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Van de redactie
De eerste digitale monnik,
Dat lijkt een hele verandering en dat is
het misschien ook wel. Nieuws en verslagen niet meer twee keer per jaar in
de brievenbus maar elke twee maanden
direct op je beeldscherm. Aan de ene
kant gaat hier een stukje charme mee
verloren, maar aan de andere kant is de
digitale methode een stuk sneller, veel
goedkoper en milieuvriendelijker.
Wat we ons als redactie nog wel afvragen
is of het lukt om elke twee maanden van
commissies en teams een verslag of algemeen verhaal binnen krijgen. Dit is misschien even afwachten, maar wanneer er
in je team iemand is die het best leuk vind
om regelmatig wat te schrijven dan moet
het gaan lukken. Bij de oude papieren mon-

nik liepen we soms een half jaar achter het
nieuws aan, nu wordt er vaker een stukje
kopij verwacht, maar het is allemaal wel redelijk actueel.
Het zal even wennen zijn, maar we geven
het een kans met name vanuit de gedachte
dat twee keer per jaar een papieren monnik
sowieso niet werkt en dat de veelbezochte
VHK-site voor een deel de functie van een
clubblad al overgenomen heeft. Daarnaast
zijn er met een digitale vorm van de monnik
een heleboel mogelijkheden die het alleen
maar leuker kunnen maken, een uitdaging
waar iedereen die iets toe kan voegen aan
kan helpen.

Sponsorcommissie
Van de sponsorcommissie.
Deze zomer is, zoals al een aantal keren
gezegd, de reclameborden vervangen. De
sponsorcommissie en het gehele bestuur
is trots op het resultaat.
Ondertussen hebben we ook een aantal
nieuwe reclamebord sponsors erbij gekregen.
Hieronder een korte beschrijving van het
bedrijf en hun activiteiten:
• Brouwers, kent “Het geheim van succes
vol ondernemen”. Brouwers biedt diensten
aan op het gebied van Accountancy, Financieel Advies, Personeelsdiensten en Corporate
Finance. www.brouwers.nl
• Bouwwaar is een bedrijf die producten
verkoopt aan zzper’s, onderaannemers en
aannemers in diverse branches. Deze producten zijn persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkleding, bouwplaatsinrichting,
EHBO artikelen, klimmateriaal, etc. Een
werknemer die zich prettig en veilig voelt,
functioneert immers beter, innoveren en het
inspelen op klantspecifieke wensen zijn de
sterke punten van Bouwwaar. Door nauw

samen te werken met onze leveranciers
heeft Bouwwaar elke maand branchegerichte aanbiedingen voor haar opdrachtgevers
samengesteld. www.bouwwaar.nl
• Dier All In XXL. Heeft u een huisdier dan
bent u bij Dier All In aan het juiste adres. Het
is DE specialist in de regio op het gebied van
diervoeding en voor een goed advies op het
gebied van dierverzorging. Maar ook voor allerlei tuinartikelen kunt u bij Dier All In terecht.
Vooral de combinatie van winkel met
DierOtheek is een uniek. www.dierallin.nl
• G. Hellinga. Sinds kort werkt onze keeper Dirk
Naberman bij deze onderneming en dat werpt
gelijk vruchten af. Hellinga is al geruime tijd een
bekende naam. Drie generaties lang staat dit
familiebedrijf garant voor ondernemen in zanden grondwinning en andere aanverwante activiteiten. Diensten die Hellinga aanbiedt zijn o.a:
zandtransport en grondwinning, verhuur grondverzetmateriaal, weg en waterbouw, grondsanering, containerverhuur en afvalverwerking, sloop
en puinrecycling, landmeten en het leveren van
droge en natte beton / specie.
www.ghellinga.nl

Dit is niet alles, want we zijn nog met een
aantal sponsors bezig en nagenoeg rond.
Hierover meer in de volgende Monnik.
Al met al is de vernieuwing van de reclameborden een visitekaartje voor de vereniging. Reclameborden zijn een stabiele vorm van inkomsten voor de vereniging, maar voor wat hoort
wat. Wij moeten onze sponsors steunen en een
warm hart toedragen door ook bij hun te kopen
of diensten af te nemen.
Er is nog ruimte voor minimaal 40 borden en
de sponsorcommissie heeft de doelstelling om
het hoofdveld rondom in de borden te krijgen.
U als lid, donateur, vrijwilliger moet ons
hierbij helpen. Weet u een potentiële sponsor, neem dan contact op met de sponsorcommissie via sponsoring@svvhk.nl of

neem contact op met Hoege Lassche, Jannes
Mooiweer, of Mark ter Meer.
Akkerman Advies heeft onze A-junioren in
het nieuw gestoken met een nieuw tenue
en nieuwe trainingspakken. Een grote investering waarbij ook dit bedrijf wederom zijn
betrokkenheid toont met VHK. Akkerman
Advies biedt u een diepgaande kennis in
de keuze van personeel en salarissystemen.
Naast de implementatie van personeel en
salarissysteem kan Akkerman Advies u ook
verder helpen bij een boekenonderzoek
door belastingdienst UWV en pensioenfonds.

