en misschien ook wat ergernis om de domme gele kaarten die het ook vanavond weer twee 
keer opliep.  
Zo is Arno Tukker druk bezig een treurig record te vestigen na alweer zijn 7e gele prent en zal a.s. zaterdag wederom moeten toekijken. Verder 
zijn er een flink aantal spelers die op scherp staan en een volgende keer aan de beurt zijn, iets wat VHK nu in de komende cruciale weken juist 
niet kan gebruiken.  
Bovendien zou iedereen toch moeten weten dat een scheidsrechter nog nooit een beslissing heeft teruggedraaid ook al werd hij daarna uitvoerig 
voorzien van het nodige commentaar. 
Zaterdag dus een nieuwe finale wanneer bij winst op Lycurgus, de (veilige) tiende plek overgenomen wordt van de Groningers. Eerder dit seizoen 
gaf VHK in de uitwedstrijd een 0-2 voorsprong uit handen en speelde het uiteindelijk met 2-2 gelijk. 

DZOH - VHK 1-3 (1-1) 

Scheidsrechter: H. de Groot 

Toeschouwers: 125 

Scoreverloop: 

20. M. v/d Meer (strafschop) 1-0 

32. Evert van Benthem 1-1 

65. G. de Jonge (e.d.) 1-2 

81. Jaap Lok 1-3 

Kaarten: 

VHK Arno Tukker   

VHK Gert Wind   

Opstelling VHK: 

Allart Heetebrij; Henk Rook, Henri Vis, Arno Tukker, Rik Pot; Evert van Benthem 

(C), Gert Wind (Patrick Menger), Dennis Kuiper; Jaap Lok, Berry Heetebrij, 

Raymond v/d Linde (Rudolf Kooiker) 
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14-04-2012 VHK - Lycurgus 4-2 
Een cruciaal duel vanmiddag op Monnikenmolen met als inzet de 10de plaats, die aan het einde van de rit verlenging van het 
tweedeklasserschap betekent zonder daarbij in de tombola terecht te komen die nacompetitie heet. 
 
Een duel ook met duidelijk twee gezichten. Voerden de bezoekers uit Groningen de eerste helft duidelijk de boventoon, in de tweede helft 
werden de rollen volledig omgedraaid. 
Na de zege van afgelopen dinsdag was VHK er veel aan gelegen om deze lijn door te trekken naar het duel van vandaag, maar het kende 
een moeizame start en had vooral moeite met de handige buitenspelers van Lycurgus die een paar keer gevaarlijk doorkwamen.  
Toch was de eerste goede kans voor VHK toen Jaap Lok vrij kon opstomen richting vijandelijk doel. De rechterspits, al vaak succesvol 
tegen Lycurgus, schoot echter nu niet goed in. 
Het evenwichtige duel kreeg plotseling een heel andere wending toen Lycurgus binnen een paar minuten genadeloos toesloeg en 
maximaal profiteerde van defensief gepruts aan VHK kant.  
Eerst was het spits Bouwkamp die koel afrondde en even later leek het helemaal totaal de verkeerde kant op te gaan toen middenvelder 
Boekema keurig de 0-2 binnenschoof. 
VHK was duidelijk even van slag maar had zichzelf weer snel helemaal in de wedstrijd terug kunnen brengen toen Jaap Lok 
onreglementair ten val werd gebracht net binnen de zestien en zoals altijd Evert van Benthem zich ontfermde over de toegekende 
strafschop. Hoewel de aanvoerder zelden mist deed hij dit nu uitgerekend wel en leek het wel een hele moeilijke middag voor VHK te gaan 
worden als zelfs vrije schietkansen niet worden benut. 
Toch viel het VHK te prijzen dat het niet van plan was de strijd al op te geven en bleef het zoeken om nog voor de rust weer de aansluiting 
te krijgen. 
Nog zeker twee goede kansen kreeg VHK daarvoor maar zowel Gert Wind als Berry Heetebrij hadden het vizier niet op scherp staan 
terwijl ze toch alle tijd hadden. Aan de andere kant ontsnapte VHK nog een keer aan de wellicht beslissende 0-3 na een opnieuw 
weifelend optreden van de VHK achterhoede. 
Na de rust bleek Gert Wind in de kleedkamer achtergebleven te zijn en waren er in het veld wat omzettingen te zien. VHK begon sterk aan 
de tweede helft en had al vanaf de aftrap direct een prima kans via Berry Heetebrij en niet veel later via Evert van Benthem. Het publiek 
vroeg zich al vertwijfeld af hoeveel kansen VHK vanmiddag nog moest krijgen om eindelijk een keer doel te treffen en kreeg pas in de 
56ste minuut daarop antwoord.  
Goed doorzetten van Evert van Benthem bracht de bal vanaf de achterlijn nog bij Raymond v/d Linde die alleen zijn been maar hoefde uit 
te steken voor de dikverdiende 1-2. Het was duidelijk dat VHK de jacht had geopend en Lycurgus kwam er dan ook totaal niet meer aan te 
pas. De 2-2 leek een kwestie van tijd en misschien zat er zelfs nog wel meer in, maar de vertwijfeling sloeg weer even toe toen Jaap Lok 
een meer dan goede kans kreeg op de gelijkmaker maar op onnavolgbare wijze toch wist te missen. Zijn schot werd gepareerd door 
doelman Pranger maar er kwam een tweede kans uit de rebound die echter op de lat belande. 
Als VHK werkelijk deze wedstrijd zou verliezen kon het alleen maar zichzelf de schuld geven, maar gelukkig kwam alles toch nog goed 
toen ineens wel alles lukte. 
De inleiding daartoe kwam wat merkwaardig op gang toen Raymond v/d Linde werd opgeofferd voor Patrick Menger, een wissel die niet 
door iedereen met gejuich werd ontvangen.  
Dat lag niet aan Menger overigens maar het is inderdaad waar dat VHK de Groningers de gehele tweede helft bij de keel had gehad, en 
de wissel dat goede ritme toch enigszins verstoorde.  
Je kunt het er mee eens zijn of niet maar de keuzes worden nu eenmaal bepaald door de technische staf op de VHK bank en de felle 
opmerkingen langs de lijn van sommige supporters waren dan ook VHK onwaardig helaas. 
 
