VHK 19 GEDIPLOMEERDE TRAINERS RIJKER
HENRI RIJKE NIEUWE HOOFDTRAINER
VHK VEILING GROOT SUCCES!
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de Monnik
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Van de redactie
De eerste digitale monnik heeft begin
november het levenslicht gezien. Wat vormgeving betreft een best compliment voor
Henk van der Linde, prima werk. Voor de
een is het even wennen geweest om de
papieren versie te vergeten, voor een ander
worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar.
Wanneer we de eerste versie bekijken
valt vooral op dat grote stukken tekst niet
noodzakelijk zijn, er is een leuk gevarieerd
clubblad in digitale vorm uitgekomen met
verslagen, allerlei kleine highlights, zinnige
en onzinnige (maar wel leuke) nieuwtjes,
diverse mogelijkheden met foto’s en het op-

nemen van links naar andere sites. Als
redactie hopen we, en roepen bij deze
jullie als sporters ook op, om naast de
verslagen ook foto’s, nieuwtjes, leuke
sportdingetjes in de mailbox van de
monnik te sturen zodat ook het digitale
clubblad een clubblad wordt waar naar
uitgekeken wordt.
De redactie

VHK 19 gediplomeerde jeugd trainers en leiders rijker
Op een zeer inspirerende wijze heeft Eddy
Kuik werkzaam als clubcoach en docent bij
de KNVB de afgelopen maanden een groep
trainers en leiders van sc VHK de eerste
kneepjes van het trainers en coachingsvak
bijgebracht.
Vorig jaar is VHK gestart met een verdere
professionalisering van de jeugdopleiding
door het aanstellen van een technisch jeugdcoördinator. Dit jaar hebben wij een vervolg
stap gezet door de jeugdtrainers en leiders
een genaamde “opleiding binnen de club”

aan te bieden. In de afgelopen maanden
hebben 19 trainers en leiders deze opleiding met succes afgerond. De volgende onderwerpen kwamen hierbij o.a. aan de orde
hoe haal ik het optimale resultaat uit een
speler tijdens de training en de wedstrijden.
Hoe geef ik trainen aan F’jes of B junioren.
Zoals u op de foto ziet zijn het niet alleen
mannen maar ook dames die hebben deelgenomen. Hiermee willen wij aangeven dat
ook het meisjesvoetbal een serieuze plaats
heeft binnen de jeugdopleiding. Inmiddels
kennen wij al 3 meisjes teams. De opleiding was zeer geslaagd. Na afloop gaven
verschillende trainers en leiders aan graag
een vervolg opleiding te willen volgen. VHK
zal hier zeker mogelijkheden voor bieden.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd.
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Van de voorzitter
Beste Sportvrienden en vriendinnen,
Allereerst wil ik vanaf deze plaats iedereen een gelukkig en bovenal een gezond
2012 toewensen.
Hierbij de 2e digitale Monnik.
De eerste digitale Monnik was niet al
te dik, maar ik ga er vanuit dat dit nog
onwennigheid is geweest t.a.v. de verandering. ondanks, dat hij niet al te dik
was vond ik het toch een succes en wil ik
de redactie dan ook feliciteren met dit
resultaat. Ik ga er dan ook vanuit, dat
deze 2e editie dikker zal zijn nu iedereen
heeft gezien hoe het is geworden.
Verder wil ik nog even stil staan bij onze
oud-voorzitter tevens erelid Jan Rook.
Op 22 september hoorden wij van zijn overlijden en hebben wij( met instemming van
de KNVB) als bestuur gekozen om alles af te
gelasten. Mooi is het te lezen (via een kerstkaart, gericht aan bestuur en leden), dat de
familie dit zeer heeft gewaardeerd.
Ook kregen wij het droevige bericht van
het overlijden van Nika Isa het pasgeboren
dochtertje van 1e elftalspeler Dennis en Ellen Boes. Als voorzitter was ik erg trots te
zien, dat VHK1 en begeleiding de begrafenis
hebben bijgewoond. Vanaf deze kant wens
ik Dennis en Ellen dan ook nog veel sterkte
toe!
De VHK veiling op 25 november was een
groot succes, niet alleen de opkomst maar
ook de opbrengst was boven verwachting.
Ik wil iedereen, die dit mogelijk hebben gemaakt, dan ook nogmaals hartelijk danken.
Nu bijna iedereen op de foto is gekomen
voor het voetbalplaatjesboek van de Coop
hoop ik dat dit een zelfde succes zal worden
als de veiling was. Door alles zelf te doen
hopen we ook hier een mooi bedrag aan
over te houden. Vanaf deze kant bedank ik
Jan Obe Hobma voor zijn medewerking en
vertrouwen in ons gesteld.
Voor al onze vrijwilligers staat de vrijwilligersavond op 20 januari weer op het programma. De uitnodigingen zijn de deur uit
en wil Gerrit en Geretta bedanken voor de
organisatie van dit alles.