Laatste seizoen Mijnheer bij VHK
Hoofdcoach Klaas Mijnheer vertrekt na
dit seizoen bij VHK.
De oefenmeester liet de club weten zijn
aflopende contract niet te verlengen.
De 45-jarige Rouvener is momenteel
bezig aan zijn derde seizoen bij VHK.
Ook Mijnheer’s assistent Martijn Mooiweer
stopt na drie jaar bij het eerste elftal.
VHK oriënteert zich daarom op de trainersmarkt om een nieuwe technische staf samen
te stellen voor volgend seizoen.
Volgens Klaas Mijnheer bevalt de samenwerking van beide kanten nog uitstekend omdat
zowel met het bestuur als de spelersgroep de
klik er is, waardoor niets een mooi seizoen in
de weg staat.
De verleiding was dan ook groot om er nog
een jaar bij aan te plakken maar in het amateurvoetbal is drie jaar gewoon een mooie
periode.

Onder leiding van het vertrekkende technische
duo promoveerde het verjongde VHK in 2010
via de nacompetitie naar de tweede klasse.
Daar presteerde VHK vorig jaar boven verwachting door tot twee duels voor het einde nog
om de titel mee te strijden. Vooralsnog voldoet
VHK opnieuw aan de clubdoelstelling om uit te
groeien tot een stabiele tweedeklasser.
Met nog een inhaalduel te goed staan de
Kloosternaren momenteel keurig in de middenmoot.
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VHK 1
Slechte voorbereiding en wisselvallige
start van de competitie
Al geruime tijd voor het begin van de
competitie begonnen wij met trainen.
Dit was ongeveer 3 a 4 weken nadat de
competitie 2010-2011 was afgelopen.
Zelfs in de corso week hebben nog op het
kunstgrasveld gestaan om te trainen. De
rest van de week waren wij vrij en konden wij bezig met de corsowagens.
Woensdag na het corso moest er gelijk gespeeld worden tegen Urk 2. Dit is een bekerwedstrijd maar kan meer gezien worden als
oefenwedstrijd. Deze wedstrijd werd verloren en op zaterdag moest er gespeeld worden tegen Nagele. Helaas wisten wij ook
van deze ploeg niet te winnen en bleven wij
steken op een 3-3 stand. Helaas al vroegtijdig uitgeschakeld en zit een wedstrijd als
tegen Staphorst er niet meer in. Wij kunnen
ons volledig op de competitie richten.
De eerste twee wedstrijden gelijk vol aan
de bak tegen Hasselt en Nijeveen. De eerste
wedstrijd werd vrij kansloos verloren tegen
Olympia 28. Dit omdat wij te afwachtend
begonnen waardoor wij niet in ons eigen
spel kwamen. Hierdoor werden er weinig
duels gewonnen en was elke bal voor Olympia. Uiteindelijk was de eindstand 3-1.
Dan de eerste punten maar pakken tegen
SVN ’69. Dat zouden dan de eerste punten
worden in het bijzijn van scheidsrechter
Kraak. Hij heeft al verschillende wedstrijden
van VHK gefloten en altijd strooit deze man
met gele en rode kaarten. Vorig seizoen
hield hij Evert de rode kaart nog voor dus wij
waren gewaarschuwd. Al vroeg in de wedstrijd wederom op achterstand en hierdoor
begonnen wij ons steeds meer te ergeren
aan de scheidsrechter. Deze

floot vervolgens elk duel in het voordeel van
Nijeveen. In de eerste helft konden wij weinig kansen creëren en speelden wij tegen
onszelf. In de 2e helft kantelde de wedstrijd
doordat Berry de gelijkmaker binnen schoot.
Er werd minder gemopperd op de scheids
en er waren minder irritaties onderling wat
resulteerde in een penalty. Gert Wind schoot
de bal tegen de touwen en hierdoor wisten
wij deze derby te winnen.
De volgende wedstrijd weer thuis tegen het
altijd stugge bant. Helaas kwamen wij ook
nu weer op achterstand. Het bleef tot aan de
rust 0-1 en door een persoonlijke fout van
Rudolf kwam Bant op een 0-2 voorsprong
waardoor het moeilijk werd om in ieder geval nog een puntje over te houden aan dit
duel. Toch werd alles anders toen Henri Vis
in het veld kwam en de 1-2 kon aantekenen.
De spanning was weer helemaal terug totdat Rudolf opnieuw in de fout ging toen hij
een voorzet niet goed kon wegwerken en de
bal precies voor de voeten van spits
Apperlo belande. Hij faalde niet en
bracht de stand op 1-3. In de laatste minuut liet Vis nogmaals van
zich horen toen hij een vrije bal
feilloos in het doel schoot. De
eindstand was dan ook 2-3 en de
teleurstelling was groot.
De volgende zaterdag zouden
wij naar het verre Loppersum
af moeten reizen. Dit ging niet
door in verband met het overlijden van oud voorzitter Jan
Rook. Uit respect voor hem en
zijn familie werden alle wedstrijden afgelast. De week
erop speelde VHK 1 met
rouwbanden om en werd er
een minuut stilte gehouden.
Deze wedstrijd werd thuis gespeeld tegen
Noordscheschut die op dat moment mede
koploper was. We wisten dat het een stugge
ploeg zou zijn maar dat ze wel te kloppen
waren. Ook nu weer stonden we al snel tegen een achterstand aan te kijken en werd
deze ook nog eens verdubbeld. Nog voor rust
wisten wij deze achterstand om te buigen
tot een 2-2 gelijk spel. Door twee counters
konden Raymond en Jaap de stand weer gelijk trekken. In de 2e helft counters over en
weer en het middenveld werd vaak overgeslagen. Uiteindelijk had Berry Heetebrij nog
de grootste kans om VHK aan drie punten te
helpen maar helaas ging zijn inzet net naast.