De VHK druk werd in ieder geval even wat minder groot en Lycurgus kwam er zelfs ook weer een beetje uit zonder overigens gevaarlijk te 
worden. 
Gelukkig pakte VHK de draad snel weer op bij waar het was gebleven, en liet een kans noteren via Dennis Kuiper die zichzelf knap 
vrijspeelde en direct daarna uithaalde maar zijn poging vloog net een paar centimeter naast.  
Toch kwam VHK op gelijke hoogte toen Berry Heetebrij nog net zijn kruin tegen een mooi aangesneden vrije trap van Rik Pot kreeg. 
De paniek bij de gasten nam zienderogen toe en aan alles kon je voelen dat er nog meer in zat voor VHK. Gedreven werd er nog een 
tandje bijgezet en die instelling werd 10 minuten voor het einde beloond na een mooie goal en dito aanval. Met een mooi overstapje 
verschafte Evert van Benthem aan Berry Heetebrij vrije doortocht die met een harde lage schuiver VHK voor het eerst deze middag op 
voorsprong zette.  
De stemming werd allemaal nog wat vrolijker toen Patrick Menger ook nog even zijn aandeel opeiste en liet zien waarom hij was 
ingebracht. Met een mooi en vooral bekeken schot loodste hij VHK definitief in veilige haven. 
Een knap staaltje van veerkracht had VHK vanmiddag laten zien en daar kan op voort geborduurd worden zodat volgende week misschien 
ook de lastige klip Omlandia omzeild kan worden.  
Op basis van de ranglijst zou VHK het bij voorbaat erg lastig moeten krijgen, maar dat een ranglijst niet veel zegt bewees DZOH 
vanmiddag dat na een 0-6 ruststand(!) Olympia uiteindelijk met 1-7 in de pan hakte. Een toch zeer opmerkelijk resultaat van een ploeg die 
tot gisteren nog maar 17 treffers had geproduceerd. 
Daarmee meteen het belang nog maar eens onderstrepend van de kostbare zege die VHK afgelopen dinsdag haalde op datzelfde DZOH. 
Met nog 4 duels te gaan heeft VHK het rechtstreekse lijfsbehoud in eigen hand en een mooie volgende stap kan volgende week dus in 
Ten Boer gezet worden. Het thuisduel eerder dit seizoen eindigde in 1-1 toen VHK in de slotseconde nog, de niet meer verwachte 
gelijkmaker liet aantekenen.  

VHK - LYCURGUS 4-2 (0-2) Scheidsrechter: J.Wever; Toeschouwers: 150 
Scoreverloop: F.Bouwkamp 0-1; A.Boekema 0-2; Raymond v/d Linde 1-2; Berry Heetebrij 2-2; Berry Heetebrij 3-2; Patrick Menger 4-2 
Bijz.: Evert van Benthem (VHK) mist strafschop 
Gele Kaart: Henk Rook (VHK); JP Steenbergen (Lycurgus) 
Opstelling VHK: Allart Heetebrij; Henk Rook, Rudolf Kooiker, Henri Vis, Rik Pot; Evert van Benthem (C), Gert Wind (Jurgen Tukker), 
Dennis Kuiper; Jaap Lok, Berry Heetebrij (Rolf Heite), Raymond v/d Linde (Patrick Menger) 



Verslag: Bertus Rook 

21-04-2012 Omlandia - VHK 2-3 
Alweer de derde zege op rij voor VHK, en bovendien een hele knappe.  
Omlandia, vorig seizoen gedegradeerd uit de eerste klasse is toch de nummer 3 van de ranglijst en won afgelopen dinsdag nog 
van Rouveen. 
 