De vrijwilligersavond zal weer bestaan uit
de volgende items. Opening, uitreiking
vrijwilliger(ster) v/h jaar, spelletje pet je
op petje af, hapje. drankje enz. Ik wil langs
deze weg nogmaals benadrukken hoe belangrijk de vrijwilligers zijn binnen onze
club. Ik wil dan ook iedereen bedanken, die
op wat voor manier hebben bijgedragen aan
de opbouw van de s.v. VHK en hebben gezorgd voor een club zoals hij er nu staat.
Niet alleen vrijwilligers zij belangrijk, maar
ook sponsoren, die zorgen voor een goede
financiële onderbouwing van onze club. Ook
daarom organiseert VHK een sponsoravond
om ook hen het gevoel te geven, dat ze heel
belangrijk zijn voor onze club. De sponsorcommissie heeft spreker Rob Pijlman vastgelegd voor een workshop Training/Coaching. Ik hoop op een grote opkomst en een
leerzame, gezellige sponsoravond en wil de
sponsorcommissie bedanken voor de organisatie
Wat betreft gemeente aangelegenheden is
het volgende te melden. In het laatste gesprek met de gemeente bleek, dat naar eerdere toezeggingen wat betreft tijdsplanning
het ineens toch weer anders werd. Iedereen
kent het gezegde van uitstel ………….. Ik ga
er vooreerst vanuit en heb het vertrouwen,
dat bovenstaande niet van toepassing zal
zijn voor de gemeente Steenwijkerland!
Ook vind ik het verheugend te melden, dat
VHK nog weer iets verder groeit. VHK dames
2 zal weer deelnemen aan de voorjaarscompetitie nu veel dames hun buitenlandse stages hebben afgerond.
Ook zal er een F 5 deel nemen aan de voorjaarscompetitie.
Rest mij iedereen nog veel leesplezier toe
te wensen.
Voorzitter Ap Mooiweer
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VHK 2
Het wel en wee van VHK 2
Een nieuw seizoen met een nieuwe
trainer. Dat was wel even wennen voor
VHK 2. Na 3 jaar Henk Tukker te hebben
gehad stond nu oude bekende van VHK,
Jan Boes voor de groep.
Dat was voor sommige spelers toch wel
vreemd want er sluipen toch altijd wat
gewoontes in die nu door de nieuwe
trainer anders benaderd worden. Er moest
echt een knop worden omgezet. Maar na
hard werken van iedereen staan nu de
koppies weer dezelfde kant op en gaan we
er vol tegenaan om na de winterstop de
weg naar boven voort te zetten. Dat zijn we
verplicht want er zijn een aantal wedstrijden
die door eigen toedoen werden verloren.
Feit is wel dat we het in de achterhoede
redelijk voor elkaar hebben. We geven
weinig weg en de mandekking is goed. Het
probleem zit bij het 2e momenteel op het
middenveld en met name in de voorhoede.
We hebben geen diepe spits die de bal kan
vast houden en al helemaal geen scorend
vermogen. Ook ontbreekt ons een creatieve
middenvelder die met passes strooit en de
boel op sleeptouw neemt. Maar goed daar
hebben volgens mij op dit moment alle
elftallen last van.
Verder is het ook zo dat het 2e het moet
hebben van het collectief. Als er gemopperd
wordt op zichzelf of op de ander dan zakt
het spel tot een bedenkelijk nivo. Nu is dat
de laatste wedstrijden niet meer zo dus we
gaan de goede kant weer op.

Verder zijn we ook erg blij met het nivo van
onze eigen scheidsrechters binnen VHK. Er
is wat verjonging doorgevoerd maar ook
de oud-gedienden doen het zeer goed. Een
pluim voor de heren. We zijn in den lande
ook wel heel anders tegengekomen. Ik zal
er niet teveel over klagen maar hier een
aantal voorbeeldjes.
* Een melkboer met 1
oog die niet eens normaal kan lopen, laat
staan hard
* Een thuisfluiter die 6
gele kaarten geeft in
de wedstrijd en 1 rode
na de wedstrijd en die
dan na tussenkomst
van onze leider (die
hem een beetje kent)
alles weer kwijt scheld
*Een
scheidsrechter
met spierziekte en
een oogafwijking zodat ie het niet goed
kan zien (en dat
doodleuk ook even
aan ons meedeelt
We staan momenteel op de 8e plaats met
12 punten. Net boven de onderste 4 maar er
mag niet verslapt worden want het verschil
met nummer 9&10 is maar drie punten en
dat zou betekenen dat als we daar belanden
we in de degradatiezone komen en dat mag
niet gebeuren.
Ik wil verder het 1e en het 3e en het 5e
vanaf deze plek bedanken voor de prettige
samenwerking dit jaar. Ook de seniorencommissie bedankt vanaf deze kant voor de
goede begeleiding.
Ook bij deze nog een oproep voor een vlagger bij VHK 2. Het liefst zien we per direct
een vlagger in dienst treden bij VHK 2. Hij
zal met open armen worden ontvangen.
Mag ook voor het nieuwe seizoen. Dit is toch
wel nodig want het geeft toch een bepaalde
druk op de spelers en begeleiding. Hij of zij
kan zich melden bij de seniorencommissie
of bij de begeleiding in naam van Jan Boes
of Alfred Boes.
Een sportieve groet voor u allen,
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Dames 1
OMSCHOLING DAMES 1?
Van onze verslaggeefster
Sint Jansklooster – Een geweldige eerste helft
van het seizoen wat betreft de speelster van
VHK Dames uno. Het team dat, onder leiding
van Henk Tukker en Jan Heetebrij al vele beloften niet waar bleek te maken presteert
boven verwachting. Elk seizoen weer gaan
ze met praatjes het veld op, maar praatjes
vullen geen gaatjes. De dames zijn zelf ook
verrast als ze eind november zien dat ze 2e
staan. Ook eind vorig seizoen behaalden ze
dit resultaat en vierden dit alsof het om een
kampioenschap ging. Nu blijven ze geconcentreerd azen op deze hoofdprijs. Want zou
het niet geweldig zijn om net als enkele jaren geleden op de platte kar door het dorp
te rijden?