Onze volgende tegenstander was in het
Noorden. Met een
handje vol trouwe
supporters vertrok de
selectie inclusief begeleiding in de bus
richting het verre
Aduard
(bovenin
Groningen). Alleen
Berry Heetebrij ging
met eigen vervoer
omdat hij die nacht
bij de Drie Gezusters was geweest
in Groningen en vervolgens ergens is
blijven slapen. Blijkbaar heeft dit hem erg
goed gedaan en zou hij dit vaker moeten
doen. Hij scoorde vandaag namelijk twee
keer. De eerste helft hebben wij redelijk gespeeld maar konden niet echt grote kansen
afdwingen. Wij hielden de tegenstander tegen en waren slordig in de eindpass. In de
2e helft kwam hier verandering in. Wij begonnen eindelijk te voetballen en dit zorgde
gelijk voor wat meer dreiging! Uiteindelijk
resulteerde dat in een doelpunt voor Berry.
Hij draaide, zoals hij meestal doet, weg bij
zijn tegenstander en schoot knap binnen.
Daarna ging het spel over en weer maar
stond de verdediging van VHK goed en
scherp te verdedigen. Uiteindelijk besliste
Berry het duel door in de 78e minuut de
0-2 binnen te prikken na een steekbal van
Evert. Dit zorgde ervoor dat wij een gezellige terugreis hadden in de bus. Er werden
nog wat kaartspelletjes gespeeld, biertjes
en cola-berenburgjes gedronken om vervolgens weer in klooster te arriveren.
Vervolgens stond er een pittige wedstrijd op
het programma tegen de op dat moment
koploper De Weide. Tegen deze ploegen

kunnen wij meestal aardig uit de voeten. Zij
willen voetballen en wij er mooi overheen
klappen met de counter. De wedstrijd begon
erg goed want in de 5e minuut ongeveer
stonden wij al met 1-0 voor. Berry zorgde
weer voor de openingstreffer. Even later had
Dennis Kuiper de score kunnen verdubbelen
toen hij vrij in kon schieten. Helaas ging dat
feestje niet door. De rest van de wedstrijd
domineerde De Weide maar tot echte grote
kansen kwam het niet en anders stond daar
altijd nog Dirk Naberman. Ook maakten wij
dankbaar gebruik van de overtredingen die
er gemaakt werden door de tegenstander.
Uiteindelijk bleef het 1-0 en waren leed De
Weide zijn eerste nederlaag.
De week daarna moesten wij afreizen naar
Loppersum (ook weer bovenin Groningen).
11:00 uur aanwezig en rond een uurtje of
19:00 uur weer thuis. Het was een rommelige wedstrijd van beide kanten. Wij gingen
de rust in met 0-1 voorsprong door een
mooie goal van Jaap Lok en er leek geen
vuiltje aan de lucht. Na rust kwamen wij
erg slecht uit de startblokken en verspeelden wij binnen 5 minuten onze voorsprong.
We stonden tegen een 2-1 achterstand aan
te kijken en dat terwijl er niks aan de hand
leek. In de 72ste minuut maakte de defensie van Loppersum een fout en wist Berry
hiervan te profiteren. 2-2 leek de einduitslag
te worden maar helaas moesten wij nog
een goal incasseren en kwam de eindstand
op 3-2. De lange reis voor niets!
Op dit moment staan wij in de middenmoot
op de 7e plaats. Aankomende zaterdag
word er gespeeld in en tegen Rouveen.
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VHK Dames1
NA STERK BEGIN KOMT HOOGMOED TOCH VOOR DE VAL!
Het voetbal seizoen is weer begonnen, zo
ook voor VHK Dames 1. De begeleiding
bestaat dit jaar uit niemand minder dan
Henk Tukker (trainer en jeugdcoördinator binnen VHK), en Jan Heetebrij die ook
vorig jaar leider was. Waar de dames
vorig jaar afscheid moesten nemen van
hun geliefde keeper, kunnen ze nu weer
een nieuwe verwelkomen. Susan ten Napel - Stam zal het gezelschap versterken
en proberen de plek van Tiemara op te
vullen. Hoewel het er na vorig seizoen
rooskleurig uitzag voor het elftal begint
het seizoen gelijk al met een domper.
Middenvelder Carina viel in de voorbereiding af door een gebroken kuitbeen,
evenals Roelanda die tijdens de keepertraining een gebroken pols opliep.
De eerste test van dit seizoen is de wedstrijd
tegen VVAK uit om de beker. In Kerkenveld
beginnen de dames goed. Janine B. heeft er al
snel 2 doelpunten in liggen. Nieuwe keepster
Susan maakt haar belofte waar en bewaakt
het doelgebied van ons nauwkeurig. Na de
rust wordt het toch iets moeilijker, maar Jellien T. weet toch de bal tussen de palen te
krijgen en zorgt hiermee voor de 0-3. In deze
fase van de wedstrijd wordt het duidelijk dat
de conditie nog niet helemaal op peil is bij
de meeste dames. Ze zakken steeds verder
terug en VVAK krijgen steeds meer kansen.
Doordat de verdediging er bovenop zit en het
middenveld goed mee verdedigd blijft VHK
de nul houden en kan Henriëtte in de laatste minuten nog een goaltje meepikken. Met
een 0-4 eindstand hebben de dames de eerste bekerwedstrijd gewonnen.
De volgende bekerwedstrijd is op eigen
grond tegen DOS. Met een gevoelstemperatuur van 35 graden op het kunstgras zie je
al zwetende speelsters voordat de wedstrijd
daadwerkelijk is begonnen. DOS is geen snel
spelende ploeg en technisch zijn ze ook niet
erg sterk. Ze verliezen snel de bal en bijna
geen pass komt aan. Je zou denken dat de
dames van VHK hier dankbaar gebruik van
maken, maar niets is minder waar. Hoewel
de aanval op gang komt, weliswaar traag,
wordt er na vele kansen niet gescoord. De
speelsters voelen al snel een druk om te scoren, wat het steeds moeilijker maakt om ook
daadwerkelijk te scoren.
Uiteindelijk is er dan die openingstreffer. Janine B. schiet de eerste binnen en is dan ook