De belangen vooraf waren voor beide ploegen groot want Omlandia wil nog graag nacompetitie spelen voor promotie, terwijl VHK juist 
graag die extra wedstrijden wil ontlopen om niet te hoeven spelen voor klassebehoud. 
Het begin van de wedstrijd was licht in het voordeel van Omlandia dat iets makkelijker voetbalde maar ook nogal omzichtig te werk ging en 
VHK niet voor grote problemen kon stellen.  
Sterker nog, VHK nam al vroeg in de wedstrijd brutaal de leiding via Raymond v/d Linde die attent reageerde toen de Omlandia doelman 
uitgleed en het vervolgens een koud kunstje was voor de lange spits om de bal in het lege doel te schuiven. 
VHK deed na de vroege opsteker zeker niet onder voor de thuisploeg dat nerveus oogde en bang leek om in de val van een VHK counter 
te lopen. Echte grote druk werd er dan ook niet gezet op de VHK defensie die eenvoudig overeind bleef en bovendien in Allart Heetebrij 
een betrouwbare sluitpost had.  
Ook Jurgen Tukker, vandaag beloond met een basisplaats, deed rustig en onopvallend zijn werk tegen de snelle en handige rechterspits 
van de thuisploeg. 
VHK probeerde met nog enkele uitbraken gevaarlijk te worden en het beste moment kwam nog op naam van Evert van Benthem die 
echter gedwarsboomd werd door een twijfelachtig vlagsignaal. 
In de slotfase van de eerste helft probeert Omlandia toch nog wat meer druk te zetten maar VHK haalt zonder verdere kleerscheuren de 
rust. 
De tweede helft is het al snel duidelijk dat Omlandia toch uit een ander vaatje wil gaan tappen en VHK heeft het in die fase dan ook niet 
makkelijk, maar Allart Heetebrij blijft geconcentreerd keepen en behoed VHK voor de gelijkmaker.  
Verder valt het op dat Omlandia een hele serie corners mag nemen maar dat bijna alle ballen voor Henri Vis zijn en daar dan ook 
nauwelijks gevaar uit weet te stichten. 
Aan de andere kant kan VHK zelf ook niet voor veel gevaar zorgen en wordt de concentratie bij sommigen steeds minder wat veel slordig 
en onnodig balverlies oplevert. 
Eenvoudig spelen is dan ook een kunst die helemaal goed van pas komt als Omlandia meer risico’s gaat nemen en de ruimtes voor VHK 
groter gaan worden. 
De eerste de beste keer als VHK het wel eenvoudig houdt en het overzicht bewaard is het ook meteen raak wanneer Gert Wind op rechts 
de vrije ruimte in duikt en de 0-2 tegen de touwen schiet. 
Misschien wel tegen de verhoudingen in maar desalniettemin een knappe goal die even later een nog mooier vervolg krijgt als VHK vanaf 
de stip mag aanleggen voor de definitieve knock-out van Omlandia.  
De aanleiding is niet meteen voor iedereen duidelijk maar arbiter Hof was het in ieder geval niet ontgaan dat na een afgeslagen VHK 
aanval Raymond v/d Linde nog even een tik meekreeg van John Rijzenga wat hem de tweede gele kaart van de middag opleverde en de 
consequentie een strafschop bleek. 
Was Evert van Benthem vorige week minder succesvol, nu hield hij op een uiterst belangrijk moment zijn zenuwen in bedwang en schoot 
onberispelijk raak. 
Met nog een kwartiertje op de klok en met en man meer kon VHK dan ook niets meer gebeuren en inderdaad gaf Omlandia er ook blijk 
van dat er vandaag geen eer meer viel te behalen.  
VHK kreeg dan ook zeker nog tweede uitstekende kansen op de 0-4, maar waar Gert Wind eerder nog knap de 0-2 had gemaakt bleef hij 
nu in een bijna identieke situatie veel te besluiteloos. Ook had Raymond v/d Linde nog bijna zijn tweede van de middag op zijn schoen, 
maar zijn lepe balletje stierf in schoonheid op de paal uiteen wat niet meer als domme pech was. 
Hoe een wedstrijd die allang en breed gespeeld hoort te zijn toch ineens nog een bloedstollend slot krijgt, blijkt in de laatste 10 minuten als 
eerst Jeroen Haan de zoveelste Omlandia corner eindelijk tot een succes weet te maken, maar het nog steeds niet meer lijkt als een 
eretreffer.  
Echter mede door de wissel van Henri Vis, die licht aangeslagen is en gespaard wordt voor de laatste drie belangrijke duels, stort VHK min 
of meer in en raakt het volledig de kluts kwijt wat Omlandia vijf minuten voor tijd ook nog eens de 2-3 oplevert via een hard en laag schot 
van opnieuw Jeroen Haan. 
Het is dan echt alleen nog maar overleven voor VHK want uiteraard ruikt Omlandia nog de gelijkmaker en weet het met een man minder er 
nog een slotoffensief uit te persen. VHK houdt zijn hart nog een keer vast als weer Jeroen Haan mag aanleggen voor een vrije trap op een 
kansrijke positie maar gelukkig blijft VHK nieuwe ellende bespaard en weet het toch uiteindelijk met hangen wurgen de super belangrijke 
drie punten over de streep te trekken. 
Onverdiend was dat uiteindelijk ook niet te noemen maar toch blijft de vraag een beetje hangen waarom VHK niet rustig bleef zoeken naar 
de vrije man en zichzelf nog zo in de problemen kon brengen. 
Door deze zege, en het gelijke spel van Lycurgus nestelt VHK zich weer wat steviger op de 10de plek en gaat nu in ieder geval drie 
ploegen onder zich houden.  
Bovendien krijgt VHK ook Loppersum en ZFC weer in het vizier, twee tegenstanders die VHK allebei nog treft, om te beginnen volgende 
week als Lopperrsum op bezoek komt.  
De stugge Groningse ploeg is niet de favoriet van VHK, maar een zege volgende week betekent een reuzestap richting rechtstreeks 
lijfsbehoud, zonder daarbij afhankelijk te zijn van anderen. 