avond dat Goos, de beste vlagger ooit, in hun
midden was maakte de avond toch ook een
soort afscheid. Dat de meiden eigenlijk niet zonder hem kunnen, bleek aan het begin van de
avond al, toen een jongedame die toch al dik
twee jaar haar rijbewijs heeft, haar auto niet
eens in een vak kon parkeren. Goos, die we toch
wel als professional kunnen beschouwen op dit
gebied reed de bak er zo in. Hiernaast deelde all
time vedette Carina mee, dat ze door haar gebroken been eerder dit seizoen, wordt gedwongen te stoppen met deze topsport. De stammetjes gooien het bijltje er bij neer.
De volgende grote happening zal het uitkomen
van het plaatjesboek van VHK in samenwerking
met de Coop zijn. Wat zijn de dames benieuwd
naar de foto’s… zou hun haar wel goed zitten?
Mascara uitgelopen? Dat zou toch wel een ramp
zijn! Laten we hopen dat ze er een beetje goed
uit zien, dan hebben de mannelijke leden ook
nog eens iets om voor te sparen.

Tijdens het teamuitje dat plaatsvond in Zwartsluis blijkt er iets heel anders om te gaan in de
op hol geslagen hersenen van de vrouwen. Al
bal ‘gooiend’ komen vele speelsters erachter dat
hun geboren talent niet voetbal is, maar bowlen! Die eeuwige tweede plek ruilen ze liever in
voor eeuwige roem aan de muur van het Zwartewaterhotel… als dit maar goed komt en niet
alle meiden zich omscholen tot bowlkampioen.

Voor het nieuwe jaar hopen we natuurlijk, zoals
elk jaar weer op goeie resultaten.
Daarnaast zou het fijn zijn dat alle leden ook
daadwerkelijk lid blijven. Ik kan me best voorstellen dat sommige mannen aan het lobbyen
zijn voor een nieuw programma: ‘Help mijn
vrouw heeft een hobby’. Maar laten we eerlijk
zijn, sport is iets essentieels in ons leven.
Een lekkere uitlaatklep
en oppepper en bovenal bere gezellig!

Het eerste elftal van DESZ vond het bowlteam in
ieder geval zeer interessant. Wat dit team daar
deed is nog steeds niet duidelijk, maar gezelligheid was er alom. Toch waren er ook hartverscheurende momenten deze avond. De laatste

Iedereen alle goeds
voor 2012, laten we er
weer een leuk, gezellig en sportief jaar van
maken!

6

Henri Rijke nieuwe hoofdtrainer volgend seizoen
Zoals onlangs al bekend was geworden is
Henri Rijke uit Steenwijk vanaf volgend
seizoen benoemd tot de nieuwe hoofdtrainer van VHK.

Henri Rijke is momenteel trainer van
derdeklasser Steenwijkerwold en heeft voor
een seizoen getekend, met een optie voor
een tweede jaar.

De benoeming is deze week nu ook officieel
bekrachtigd met het ondertekenen van het
contract.
Rijke volgt de vertrekkende hoofdtrainer
Klaas Mijnheer op, die na drie seizoenen bij
VHK aan de slag zal gaan bij sc Rouveen.

VHK C1
VHK C1 voetbalt iedere wedstrijd beter
In augustus was het zover. Uitgerust van
vakantie, de corso koorts is gedaald, voor
verschillende spelers een nieuwe trainer,
een nieuwe leider, een ander team en
vaak fysiek veel sterkere tegenstanders.
Allemaal veranderingen waar iedereen
moest wennen. Kortom een nieuw team
van bijna allemaal 1e jaars C junioren die
allemaal goed kunnen voetballen.
Vanaf het eerste begin werd en wordt er
door alle jongens fanatiek getraind. Wekelijks krijgen de jongens 2 keer trainen van
Rob Lassche. Inmiddels hebben wij verschillende bekerwedstrijden en 11 competitiewedstrijden in de 2e klasse A gespeeld.
Goede wedstrijden werden afgewisseld met
minder goede wedstrijden waarbij de tegenstander wel 2 koppen groter dan ons leek.
Maar de punten werden gepakt in de laatste
maand voor de winterstop. Dit smaakt naar
meer overwinningen in het voorjaar.