de overtuigende topscorer bij de dames. Kort
hierna maakt Henriëtte een goal, waarna
Malissa niet achter kan blijven. Kort voor rust
schiet Henriëtte nog snel een bal binnen de
palen. Met een tussenstand van 4-0 gaat VHK
de rust in. In de rust verteld Jan Heetebrij dat
hij het Nederlands Elftal wil evenaren met
een 11-0 overwinning. Met deze doelstelling gaan de dames dan ook het veld weer
op, één team – één taak. Hoewel het geen
mooie wedstrijd is, maar vooral erg traag en
sloom, worden er wel veel goals gemaakt.
Na een overtuigende tweede helft qua goals
hebben de dames de doelstelling behaald.
De tweede bekerwedstrijd is gewonnen met
een 11-0 eindstand.
Dan is daar de eerste competitiewedstrijd
tegen v.v. Steenwijk. Een nieuw team, samenstelt uit de beste spelers in de omgeving van Steenwijk. Net als vorige week
is het de hele week slecht weer. Behalve
zaterdag want dan is het zo benauwd dat
de mussen van het dak vallen. De wedstrijd
gaat dan ook moeizaam in het begin. Een
aantal kansen die er net niet in gaan brengen nog niet de gewenste resultaten. Op het
middenveld loopt het allemaal nog niet zo
en daardoor is de verdediging soms ook de
weg kwijt. Gelukkig herpakken de dames
zich halverwege de eerste helft en dit resulteert dan ook in een doelpunt door Jellien. In
de tweede helft is de keepster weer lekker
bezig met een aantal goede reddingen. Jellien wil graag topscorer worden en daardoor
schiet ze er nog even een binnen in de lange
hoek. Het staat 0-2 voor VHK. In de slotfase
wordt het nog moeilijk voor VHK er wordt
echt gevochten om de nul te houden, maar
gelukkig lukt dit en gaan de dames met de
eerste drie punten richting sportpark monnikenmolen.
De tweede competitiewedstrijd is thuis tegen niemand minder dan aartsrivaal Blokzijl. De stemming zit er in bij de dames en
na de overwinning van vorige week wordt
er zelfs al gevraagd waar de platte kar besteld moet worden. In de bespreking voor de
wedstrijd wordt duidelijk dat we dit jaar te
maken hebben met twee halve competities,
dit betekend dus twee keer de mogelijkheid
om kampioen te worden. Dan moet het toch
gaan lukken dit jaar. Dat het allemaal niet
zo makkelijk is als er vooraf werd gedacht
komen de dames achter in deze wedstrijd.

Na een aantal kansen voor VHK komt Blokzijl
goed terug en schiet dan ook de 0-1 binnen.
Na rust wordt dit uitgebreid tot de 0-2. VHK
voetbalt redelijk, maar er is geen overtuiging te zien. Dit in tegenstelling tot Blokzijl
waar de vonken er vanaf spatten. Dit team
laat zien echt alles of niets te gaan en in dit
geval dus alles. Uiteindelijk verliest VHK met
een teleurstellende eindstand van 0-4.

schien kunnen ze dan de schade nog wel in
halen. De tijd zal het leren!
Als VHK Dames zijn we erg blij om te melden dat
we een nieuwe wastas en wedstrijdbal hebben
gekregen van CT Spans en JP Tukker en dat alle
dames een nieuwe sporttas hebben ontvangen
van D. Meijer. We zijn hier ontzettend blij mee
en willen jullie hierbij hartelijk bedanken.