Omlandia – VHK 2-3 (0-1) 
Scheidsrechter: H.Hof; Toeschouwers: 150 
Scoreverloop: 7. Raymond v/d Linde 0-1, 69. Gert Wind 0-2, 73. Evert van Benthem 0-3 (strafschop), 79. J.Haan 1-3, 85. J.Haan 2-3 
Gele Kaart: J.Rijzenga (2x), J.Haan (Omlandia); Henri Vis (VHK) 
Opstelling VHK: Allart Heetebrij; Henk Rook, Henri Vis (Rudolf Kooiker), Arno Tukker, Jurgen Tukker; Rik Pot, Berry Heetebrij, Dennis 
Kuiper; Gert Wind, Raymond v/d Linde (Chris Spans), Evert van Benthem (C) 

 



Verslag: Bertus Rook 

28-04-2012 VHK - Loppersum 1-2 
Na het verlies tegen Loppersum en de winst van Lycurgus, is de strijd om de 10de plek en dus rechtstreeks lijfsbehoud 
weer helemaal open.  
VHK zal dan nog ook vol aan de bak moeten in de twee nog resterende duels. 
 
Misschien dat volgende week al spijkers met koppen geslagen kunnen worden als VHK thuis tegen DZOH speelt en Lycurgus 
de lastige klus in en tegen Noordscheschut wacht. Lastig toch zeker omdat het hele seizoen de vraag niet was óf The 
Knickerbockers kampioen zou worden, maar wanneer dat zou gebeuren. De competitie heeft echter een zeer verrassende 
wending gekregen en nu heeft Noorscheschut ineens de titel voor het grijpen. 
Omdat nu gebleken is dat het doelsaldo er alleen niet toe doet als er ook nog rechtstreeks gedegradeerd kan worden, en dat 
voor zowel VHK en Lycurgus niet meer aan de orde is, heeft VHK het voordeel van een veel beter doelsaldo dan Lycurgus. 
Er wordt in het VHK kamp dan ook stevig gehoopt dat Noordscheschut met de titel in het zicht volgende week geen fout maakt, 
en kan VHK zelf bij winst dankzij het veel betere doelsaldo in een klap van alle zorgen verlost zijn. 
Dat moet allemaal eerst dan nog wel gaan gebeuren en zal het heel wat beter voor de dag moeten komen dan vanmiddag het 
geval was. 
De voortekenen waren al niet gunstig omdat VHK het plan om met dezelfde succesvolle elf van vorige week te gaan starten, in 
rook zag opgaan toen Henk Rook uiteindelijk toch niet wedstrijdfit bleek.  
Jaap Lok kreeg zodoende zijn afgestane basisplaats weer snel terug maar moest dat wel doen als rechtsback. 
Toen halverwege de eerste helft ook nog eens doelman Allart Heetebrij geblesseerd het veld moest verlaten moest VHK 
noodgedwongen nog meer wijzingen doorvoeren. Bij gebrek aan een reserve doelman trok Raymond v.d Linde het keepers 
shirt maar aan en kwam Patrick Menger hem vervangen als spits. 
v.d Linde had toen al wel een treffer achter zijn naam staan, want hij opende al vroeg de score toen hij net als vorige week 
attent reageerde op een defensief misverstand bij de gasten. De Loppersum doelman en een van zijn eigen verdedigers liepen 
elkaar bij een diepe bal omver en de VHK spits kon eenvoudig raak schieten. 
Een alleraardigst begin dus voor VHK dat ook daarna de betere bleef en vooral via de vleugels regelmatig doorkwam maar er 
ook te weinig mee deed. 
De ommekeer in de wedstrijd kwam al vlot toen Loppersum nog niet echt grote kansen had gekregen maar wel heel goedkoop 
weer op gelijke hoogte kwam toen Allart Heetebrij er niet goed uit zag, de bal klem leek te hebben maar hem toch weer losliet 
en Peter Groenewege van dichtbij kon profiteren. 
Het werd helemaal de middag van Heetebrij niet toen hij niet veel later een hoge bal dit keer wel resoluut uit de lucht plukte 
maar daarbij zo ongelukkig neerkwam dat hij zich een paar minuten later moest laten wisselen. 
Loppersum kreeg door dat het misschien kon profiteren van de chaotische situatie bij VHK en nam het initiatief over, ook omdat 
VHK steeds moeizamer ging spelen en de rust dan ook uiteindelijk als geroepen kwam.  
Daar zal ongetwijfeld uitvoerig het strijdplan voor de tweede helft besproken zijn, maar alle goed bedoelde adviezen konden al 