Hieronder kunt u genieten van enkele wedstrijd verslagen die door de spelers zelf zijn
gemaakt.
Wedstrijd verslagen C1:
10-09-11 | SVN’69 C1 - VHK C1
Op 10-09-11 moesten VHK C1 spelen tegen SVN’69 C1. We moesten om kwart over
negen aanwezig zijn bij VHK. Toen we er
waren gingen we de kleedkamer in omkleden en de opstelling bespreken, daarna gingen we het veld op. We begonnen met een
warming up, daarna gingen we weer even
de kleedkamer in. De wedstrijd begon. We
scoorden 8 keer in de hele wedstrijd. We
waren dus de betere ploeg, we konden dus
met een goed gevoel naar huis gaan.
We speelden tegen SVN’69 C1 nog in de 3e
klasse, nu voetballen wij in de 2e klasse.
Mylan
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17-9-2011 | VHK C1 – Ruinen C1.
We begonnen met goede moet .Maar na
15 minuten was er al een tegenvaller Lars
moest gewisseld want was geblesseerd. en
vlak daarna werd het al 0-1 maar naar een
paar minuten was naar aangeven van Jack ,
Thomas die scoorde. 1-1 ongeveer in de 25
min. Maar vanuit een corner kwam Ruinen
met een doelpunt en werd het 1-2 .Direct
na rust 3-1 en daarna al snel 4-1 uiteindelijk
verloren we de wedstrijd met 5-1 .
Thomas Witte

1-10-2011 | Rouveen C1 – V.H.K C1
Vandaag RouveenC1 tegen V.H.K C1. Het was
een warme dag om te voetballen en V.H.K
had zich daarop voorbereid en had een coolbox met drinken meegenomen .In het begin
van de wedstrijd wist V.H.K nog wel stand
te houden. Na de 1-0 van Rouveen ging het
niet heel erg goed met V.H.K we creerden
wel kansen alleen die werden gestopt door
de keeper of we schoten ze naast. Na een
paar kleine kansjes van V.H.K scoorde Rouveen de 2-0. Toen werd er gewisseld Mylan
werd eruit gehaald en Taco kwam erin. Het
ging niet veel beter na de wissel en Rouveen wist al gouw de 3-0 te maken. RUST.
V.H.K kwam gemotiveerd als eerste het
veld op en wilde nog een goaltje meepikken, Rouveen dacht dat gaat ze niet lukken.
De 2e helft begon en V.H.K mocht gaan aftrappen, na een paar keer rondtikken wist
Rouveen de bal te veroveren en door kort
combinatiespel de 4-0 te scoren. Na nog
een gevaarlijke kans van Rouveen die onze
keeper Hendri wist te houden en bijna geblesseerd raakte maar onze keeper is een
doorzetter en ging de wedstrijd gewoon
uitspelen zij hij. V.H.K kreeg een stuiterbal
en speelde de bal terug naar Rouveen. Rouveen speelde vliegensvlug de bal rond en
scoorde de 5-0. Toen geloofde V.H.K er niet

meer in en maakte Rouveen de 6-0. Toen
klonk het fluitsignaal van de scheidsrechter
en was de wedstrijd gespeeld, de uitslag
was 6-0 en daar was V.H.K niet zo blij mee.
Na het handen schudden gingen de spelers
de kleedkamer in en zich omkleden om naar
huis te gaan.
Mylan Slot
15-10-2011 | VHK C1 – SVM C1
Zaterdag 15-10-11 moesten wij thuis tegen
SVM C1 uit Marknesse voetballen. Het was
geen makkelijke wedstrijd, de tegenstanders waren soms wel een kop groter dan
ons. Maar voetballend maakte dit heel veel
uit. In de eerste helft gingen we aardig gelijk op. SVM kreeg een corner, hieruit kwam
het eerste doelpunt tegen, onze keeper kon
hier net niet meer bij. Wij bleven goed voetballen, hierdoor kregen wij ook wel goede
kansen om te scoren maar werden steeds
gestopt door de keeper of werden naast
het doel geschoten. We gingen met 0-1 de
rust in. In de tweede helft kregen we een
vrije trap tegen hieruit scoorde SVM, maar
dit doelpunt werd gelukkig afgekeurd, omdat de vrije trap voor het fluitsignaal werd
genomen en moest de vrije trap opnieuw
worden genomen . Gelukkig had onze keeper deze wel. SVM bleef goed aanvallen en
werd er nog 2 keer gescoord door SVM toen
stond het 0-3. Wij kwamen nog wel weer
goed terug met een mooie aanval en we
maakten er nog 1-3 van, niet lang hierna
was de wedstrijd afgelopen en verloren wij
jammer genoeg met 1-3.
Harjo. Lok
22-10-2011 | VHK C1 - Vitesse ’69
Het was niet zon goede wedstrijd. We stonden in de 1e helft 2-0 achter. En daarna ging
iedereen slechter spelen. Max had er nog
wel een gescoord als troost. De uitslag van
de wedstrijd was uiteindelijk 7-1 volgende
keer beter.. !
Lars
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29-10-2011 | Havelte C1 – VHK C1
Op zaterdag 29 oktober moesten we tegen
Havelte C1 spelen.
We vertrokken om kwart voor tien bij VHK.
We moesten om kwart voor elf spelen.
De eerste helft ging niet slecht we gingen
de rust in met een 1-0 achterstand.
Vlak na rust maakte hun de 2-0. Ze scoorde
daarna nog 3 keer we stonden 5-0 achter.
Uiteindelijk is het 5-1 geworden door een
doelpunt van Thomas.
Ruben Schuurman C1
12-11-2011 | Veno C1 - VHK C1
Zaterdag 12 november 2011 moesten we
uit voetballen tegen Veno. In de eerste helft
waren we sterker dan Veno en kwamen we
na een tijdje voor te staan met 0-1 doordat een speler van Veno een terugspeelbal
gaf naar de keeper die te langzaam ging,
zodat ik er naartoe kon rennen en de bal in
het doel kon schieten . De rest van de helft
waren er wel een paar kansen aan beide
kanten, maar in de eerste helft bleef het 0-1
voor ons. In de tweede helft kwam Veno
terug door een corner en werd het 1-1. Na
weer een poosje gespeeld te hebben kreeg
Veno nog een corner waaruit ze wisten te
scoren. Daarna kwam Jaron in plaats van
Henri in het doel te staan omdat Henri tijdens de corner geblesseerd raakte. De stand