De komende tijd moet er dus meer overtuiging komen in het spel van de dames, mis-

Nieuwe tassen + teamtas Dames 1
Dick Meijer heeft VHK Dames van nieuwe
spelertassen voorzien. Helaas kon Dick Meijer zelf niet bij de uitreiking van de spelertassen aanwezig zijn maar werd vertegenwoordigd door zijn zoon Dirk-Jan. Het is niet
de eerste keer dat Dick Meijer de dames in
het nieuw steekt, al eens eerder werden
eens trainingsakken en een tenue aan de
dames geschonken.
Daarnaast kregen de dames een luxe teamtas aangeboden door J.P Tukker Installatietechniek en door C. Spans Dienstverlening

Ook deze beide bedrijven hebben een roze
wedstrijdbal aangeboden aan de dames,
maar deze was tijdens de uitreiking nog niet
beschikbaar en wordt medio november geleverd.
Namens de sponsorcommissie en de dames,
hartelijk dank aan deze bedrijven voor het
aanbieden van de spelerstassen, teamtassen
en de wedstrijdbal.
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VHK E1
VHK E-1 - Olympia E-2.
In het begin speelden we best goed. Eerst de aftrap. Olympia speelt eerst lekker over. Martijn zet
een sprint in en heeft de bal te pakken. Hij speelt over naar Tim, een slechte pass van Tim. De
spits van Olympia krijgt de bal. Hij passt de bal naar de rechtse middenvelder, die geeft een hoge
voorzet naar de spits, maar Lars heeft de bal te pakken. Lars geeft een goede lange bal naar
Mark. Die maakt een mooie actie en passt hem naar Tim. Die passt hem door naar Mitch. Mitch
rent snel naar de hoek, geeft een hoge voorzet en een harde kopbal van Martijn maakt 1-0.
Aftrap Olympia. De bal gaat naar de linkse verdediger, een slechte bal naar de midmid, toch goed
ingekomen. De midmid passt hem naar de linkse middenvelder. Die speelt Mark voorbij, komt
bij Jesse. Jesse gaat jagen en wint de bal, passt naar Djilan, die neemt aan, speelt de bal naar
Martijn, die neemt hem aan en passt hem naar Tim. Die passt hem door naar Mitch. Mitch rent
naar de hoek, passt, maar door de keeper komt hij in het doel 2-0.
Dan krijgen we het moeilijk. In de rust staat het 2-3 voor Olympia. De 2e helft. We gaan slecht
spelen en het is 2-9 geworden.
Door Rutger
15-10-2011: VHK E1-Veno E1
We moesten thuis voetballen tegen Veno E1. we hadden niet veel geluk. Ze scoorden het ene na
het andere doelpunt. Ze waren veel beter dan ons. We hadden wel een kans maar die ging mis!!!
De wedstrijd eindigde dan ook in 0-15.
Groeten, Mark
SC EMMELOORD E1 - VHK E1
verloren 17-2 jammer ging goed. de opstelling was deze wedstrijd verandert doelpunten makers martijn 1keer en een eigen doelpunt maar er is hoop voor de volgende wedstrijd tegen
genemuiden E2
Groeten, Martijn
VHK E1 – GENEMUIDEN E2
VHK speelde de eerste helft beter maar naar een paar minuten was het al een gaol voor Genemuiden. Daar na nog een maar toen was het omgekeerde VHK maakte een gaol deze werd
gescoord door Martijn Hoeve nummer10 daarna nog een door Mitch Bosschraaf nummer9 dus
de stand 2-2.in de rust stond het 2-4 voor Genemuiden de eindstand 2-9 voor Genemuiden.
Groeten, keeper E1 Lars

VHK E4M
Voordat wij iets schrijven over onze resultaten is het misschien even leuk om te
vertellen wie E4M is.
E4M bestaat uit 9 voetballende meiden:
Nina Mooiweer (keeper), Lianne van der
Linde, Sabine Ossel, Nienke Vos, Esmee
Stam, Bente Klaver, Roanne van Benthem, Lot Heite en Nelleke Wibier.
Nienke Vos en Esmee Stam zijn ‘nieuw’ bij
VHK. Nienke en Esmee: inmiddels hebben

wij al een aantal keren van jullie mogen
genieten. Wij wensen jullie veel sportiviteit en gezelligheid binnen E4M!
De trainingen worden wekelijks op maandagavond en woensdagavond gegeven
door Romy Naberman en Jellien Tukker.
Romy en Jellien: fijn dat jullie deze meiden willen trainen!
De leiders voor de wedstrijden zijn Kees
Ossel en Karin Wibier.