snel weer de prullenbak in toen Loppersum bijna vanaf de aftrap eenvoudig op voorsprong kwam. Ook nu ging er een 
keepersfout aan vooraf toen Raymond v/d Linde niet goed uitverdedigde en spits Leegstra vervolgens van dichtbij de hoek kon 
uitkiezen. 
Gelukkig was er nog tijd genoeg om de schade weer te herstellen en VHK deed zeker ook wel haar best, maar het was ook 
weer eens typisch zo’n wedstrijd waarin het niet liep en er steeds minder ging lukken.  
VHK voetbalde dan ook vooral tegen zichzelf en liep tot overmaat van ramp ook nog tegen een aantal gele kaarten op, al moet 
gezegd dat arbiter Wassink wel erg autoritair reageerde op ook maar de minste twijfel over een van zijn beslissingen. Bij een 
paar wederzijdse overtredingen op enkels en andere ledematen echter bleef het geel vreemd genoeg meestal op zak. 
Omdat Loppersum niet echt aandrong op zoek naar meer en vooral de voorsprong wilde vasthouden, bleef VHK hoop houden 
op tenminste een gelijk spel. 
Echt veel kansen kreeg het echter vooralsnog niet en de gelijkmaker kwam pas eindelijk een beetje weer in het zicht toen VHK 
het laatste kwart van de wedstrijd een alles of niets spelletje ging spelen en Henri Vis maar weer eens naar voren dirigeerde.  
Een kwartiertje voor tijd leek VHK dan toch nog te gaan oogsten toen Jaap Lok via de rechterkant ontsnapte en op weg leek 
naar de belangrijke 2-2. Zoals zo vaak echter was Lok ook dit keer weer veel te sociaal toen hij Patrick Menger hoorde roepen 
en de bal en blindelings aflegde op de spits die echter zelf nog in dekking stond. Was hij voor eigen succes gegaan dan was de 
kans op een goal aanzienlijk groter geweest, nu was het rendement nul. 
De wedstrijd bleef maar spannend omdat Loppersum vervolgens bij een drietal uitbraken weigerde het duel te beslissen en de 
mooiste kansen onbenut liet en VHK nog een keer dicht in de buurt kwam via een kans voor Evert van Benthem. 
De laatste hoop op nog een punt kwam in de echte slotfase toen Patrick Menger verwoestend uithaalde maar zijn schot zag 
gekeerd worden door een fantastische redding van doelman Datema. 
Het mooie serietje wat VHK had neergezet werd zo tot stoppen gebracht door de ploeg die ook in het vierde onderlinge duel 
geen echte pijn kon worden gedaan. 
Nog steeds heeft VHK het lot in eigen hand, maar er zal dan volgende week hoe dan ook de druk bijkomen van het moeten 
winnen tegen DZOH. 
Nog maar een paar weken geleden stonden beide teams ook al tegenover elkaar waarin VHK de gelukkigste bleek en met 1-3 
won. DZOH is echter ook een ploeg van uitersten die onlangs nog voor veel verbaasde blikken zorgde toen het Olympia met 1-7 
versloeg, en bovendien gisteren nog van Rouveen won. 
Beslist geen appeltje-eitje dus voor VHK, maar het feit dat handhaving bij winst een stuk dichterbij komt moet toch voldoende 
motiveren om er nog een keer alles uit te persen wat er in zit. 
 

VHK - LOPPERSUM 1-2 (1-1) 

Scheidsrechter: E.Wassink;  Toeschouwers: 200 
Scoreverloop: 2. Raymond v/d Linde 1-0, 16.P.Groenewege 1-1, 46. J.Leegstra 1-2 

Kaarten: Berry Heetebrij Evert van Benthem, Henri Vis, Patrick Menger (VHK); R.Slagter (Loppersum) 

 

Opstelling VHK: 

Allart Heetebrij (Patrick Menger); Jaap Lok, Henri Vis, Rudolf Kooiker, Jurgen Tukker: Rik Pot, Berry Heetebrij, Dennis 

Kuiper; Gert Wind (Rolf Heite), Raymond v/d Linde, Evert van Benthem (C) 

 



Verslag: Bertus Rook 

05-05-2012 VHK - DZOH 1-0 
Door de 1-0 zege op DZOH en het verlies van Lycurgus speelt VHK ook volgend seizoen weer in de tweede klasse, en 
wordt een moeilijk verlopen jaar mede dankzij een sterke eindspurt toch nog alleszins positief afgesloten. 
 