bleef 2-1 voor Veno ook al waren er een
paar aanvallen daar kwam helaas niets uit.
Max
3-12-2011 | VHK C1 - Flevo Boys C3
Flevo Boys stond laatste dus er moest wel
gewonnen worden. VHK begon goed en
kreeg daarom een paar goede kansen. Na
een mooie actie van Lars werd het 1-0. Vlak
daarna maakte Max de 2-0. VHK was veel
sterker en Thomas maakt dan ook de 3-0.
De 2e helft begint VHK weer goed en na
een schot van Max op de keeper schiet Mark
de 4-0 binnen. En door een doelpunt van
Thomas staat het binnen 5 minuten na rust
alweer 5-0. Veel gebeurt daarna niet meer
alleen dat VHK nog een goal tegen krijgt.
Eindstand: VHK C1 5-1 Flevo Boys C3
Mark
10-12-11 | Tollebeek C1 – VHK C1
Het was een moeilijke wedstrijd in het begin
hadden we veel kansen om te scoren maar
we hadden er geen een gemaakt. Toen
kwamen we achter te staan en werd het uiteindelijk 0-4 voor Tollebeek.
Dennis van Benthem

KOEK EN ZOPIE 2012
Voetballen lukt nu even niet, maar elk nadeel heeft ook
weer zijn voordeel nu een enthousiaste groep VHK vrijwilligers van de nood een deugd maakte en met veel succes
een aantal dagen lang op het ijs stond met een koek en
zopie tent. Met dank aan Geretta Smit en Jan Rook een
fotoverslag ..
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VHK E1
Voor onze E1 was de najaarscompetitie
een zware dobber. De indeling bleek te
hoog, waardoor we helaas veel te weinig
aan voetballen toekwamen. Jammer, want
juist door echt te voetballen groeien de
spelers, nu zat de meeste groei in het
conditionele vlak. Zeker de laatste wedstrijden, wanneer het tempo wat omlaag
ging werd zichtbaar dat er best voetbal in
het team zit, op die momenten werd er ook
goed opgebouwd, deze opgaande lijn gaan
we meenemen naar de voorjaarscompetitie.
We zijn allemaal wat sterker en wat sneller
geworden en moeten met de wil het veld
ingaan dat we direct van de aftrap de bal
willen hebben.
Wat de ploeg wel knap gedaan heeft in de
najaarscompetitie is de sfeer en de inzet
elke keer weer, dat is ook belangrijk om
plezier in het spelletje te houden.
Leiders E1, Dirk Naberman / Luut van Dalen
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 omgekeerd 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 E1 – Genemuiden E3
we begonnen goed de hele eerste helft
bleef het 0-0. We speelde dus wel goed.