Voor E4M begon de competitie op zaterdag 17 september in Hasselt. Tegenstander was Olympia E4M.
Een eerste wedstrijd in een nieuwe samenstelling is altijd spannend. Hoe zal het gaan? Staat iedereen
op de juiste positie? Welke tegenstanders gaan we ontmoeten? Op het moment dat de tegenstander het
veld op ‘marcheerde’ werd er verschrikt gereageerd door ‘onze meiden’, woh… ze hebben al borsten!
Olympia was duidelijk te sterk voor VHK. VHK heeft zich wel kranig geweerd. De verdediging heeft alles
gegeven. Wij zijn blij met onze keeper Nina Mooiweer. Wat een schot heeft deze dame in haar benen.
Ondanks 2 mooie doelpunten van Lot Heite is VHK naar huis gegaan met een eindstand van 7-2.
De tweede wedstrijd volgens schema is vanwege het overlijden van Jan Rook niet doorgegaan. Wij
wensen de familie vanaf deze plek namens E4M, trainers en leiders veel sterkte met dit grote gemis.

Ook de derde wedstrijd, zaterdag 1 oktober moesten wij ‘uit’ en wel tegen Espel E3M. Deze tegenstander bood in vergelijk met Hasselt nagenoeg geen tegenstand. VHK kon volop scoren. Er
was voor Nina als keeper weinig werk aan de winkel. Wel lekker dat je dan na een wedstrijd nog
even penalty’s mag schieten. Met een mooie eindstand van 0-5 gingen wij (uiteraard) helemaal in
onze nopjes terug naar Klooster. Ik denk dat met name de leiders erg in hun sas waren. Het mooie
van een meidenteam is dat er nagenoeg niet wordt nagepraat over een wedstrijd. In de auto op
weg naar huis worden er volop afspraken gemaakt (welke GEEN betrekking hebben op voetbal) en
komen er hele andere onderwerpen ter sprake.
De uitslag van onze wedstrijd op zaterdag 8 oktober tegen SVBS77 E2 oftewel ‘de Belt’ was geheel
tegenstrijdig aan het weer. We hebben een aantal pittige regenbuien gehad en het was koud. Tja..
najaarscompetitie hè. Ook deze tegenstander konden wij aan. Je merkt na een paar wedstrijden al
duidelijke progressie. Het spelletje met de bal (je hebt de bal of je hebt de bal niet) wordt steeds
leuker. Iedereen staat nu op een vaste positie. Omdat wij met 9 meiden zijn, staat er over het
algemeen steeds 1 persoon in de wissel. Dat is prettig, want zo komt iedereen aan voetbal toe en
daar gaat het uiteindelijk om. Helaas met dit ballenweer (om maar in voetbaltermen te blijven)
speelden wij deze wedstrijd 7 tegen 7. Dat was even koukleumen aan de kant. Gelukkig konden
wij regelmatig in onze handen klappen. Het werd uiteindelijk 0-8. Nina had wat lekkers mee en
ook de leiding had een traktatie beloofd, dus met gevulde buiken gingen wij huiswaarts.
Zaterdag 15 oktober spelen wij thuis tegen Genemuiden E7M. In een volgende Monnik hopen wij
hiervan verslag te doen.
Groeten van E4M

VHK F1
Jasper, Vince, Rens, Heiko, Daan, Bert, Revy en Bryan
Na een fantastisch voorjaarseizoen zijn wij van F3 overgegaan naar F1. Dit is voor ons nog best
moeilijk, maar we geven de moed niet op!
1 oktober | VHK F1 - Kraggenburg F1
Onze eerste competitiewedstrijd was pas op 1 oktober. René speelde met ons mee. We speelden tegen Kraggenburg F1. De eerste 2 goals waren voor Kraggenburg, daarna kwamen wij
terug op 2-2. Hierna maakte Kraggenburg nog 2 goals en gingen we met 2-4 de rust in. Na de
rust kwamen wij super terug en scoorden zelfs 4-4. Helaas waren deze jongens toch iets te groot
voor ons. We verloren de wedstrijd met 4-10.
7 oktober | Flevo-Boys F5 - VHK F1
We speelden deze wedstrijd op vrijdagavond op het hoofdveld van Flevo Boys met een echte
tribune. Dit was voor ons een hele leuke wedstrijd. Waarin supergoed werd gespeeld. We
hadden heel veel kansen, maar de bal ging er niet in. De lat en de paal werden goed geraakt.
Helaas verloren we ook deze wedstrijd.
Eindstand 3 – 1.
15 oktober | VHK F1 - Ens F1
Op een nog bevroren kunstveld, begonnen we aan deze wedstrijd, helaas zonder Daan. Hij heeft
zijn sleutelbeen gebroken…maar hopen dat hij goed hersteld en weer gauw van de partij is.
Hierdoor hadden we nog maar 7 spelers over en dat is voor deze jongens best zwaar. Ook omdat
wij over een zeer jong F1 team beschikken. In deze wedstrijd kon je heel duidelijk zien, dat wij
steeds beter gaan voetballen. De passes kwamen ook zeer goed aan en we kennen ons plekje
al goed. Helaas kwamen we ook nu weer kracht te kort.
Eindstand 2 – 7.
22 oktober | VENO F2 - VHK F1
Dit was voor ons een goede tegenstander. Thomas ging mee om ons team te versterken. We
kwamen op voorsprong met een mooie goal van Jasper. Daarna volgde nog een harde treffer van
hem tegen de lat. Balen…Dat was erg jammer, hierdoor kwam VENO terug met 1-1. Wij gingen er
weer tegenaan en er werd super goed samen gespeeld. Vince scoorde de 2 – 1. Bert had nog een
paar goede reddingen, maar VENO ging goed door
en uiteindelijk verloren we. Eindstand 3 – 2.
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VHK F3M
17-09-11 | VHK F3M – GENEMUIDEN F7
Voor de wedstrijd gingen we op de foto.
Gerlin had gelijk een prachtige goal.
De tegenstander had later ook een goal.
(jammer)
Later had Dominic een mooie goal.
In de 2e helft had ik 4 keer gescoord.
Met de penalty’s hadden de meesten
van ons team de bal er in zitten
We hadden de wedstrijd gewonnen met 6-1!
Groetjes, Mandy
1-10-11 | Emmeloord F2- V.H.K. F3M
We zijn om 8 uur vertrokken naar Emmeloord en om 9.00 uur begon de wedstrijd.
Het was best vroeg maar gelukkig was het
mooi weer. Het was een leuke wedstrijd.
Iedereen was enthousiast. Noah kon helaas
maar 5 minuutjes voetballen, want toen
kreeg ze last van haar knie. De rest van
de wedstrijd hebben Britt, Marlijn, Gerlin,
Marlin, Ninah, Linde(keeper) en ik gevoetbald. Cor heeft aanwijzingen gegeven en
Vera was op vakantie. We hebben met 4-1
verloren
Groetjes van Dominic
8-10-11 | V.H.K. F3M - Nagele F1
Zaterdag 8 oktober moesten we voetballen
tegen Nagele F1 en die hebben we gewonnen met 5-1. De doelpunten zijn gemaakt