Officieel zou VHK volgende week in de laatste competitiewedstrijd tegen ZFC nog een punt moeten binnenhalen, omdat 
Lygurcus anders nog altijd langszij kan komen, maar het veel betere VHK doelsaldo (+15) zal dan de doorslag geven. 
De toch enigszins gevreesde nacompetitieduels met als inzet lijfsbehoud, blijven dus achterwege en Klaas Mijnheer en Martijn 
Mooiweer kunnen dan ook met een gerust hart volgende week voor de laatste keer in VHK dienst langs de lijn plaats nemen. 
Het trainersduo was dit seizoen vaak niet te benijden omdat bijna van meet af aan nooit in de beoogde opstelling kon worden 
gespeeld en de een na de andere blessure zich in rap tempo aandiende. 
Na een nog redelijk begin zakte VHK dan ook steeds verder weg naar de onderste regionen en kwam er pas weer wat licht aan 
het eind van de tunnel in de laatste weken. Met 12 punten uit de laatste 5 duels werd eerst rechtstreekse degradatie afgewend 
en is na vandaag dus klasse behoud officieus zeker. 
Dat is een felicitatie waard, ook al omdat de nu behaalde 31 punten normaal gesproken genoeg zijn voor een plek ergens in de 
middenmoot, maar in deze competitie iedereen van iedereen kon winnen en er weinig zekerheden zijn. Het zegt al genoeg dat 
er tussen de 10de plek van VHK en de vierde van Rouveen, maar een gaatje van 9 punten zit. 
Zelfs The Knickerbockers, de beste ploeg van deze competitie en door iedereen bij voorbaat getipt als de aanstaande 
kampioen, kan volgende week wel eens een heel bittere pil moeten gaan slikken als Noordscheschut uiteindelijk toch met de 
eer gaat strijken. 
 
De opdracht die VHK vanmiddag kreeg was duidelijk, het moest eerst zelf winnen en verder hopen dat Noordscheschut geen 
steek zou laten vallen tegen Lycurgus.  
DZOH had ook alle belang bij winst want dan zou het zeker zijn van de 12de plek.  
Niet zomaar een vrijblijvend potje dus en bovendien hadden beide ploegen elkaar nog maar een maand geleden ook al in 
Emmen getroffen. VHK was toen de gelukkigste geweest in een niet al te best duel, maar wel met Evert van Benthem in de 
hoofdrol die vandaag juist ontbrak vanwege een schorsing. 
Daarentegen was er wel de rentree van Jaap Heetebrij, die na zijn onlangs opgelopen jukbeen blessure dit seizoen niet meer in 
actie leek te komen, maar toch sneller dan verwacht zijn ploeg in de cruciale fase weer kwam ondersteunen. Dat getuigt van het 
soort mentaliteit dat VHK vanmiddag net nodig had, en zoals zo vaak de laatste wedstrijden begon VHK nu ook weer sterk.  
Het resulteerde al in de 2de minuut in een goede aanval waar uiteindelijk Berry Heetebrij de bal net niet genoeg curve kon 
meegeven. 
Zoals echter ook zo vaak dit seizoen kon VHK het goede begin ook maar kort vasthouden en was de storm weer snel geluwd.  
VHK hield echter wel het meeste initiatief en had in Dennis Kuiper de aanjager die de boel wakker hield. Hij was het ook die een 
goede kans liet noteren toen hij vrijstaand kon uithalen maar het schot gekeerd zag worden door keeper Schepers. 
Vijf minuten later eiste Kuiper weer de hoofdrol op toen hij de bal eerst veroverde en direct daarna Jaap Lok wegstuurde. De bal 
leek iets te hard voor de gedreven spelende rechterspits maar er volgde toch nog bijna op de achterlijn een knappe voorzet 
waarna het voor Henri Vis geen probleem was om de score te openen. 
Tot aan de rust bleef VHK de iets betere ploeg en gokte DZOH vooral op de snelheid voorin en had in Jeroen Smit de 
gevaarlijkste man. 
Met de kleine marge in het voordeel van VHK en de wetenschap dat Lycurgus op achterstand stond werd er afgetrapt voor het 
tweede bedrijf en had VHK zich al snel een heel goede dienst kunnen bewijzen toen Henri Vis direct al een grote kans kreeg op 
zijn tweede van de middag. Hij raakte de bal echter niet goed en schoot over.  
Een tweede treffer had VHK ongetwijfeld wat meer rust opgeleverd maar nu bleef de spanning voelbaar en vooral zichtbaar.  
Het spel werd er dan ook niet beter op en DZOH nam langzaam maar zeker het heft in handen en moest dat ook wel omdat het 
bij een nederlaag nog lang niet zeker was van de 12de plek. 
De Emmenaren kregen ook zeker wel wat kansjes op de gelijkmaker en mochten zich inderdaad een beetje beklagen toen 
stand-in keeper Raymond v/d Linde alle risico van de wereld nam en met een gestrekt been in kwam, maar arbiter v/d Hoek er 
geen strafschop in zag. VHK mocht niet mopperen want veel arbiters waren minder coulant geweest. 
Omdat VHK niet echt grote kansen meer kon afdwingen bleef het duel maar bol staan van de spanning en dat werd het 
helemaal toen DZOH in het laatste kwart van de wedstrijd hoe dan ook toch minimaal de gelijkmaker wilde forceren. 
VHK kwam dan ook onder druk te staan maar vergat ook zelf te profiteren van de ontstane ruimtes. Het laatste kwartier was 
voor VHK dan ook niet meer dan een kwestie van overleven en maakte het allang niet meer uit hoe de zege werd veiliggesteld, 
als die maar werd veiliggesteld. 
Dat lukte uiteindelijk toen de scheidsrechter nog een lange blessuretijd bijtrok en VHK nog eenmaal opzichtig had geschutterd 
toen het de verlossende 2-0 had moeten maken. 
Net als vorige week had Jaap Lok de hoek voor het uitkiezen in een één op één situatie met de Drentse doelman, maar ook nu 
koos hij er weer voor om de bal breed te leggen. Het was eigenlijk ook nog niet zo'n slechte keuze maar Berry Heetebrij had er 
of niet meer op gerekend of sprong anders wel heel slecht om met de geboden kans. 
Gelukkig bleek het geen dure misser te worden toen toch eindelijk het verlossende eindsignaal klonk en al snel bleek dat 
Lycurgus kansloos had verloren van Noordscheschut. 
Een klein feestje dus voor de VHK ploeg die ook volgend seizoen weer in de tweede klasse speelt. Dan onder leiding van Henri 
Rijke die zal moeten bouwen aan een vernieuwde ploeg omdat een aantal routiniers volgende week hun laatste wedstrijd in de 
hoofdmacht speelt als ZFC Zuidlaren de laatste opponent van dit seizoen is. 
Ook werd vandaag duidelijk dat SVN'69 degradeert en dat Bant de laatste strohalm greep en met DZOH gaat uitmaken wie de 
tweede degradant wordt. Ook wordt pas op de laatste speeldag bekend wie met de titel aan de haal gaat en wie de derde 
periodetitel gaat overnemen. 