Maar in de tweede helft werd 0-1. En daarna
ging even goed, maar als de wedstrijd bijna
is af gelopen scoren ze nog 2 keer jammer.
Maar in deze wedstrijd speelden we heel
goed.
de opstelling:
rutger/mitch
martijn
tim
djilan
lars

mark
jesse

VHK E1 – Urk E2
De wedstrijd V.H.K.-Urk is bij V.H.K. gespeeld.
Het was zes tegen zes in plaats van zeven tegen zeven omdat Mitch en Mark er niet waren. De opstelling was: Lars op doel, Djilan,
Tim en Jesse in de verdediging Martijn en
Rutger op de middenveld. De aftrap tegen
de koploper, maar je kon het de eerste tien
minuten niet merken. Als we wonnen werd
Veno kampioen. De eerste aanval van V.H.K.
ging door Tim, Martijn en Rutger zij deden
het samen door de hele tijd overspelen,
Martijn schiet en mist, nog een paar aanvallen tegen Urk. Urk valt aan en scoort. Met de
rust was het 0-10 voor Urk. De tweede helft
hebben we goed gespeeld het duurde het
lang voordat ze weer konden scoren, maar
de wedstrijd was met 0-14 voor Urk, dus Urk
is kampioen geworden.
Door Rutger
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VHK E2
Van de E2
Kars van der Heide; Juliam van der Linde;
Jannick Lok; Ramon Korterink; Olaf Oldenijens; Jurjan Rook; Roy Spans; Rens Tuin.
Eerst nog maar even iets over de najaarscompetitie.
We begonnen deze competitie als een nieuw
team we kenden elkaar al wel van de F’s of
anders van school. In het begin was het zoeken wie waar zou spelen Jurjan en Juliam
waren al wel keeper geweest maar wilden
niet steeds keeper zijn. Steeds wisselen van
keeper zagen de leiders niet zo zitten.
Roy gaf aan dat hij wel vaste keeper wilde
worden dus de eerste plek was bezet.
Kars wil ook graag in de verdediging spelen
en zijn plek is rechtsachter
Verder hadden we alleen maar spitsen Maar
dan krijg je een wat vreemde veldbezetting
(wat ook vaak het geval was) Uiteindelijk
hebben we toch de posities verdeeld. Jurjan

linksachter Rens, Olaf en Ramon op het middenveld en Juliam en Jannick voorin.
We hebben best wel een leuke competitie
gehad zijn 8e geworden en hebben 29 keer
gescoord. Als we verloren hadden was na
het douchen de teleurstelling ook alweer
weggespoeld.
En de drie keer dat we gewonnen hebben
was precies genoeg voor een patatje.
De Zaal competitie zijn we goed begonnen
Tegen Veno E2 de eerste wedstrijd 3-0
De tweede wedstrijd was Veno veel fanatieker maar kwamen niet verder dan 1-0
Allebei drie punten, maar wij voelden ons
de winnaar. Op naar de volgende wedstrijd.
Groeten E2.

VHK F3M
29-10-2011 | VHK F3M - SVM F4
Hallo Allemaal,
Zaterdag 29 oktober 2011 moesten we thuis
tegen SVM F4.
Het was een mooie wedstrijd met veel doelpunten, alleen maar aan onze kant.
We deden erg ons best en er werd gescoord
door Mandy, Britt, Vera en door mij.
Ik was erg blij de rest van de dag, ik vond
het erg leuk.
groetjes Noah Naberman
5-11-2011 | Creil F2- VHK F3M
Hallo Allemaal,
We heben met 4-1 verloren, maar hebben
ons best gedaan en Guus Mooiweer is mee
geweest Cor was weg en we moesten tegen
Creil F2, en dit was mijn verhaaltje
van Britt Mooiweer
12-11-2011 | VHK F3M - Olympia F4
We moesten tegen Olympia F4, zij stonden
bovenaan, De jongens van Olympia vonden

het tegen alleen meisjes moesten en dachten dat ze makkelijk zouden winnen.
Maar we hebben toch gewonnen met 5-2
toen kregen we patat van Cor.
Groetjes Marlin van Dalen
We zijn in de competitie als tweede geeindigd, en we zijn nu met de zaalcompetitie
bezig. We zijn twee keer heen geweest elke
keer moet je twee wedstrijden voetballen,
de eerste keer hebben we met 1-0 en 2-1
gewonnen en de tweede keer met 2-0 en
3-0 gewonnen dus we staan op dit moment
met twee meisjes teams bovenaan.
groeten van de trainer.
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VHK VEILING GROOT SUCCES!
De veiling die vrijdag 25 november door VHK
werd georganiseerd, is een groot succes geworden.
In een bomvol dorpshuis ‘de St.Janskamp’
werd om stipt half acht begonnen met het
bied spektakel.Onder leiding van veilingmeester Gilbert Bastiaansen werd de clubkas gaandeweg de avond flink gespekt.
“Er waren kavels die voor enkele euro’s werden verhandeld, maar er waren ook kavels
die meer dan duizend euro opbrachten”,
aldus een tevreden Monique van der Linde
van de organisatie.