door: Dominic, Britt, Mandy en Gerlin. Het
was erg leuk. Ik hoop dat we volgende
week weer winnen.
Groetjes Vera Hansman
15-10-11 | Blokzijl F2 - VHK F3M
We moesten 9 uur voetballen, en Mandy
heeft het eerste doelpunt gescoord wij waren beter en heel veel kansen gehad maar
ze haden een goede keeper in de rust haden we ranja naar de rust waren wij weer
beter en heeft Mandy nog een doelpunt gescoord en heb er nog een tegen gehouden
we hebben met 2-0 gewonen
Groetjes Linde
Hallo Iedereen,
Ik wil wat vertellen over mijn meiden van de
V.H.K. F3M, dit is het tweede seizoen dat we
samen aan het voetballen zijn.
Het gaat boven verwachting goed, de meiden
zijn ontzettend leergierig en dat betaald zich terug zaterdags op het veld tijdens de wedstrijden.
We hebben tot nu toe 3 wedstrijden gespeeld
en daarvan 2 gewonnen en 1 verloren.
Ik als trainer /leider ben ontzettend trots op
mijn meiden, ga zo door dames!
Groeten Cor Heetebrij

VHK jeugd geniet van clinic
Donderdagmiddag 27 oktober was het
een drukte van belang op sportpark de
Monnikenmolen in Sint Jansklooster. De
Friese Eredivisionist sc Heerenveen was te
gast bij V.H.K. en organiseerde ’s middags
een clinic voor de jeugd van 5 tot 16 jaar.
Van half twee tot vijf uur werkten Gerjan van
de Hoven en Brenda Sijtsma, speelster van het
vrouwen team van sc Heerenveen, meer dan
130 pupillen uit Sint Jansklooster en omgeving
in het zweet met allerhande oefenvormen.
Daarna was het de beurt aan de junioren om
zich van hun beste kant te laten zien. Meest
opvallende trainingsonderdeel tijdens deze
sessie was het traditionele snelheid schieten.
Hierbij werden snelheden van bijna 100 km
per uur genoteerd.
Al met al kunnen we terug kijken op zeer
geslaagde voetbal middag.
Namens het jeugdbestuur,
Jan Kroek

VHK F4
Aanstormend talent van F4
Een aantal ouders liepen in de zomervakantie rond met de gedacht en wat doen we nu
met ons kind dat graag op voetbal wil. Vind
hij dit wel leuk, is dit wel wat voor hem, het
kost wel weer spaarzame vrije tijd van ons.
En veel van dit soort gedachten zullen de
revue gepasseerd zijn. De kinderen daarin
tegen wilde graag voetballen omdat ze dit
leuk leek of omdat een vriendje of vriendinnetje het ook ging doen.
Kortom na een periode van overdenking
was er een nieuw talenten team opgericht,
de F4 was een feit. Wel nu het jeugdbestuur
heftig op zoek naar trainers en begeleiders
en andere zaken die rond het team geregeld moeten worden, de materiaal man op
zoek in de voorraad kast naar een waterzak
en een stel ballen want ja ook dat heeft
een team nodig. De wedstrijdsecretarissen
al bijna overspannen snel nog bij de KNVB
checken of alles goed is gekomen met het
opgeven van het voor VHK jongste team.