Ook VHK 2 speelde vandaag tegen DZOH en wist zich op de laatste speeldag eveneens te handhaven op tweede klasse 
niveau. Ook dat is een felicitatie waard want door de vele blessures bij VHK 1 moest het technisch duo bij VHK 2 elke week wel 
weer spelers afstaan, en is de uiteindelijke achtste plek daarom alleen al een knappe prestatie. 

VHK-DZOH 1-0 (1-0) 
Scheidsrechter: E.M. v/d Hoek; Toeschouwers: 150 
Scoreverloop: (24) Henri Vis 1-0 
Gele Kaarten: Arno Tukker, Jaap Heetebrij (VHK) 
Opstelling VHK: Raymond v/d Linde; Henk Rook (Rudolf Kooiker), Jaap Heetebrij, Arno Tukker, Jurgen Tukker; Rik Pot, Berry 
Heetebrij, Dennis Kuiper; Jaap Lok, Henri Vis, Gert Wind (C) 



Verslag: Bertus Rook 

12-05-2012 ZFC Zuidlaren - VHK 2-3 
Vandaag stond de laatste speelronde op het programma waarin nog enkele belangrijke 
beslissingen zouden vallen waaronder wie er kampioen zou worden. 
 
Voor VHK was de belangrijkste beslissing vorige week al gevallen toen het zich al officieus veilig wist 
te spelen en zich weer verzekerde van een jaar tweede klasse voetbal. 
De wedstrijd tegen ZFC had dan op papier ook niet veel meer om het lijf, of het moest zijn dat VHK 
een sterke periode in stijl wilde afsluiten. 
De laatste 5 duels hadden immers maar liefst 12 punten opgeleverd waardoor voornaamste 
concurrent Lycurgus werd achterhaald en uiteindelijk zelfs ingehaald na de zege van vandaag.  
Ook Aduard werd nog voorbij gestreefd zodat VHK uiteindelijk op een negende plaats eindigt, en het 
eind goed al goed scenario voor alom tevreden gezichten zorgde. 
Beide teams konden dus zorgeloos aan de start verschijnen voor hun laatste duel, en vooral de 
thuisploeg nam dat aanvankelijk iets te letterlijk op.  
Zonder dat VHK echt veel sterker was nam het na een dik kwartier wel terecht de leiding toen Gert 
Wind het eindstation was van een goede VHK aanval. 
Al vlot daarna krijgt Henri Vis nog een aardige mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar daarna 
is de koek ook wel een beetje op voor VHK dat de teugels steeds verder laat vieren.  
Gevolg is dat ZFC sterker wordt en wat kansen krijgt maar duidelijk het gemis voelt van de 
afwezigheid van Jos Lamain die met 10 treffers achter zijn naam vandaag een schorsing uitzit. 
In de tweede helft gaat het een beetje op dezelfde voet verder en kabbelt het duel rustig voort zonder 
echt veel hoogtepunten. ZFC blijft het gevaarlijkst en VHK ontsnapt een paar keer aan de verdiende 
gelijkmaker, en ook wat positiespel betreft is de Drentse ploeg duidelijk een stapje verder dan VHK. 
Er komt pas weer leven in de wedstrijd in het laatste kwartier als eerst Dirk Naberman nog één keer 
als keeper voor VHK 1 binnen de lijnen komt en de goals ineens in de uitverkoop zijn. 
Nog maar koud in het veld kan Naberman ineens vissen als Koen Jans met een mooie en onhoudbare 
bal in de verre hoek zijn handtekening onder de gelijkmaker zet. 
Beide teams maken even de indruk de 1-1 wel een prima stand te vinden, maar daar denkt Henri Vis 
toch anders over. Uit het niets schiet hij VHK niet veel later naar een nieuwe voorsprong en de manier 
waarop is werkelijk fantastisch. Van een meter of 25 neemt hij de bal met veel gevoel op de slof die 
als een raket in de rechterbovenhoek verdwijnt. Ongetwijfeld een van de mooiste goals uit de 
loopbaan van de sterke spits en in ieder geval hét hoogtepunt van deze middag. 
Ineens lukt er even alles bij VHK en niet veel later kan VHK weer juichen als Evert van Benthem al het 
voorbereidende werk doet en Berry Heetebrij alleen nog maar tegen de bal aan hoeft te lopen voor de 
1-3. 
Een efficiënt VHK trekt zo de zege naar zich toe ook al bepaalt Luuk Jans in blessuretijd dan nog wel 
de 2-3 eindstand. 
 