In totaal bracht de veiling een record netto
bedrag op van maar liefst: 12.500,Dat bedrag lag een flink stuk hoger dan bij
twee eerder gehouden veilingen van enkele
jaren geleden. Toen bleef de teller steken
bij respectievelijk 11.000,- en 8.000,- euro.
Het geld zal o.m. besteed gaan worden als
over een tijdje begonnen wordt met de aanleg van een derde veld.
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VHK F4
VHK F4 – Blokzijl F3
Vol goede moed begonnen de verse VHK
spelers aan hun derde wedstrijd na twee
nederlagen was het tijd om eens te gaan
winnen. Vanaf het begin van de wedstrijd
ging het op en neer met kansen aan beide
zijden, we speelden al zo nu en dan gericht
naar elkaar over dit was goed om te zien.
En zowaar tegen Blokzijl werd tijdens een
echte streek derby eindelijk winst gehaald
we zijn van de nul af, in een zinderende
wedstrijd werd Blokzijl getrakteerd op een
4-3 nederlaag. Alle spelers waren blij met
hun eerste overwinning in het wit blauw.
Nagele F2 – VHK F4
De overwinning tegen Blokzijl moest een
vervolg gaan krijgen in Nagele, alle spelers
hadden weer een extra training in de benen en de winst van de voorgaande week
voelde goed.

Hellaas bleek er in Nagele niet veel te halen
dan een nederlaag, wel blijft ondanks verlies de stemming onder de mannen en dames goed. We zullen de uitslag maar klein
typen ( 19-0)
VHK F4 – DESZ F5
De laatste wedstrijd voor de herfstvakantie
moesten we aantreden thuis tegen DESZ, na
een goed begin waarin we lang de nul konden houden en zelf een kleine kans kregen
bleek ook deze tegenstander al iets meer uit
de kluiten gewassen dan ons team.
We hebben gestreden voor wat we waard
waren maar konden een nederlaag nog niet
verhinderen ook deze wedstrijd moesten
we met een nederlaag afsluiten 1-6 was dit
keer het resultaat, gelukkig konden we zelf
wel een keer scoren zodat we niet op de 0
bleven staan.
VHK F4 – Genemuiden F8
Wederom een thuis wedstrijd die met alle
aanwezige supporters gespeeld kon worden, het enthousiasme was aanwezig en vol
goede moet begonnen de dames en heren
aan de wedstrijd. Al snel bleek dat Genemuiden een tegenstander van formaat was
zodat we niet veel op de helft van de tegenstander kwamen. De wedstrijd werd dan
ook met een nederlaag afgesloten 1-12 was
het eind resultaat. Het is goed om te zien
dat alle spelers ondanks een nederlaag nog
steeds kunnen genieten van het nemen van
de penalty’s na de wedstrijd. We zijn nog een
aantal trainingen nodig om ons te kunnen
meten aan dit kaliber tegenstanders, waar
van vele al kabouter voetbal of een jaar F er
op hebben zitten. We zijn goede verliezers
dus dit scheelt ons niets we blijven positief
en wachten op de volgende overwinning die
vast nog gaat komen.
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Oranje Zwart F2 - VHK F4
Dit was een wedstrijd waarin we het de eerste helft hebben laten liggen met een vijf
nul achterstand gingen we de rust in, na de
rust werd er met veel inzet en plezier achter
de bal aan gejaagd en wat bleek toen als we
dit deden kregen wij ook kansen en konden
we zelf een paar keer scoren.
7-3 was het verlies maar gezien de tweede
helft hebben we met 2-3 gewonnen. Wij
hebben de scheidsrechter die het overigens
prima deed dan ook verzocht alleen de score van de tweede helft te noteren, hieraan
wilde ze echter geen gehoor geven, jammer
genoeg dus weer een verlies partij.
VHK F4 – Genemuiden F10
Ja u leest het goed na een verlies partij tegen de F8 van Genemuiden, had de KNVB
besloten om ook F 10 maar bij ons in de
competitie te zetten. (we weten natuurlijk
niet zeker of het hierdoor komt maar zijn
wel later in de competitie ingestroomd)
ook deze tegenstander bleek een maatje te
groot voor ons we moesten de wedstrijd na
het eind signaal bij schrijven met een 1-7
nederlaag.
Flevo boys F13 - VHK F4
De laatste wedstrijd voor de winterstop
moesten we helemaal afreizen naar het koude en natte Emmeloord. Na een speurtocht
over al die velden in Emmeloord konden
we beginnen aan de wedstrijd. Net na de
herfstvakantie was hier verloren van Flevo
boys F14 dus we wisten dat het zeker niet
makkelijk zou gaan worden, als snel bleek

dat we er ook deze wedstrijd
niet echt aan te pas zouden komen. Het
eind resultaat was dan ook een nederlaag
10-0. Dit najaarsseizoen is afgelopen, de
zaalcompetietie gaat binnen kort beginnen
en daarna zal er door de KNVB een nieuwe voorjaarscompetitie worden opgesteld
waarin we waarschijnlijk iets lichter ingedeeld gaan worden zodat we dan misschien
eens wat vaker een partij kunnen winnen of
gelijk spelen, ook al zijn we na een verlies
niet in de mineur een keer winnen is toch
ook altijd prettig.
Trainers Roeland en Ton hartelijk dank voor
jullie inzet tijdens de trainingen en het fluiten van de wedstrijden we reken weer op
jullie in de zaal en straks in het voorjaar.
Met Groet van F4 alle spelers, trainers, begeleiders en supporters.