De monnik is digitaal
Zoals jullie zien is de monnik in een nieuw
jasje gestoken. De veer is vervangen door
de computer.
Het is de bedoeling dat de digitale
monnik 1x in de 2 maand op de website van
VHK verschijnt.
Zoals jullie zien is er genoeg plaats wedstrijdverslagen, nieuws, foto’s, hoogtepunten en dieptepunten.
Wij staan open voor ideeën en suggesties.
Schroom niet en stuur je bericht naar:
luutenchristien@hetnet.nl

Maar goed na al die drukte is het dan eindelijk zover na een keer trainen de blauw witte
strijdklederen aan om de groene weide in
Hasselt onveilig te maken Olympia de eerste tegenstander van het team zat met het
zweet in de handen te wachten op dat wat
komen ging. Helaas was deze tegenstander,
ondanks dat ook zij voor het eerst de velden
gingen betreden toch een maatje te groot
voor de jonge dames en heren van VHK
(14-0) was het eind resultaat.
De sfeer was goed, er was veel plezier en
dat is een belangrijke basis voor een team
waarvan jullie nog veel gaan horen de komende jaren. Onderstaand de foto van de
jongste talenten (op de kabouters na natuurlijk) van VHK (Op de foto ontbraken
Seth, en Ruben die waren er helaas de eerste wedstrijd nog niet bij.)

12

Uit de oude doos!
UIT…… OUDE CLUBBLADEN VAN JAREN GELEDEN.
Dit keer nieuws uit de clubbladen van oktober en december 1989.
Bij bestuurlijk nieuws wordt vermeld dat de penningmeesteresse, Janny Weijs op 25 oktober gaat
trouwen met Gerrit Wermink. Ze gaat verhuizen naar Ommen. Het grote feest met veel VHK ‘ers
is gevierd in de grote zaal van receatiepark De Tolplas.
Bij de afdeling volleybal (deze afdeling leverde altijd een grote bijdrage aan het clubblad WV)
wordt een nieuwe trainer welkom geheten: de heer Rahman Roushanaei ui Meppel. Hij zal de
training verzorgen van het tweede en derde damesteam + de A-jeugd.
Met ingang van het voetbalseizoen 1989/1990 was de bezetting bij de jeugdteams als volgt:
TEAM
TRAINER
LEIDERS
A		
Jan de Vries
Harm Eenkhoorn en Jan Leeuw
C 		
Piet Croes
Laurens van Benthem en Hilbert Weijs
D 		
Piet Croes
Herman de Lange en Theo Tuin
E1		
Albert Mooiweer Albert Mooiweer
E2		
Luuk Naberman Gerrit hogenkamp
E3		
Egbert Lassche
Jan de Goede
E4		
Pieter Rook
Pieter Rook
F1 		
Reinder Jordens Hendrik Jan Rook
• De damesteams van VHK en SVBS 67 uit Belt Schutsloot  vormen samen een team.
De thuiswedstrijden worden om en om bij beide verenigingen gespeeld.
• Een in het najaar van 1989 gehouden donateurs actie werd een groot succes:
het aantal donateurs steeg van 150 naar 235.
• In het verslag van het 1e elftal wordt vermeld dat de nieuwe aanwinsten uit Genemuiden, Dick
Driesen en Akkie eenkhoorn zich goed hebben aangepast en zich thuis voelen in de spelersgroep.
• In het clubblad van december 1989 wordt gestart met een nieuwe rubriek: “Historie van VHK”.
In deze rubriek een krantenverslag van de op 2 maart 1972 (bijna 40 jaar geleden!)
gespeelde wedstrijd VHK – Berkum:

VHK versloeg BERKUM met 1-0.
St. Jansklooster - Zaterdagmiddag speelde VHK op eigen terrein de returnwedstrijd tegen
Berkum. Bij de eerste ontmoeting had VHK met 4-1 zijn meerdere moeten erkennen. De
mannen van trainer Van der Sluis hadden dus wat goed te maken. Al was de overwinning niet
dik, verdiend was hij zeker. Met 1-0 werd Berkum verslagen.
Lange tijd heeft het er echter naar uitgezien dat de beide clubs de puntjes zouden delen.
In de beginfase van de wedstrijd kwam Berkum sterk opzetten, en de achterhoede van VHK, die
zijn spil W. Vaartjes moest missen, kreeg handenvol werk.
Vooral keeper Voorhorst had het niet erg gemakkelijk. Hij speelde echter een bijzondere fraaie wedstrijd.
Na ongeveer een kwartier kreeg VHK wat meer vat op het spel, Berkum werd wat teruggedrongen. In de dertigste minuut was VHK dicht bij een doelpunt. Middenvoor P. Croes kwam
alleen voor de keeper, maar wachtte te lang met schieten, zodat deze unieke kans verloren ging.
Na de rust met de wind in de rug was VHK de betere ploeg. Berkum moest meerdere malen aan de
noodrem trekken. Het duurde echter nog tot 10 minuten voor het eindsignaal, voordat VHK het winnende doelpunt scoorde. J. van de Linde, die was ingevallen voor W. van Eerde, knalde keihard in.
Enkele minuten later werd een buitenspeldoelpunt van VHK afgekeurd. Berkum zette een stevig
slotoffensief in, maar de achterhoede van VHK slaagde erin het doelgebied schoon te houden”.

Uitgave:
De Monnik is een uitgave van VHK en wordt een keer
per twee maand op de website van VHK geplaatst.
Vormgeving:
Henk van der Linde
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