Zonder hulp van anderen heeft VHK zich de laatste weken knap uit een penibele situatie omhoog 
weten te werken met als resultaat 15 punten uit 6 duels.  
Vooraf was al voorspeld dat dit seizoen zwaarder zou gaan worden dan de vorige jaargang, maar niet 
voorzien was dat de ene blessure de andere zou opvolgen. Een echt ingespeeld team werd VHK dus 
nooit en was het vaak maar roeien met de riemen die het dan tot de beschikking had.  
Dat had ook als gevolg dat van de aanvankelijke ambities van VHK 2 en in mindere mate van VHK 3 
steeds minder terecht kwam. 
Uiteindelijk eindigt VHK 'maar' twee plekken lager dan vorig seizoen, maar wel met 10 punten minder. 
Vandaag was het ook de laatste officiële wedstrijd van Klaas Mijnheer in dienst van VHK en vanaf 
deze plek wensen we hem alle succes toe wanneer hij na de zomerstop aan de slag gaat bij sc 
Rouveen. Ook Martijn Mooiweer neemt afscheid als assistent van Mijnheer, maar zal op de 
achtergrond nog wel actief blijven voor VHK. 
Ook wordt Noordscheschut gefeliciteerd met het kampioenschap. In een waar thriller scenario verloor 
Noordscheschut de laatste wedstrijd en dacht dat The Knickerbockers er alsnog vandoor zou gaan 
met de titel, maar ook de studenten verloren zodat het alsnog feest werd in Drenthe. 
 
 

 

 

 



Verslag: Bertus Rook 

 

De VHK statistieken van dit seizoen in vergelijking met vorig seizoen: 

Einstand seizoen 2010-2011   Einstand seizoen 2011-2012 

7 26 13 5 8 44 56-47   9 26 9 7 10 34 42-49 

                            

Doelpuntenmakers           Doelpuntenmakers         

Raymond v/d Linde 12         Berry Heetebrij 11       

Evert van Benthem 9         Jaap Lok 6       

Berry Heetebrij 9         Henri Vis 6       

Gert Wind 8         Patrick Menger 5       

Jaap Lok 5         Raymond v/d Linde 4       

Rudolf Kooiker 3         Rudolf Kooiker 3       

Dennis Kuiper 3         Gert Wind 3       

Rik Pot 2         Evert van Benthem 2       

Chris Spans 2         Chris Boxum 1       

Chris Boxum 1         Eigen doelpunt  1       

Henri Boxum 1                   

Jaap Heetebrij 1                   

                            

Grootse zege:           Grootse zege:         

Eems Boys - VHK 0-4         VHK - Lycurgus 4-2       

                            

Grootste nederlaag:           Grootste nederlaag:         

Loppersum - VHK 5-0         Knickerbockers - VHK 6-0       

                            

Aantal gele kaarten: 33         Aantal gele kaarten: 38       

                            

Aantal Rode 
kaarten: 2         

Aantal Rode 
kaarten: 0       

  

ZFC ZUIDLAREN - VHK 2-3 (0-1) 

Scheidsrechter: H.Dreves 

Toeschouwers: 100 

Scoreverloop: 

17. Gert Wind 0-1 

78. K.Jans 1-1 

82. Henri Vis 1-2 

84. Berry Heetebrij 1-3 

90. L.Jans 2-3 

Kaarten: 

ZFC J.Bloemert   

Opstelling VHK: 

Raymond v/d Linde (Dirk Naberman); Henk Rook (Berry 
Heetebrij), Jaap Heetebrij, Chris Boxum (Dennis Boes), 
Jurgen Tukker; Rik Pot, Gert Wind, Rudolf Kooiker; 
Dennis Kuiper, Henri Vis, Evert van Benthem (C) 

 

 