UIT DE OUDE DOOS!
Dit keer nieuws uit het clubblad van april 1990.
Penningmeester Bert v.d. Linde geeft een
uitvoerige uitleg over de nieuwbouw van de
kantine. In de ledenvergadering van 9 maart
1990 is het plan gepresenteerd en goedgekeurd. Wat de financiering betreft deelt hij
het volgende mede:
“Financiering van de nieuwe kantine zal geschieden door het aanspreken van de reserves die in de loop der jaren zijn opgebouwd,
het houden van speciale acties t.b.v. de kantine (grote verloting en sponsorloop), en het
opnemen van een hypotheek over het resterende bedrag.” Het is de bedoeling om in
1991 een begin te maken met de bouw.

Trainer Jan de Vries schrijft over het wel en
wee van het eerste elftal van VHK. Doel is
promotie naar (toen nog) de zogenoemde
“grote KNVB.” Maar er zij veel tegenslagen:
Henry v.d. Linde op non-actief door een auto
ongeluk. De broers Bert en Jacob v.d. Linde
geblesseerd. Albert Scheer en Akkie Eenkhoorn maar voor de helft fit. Dik Driessen
druk in de weer met verhuizing van Genemuiden naar Vollenhove. Bert Eenkhoorn
haakt af i.v.m. verandering van werkzaamheden! Conclusie van Jan de Vries: al met
al een sombere opsomming, maar hoop op
promotie blijft.
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Uit de oude doos!
Kanjer in het clubblad is deze keer Joyce Rook.
Geboren op 5 juli 1985 in India (Jabalpur) en dus nog geen vijf jaar en dan al de Kanjer!
Enkele zaken uit het interview met Luciel Heetebrij:
Zwaargewicht met 19 kilo, schoenmaat 27 en 1.12m lang.
Ze zit op gym en wil later op volleybal.
Haar lievelingseten: pannenkoeken met stroop en bruine suiker (wel erg snel ingeburgerd!)
Droomwens: schooljuffrouw en moeder worden.

Historie
De nieuwe rubriek “Historie” neemt ons mee naar een wedstrijd van VHK 1 tegen VSCO 1
uit Oosterwolde. Een verslag uit de krant van 18 maart 1972 (dus bijna 40 jaar geleden!!!)

HARD SPEL IN VOETBALDUEL
St. Jansklooster – Op eigen terrein is VHK
er zaterdagmiddag niet in geslaagd de
volle winst te behalen op VSCO. Beide
ploegen moesten met een puntenverdeling genoegen nemen. Voor VHK had er
zeker meer ingezeten, doch de gastheren
lieten VHK bijzonder weinig ruimte, met
hun vaak harde en agressieve spel.
Achterhoedespeler A. Mooiweer werd reeds
in de 13e minuut het ongelukkige slachtoffer van de felle acties van VSCO. De blessure
bleek zodanig dat hij het veld moest verlaten. B. Leeuw, die in de spits opereerde nam
de plaats van Mooiweer in en J. v.d. Linde
verving B. Leeuw. Reeds in de eerste minuten werd het duidelijk dat de wedstrijd geen
sportief karakter zou krijgen. Dit was mede
te “danken”aan de scheidsrechter die deze
middag vaak de gekste beslissingen nam.
Van het begin af aan nam VHK het initiatief.
VSCO hield echter goed stand. Vooral de spil
van VSCO had veel ballen onder controle en
verhinderde dat VHK gevaarlijk werd. Tien
minuten voor rust scoorde VHK haar eerste
doelpunt. Uit een cornerbal, genomen door
P. Croes scoorde L. Croes en zette VHK op 1-0.
In de laatste minuut voor rust kwam VSCO
echter weer langszij. Een indirecte vrije trap
bracht VSCO de gelijkmaker.
Na de rust kreeg men hetzelfde speltype te
zien. Rechtsbuiten W. van Eerde was vervan-
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Henk van der Linde

gen door B. van Dalen. VHK was soms erg
dichtbij een treffer. Het geluk zat hun echter
niet mee. J. v.d. Linde kwam in de 15e minuut van de tweede helft dichtbij een doelpunt, doch het geloste schot was net iets te
zacht en de doelman van VSCO kon op tijd
het gevaar bezweren.
De druk van VHK werd steeds zwaarder,
en herhaalde malen moest de verdediging
van VSCO aan de noodrem trekken. Dit resulteerde in verschillende cornerballen. Het
tweede doelpunt kwam eveneens uit een
cornerbal. P. Croes zag kans de bal vanaf
de cornervlag vlak onder de lat te plaatsen,
onhoudbaar voor ee doelman van VSCO. Het
slotoffensief, dat nu door VSCO werd ingezet, was bijzonder fel.
En in deze fase van de wedstrijd trad de
scheidsrechter erg zwak op. Op een gegeven moment leek het een ware vechtpartij
te worden. De gemoederen werden echter
weer gesust. In de blessuretijd die was bijgeteld, slaagde VSCO erin de stand op 2-2te brengen. Met deze stand was een eind
gekomen aan een wedstrijd waarin door
betere leiding beter voetbal op de grasmat
gelegd had kunnen worden.
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