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Van de voorzitter
Beste sportvrienden en vriendinnen,

De vorige Monnik was al veel voller, dan de 
eerste. Ook veel foto’s en dan blijkt toch dat 
woord en beeld samen veel mensen aan-
spreekt. Als je dan ook nog voetbalfoto’s 
van zoon, dochter, vader, moeder, enz.  kan 
verzamelen dan heb je een hit. Ik heb het 
natuurlijk over het Coop Hobma VHK-voet-
balplaatjesboek. Vriend en vijand zijn het er 
over eens: het is een fantastisch mooi boek 
geworden.

De ruilhandel tiert welig. Fantastisch om te 
zien en te horen hoe zelfs de ouderen (in-
clusief mijzelf) onder ons met de plaatjes in 
de zak lopen om te ruilen. En wat te denken 
van die prachtige posters. Een mooie lijst 
erom heen en je weet niet wat je ziet. Ook 
een geweldig succes.

Wat mij ook zeer heeft verheugd is, dat wij 
weer een activiteitencommissie hebben! 
Hiervoor heeft Hoege Heetebrij zich beschik-
baar gesteld als voorzitter. Ook zal Hoege 
deel gaan uitmaken van het hoofdbestuur. 
De commissie bestaat verder uit Geretta 
Smit (secretaresse),  Dennis Menger en Cor 
Heetebrij. Vanaf deze kant heet ik jullie van 
harte welkom en wens ik jullie veel succes. 
De eerste klus ligt als men dit leest al achter 
jullie (parkeren Kloostermarkt) en de vol-
gende komt eraan (familiedag).

Al op de website van vrouwenvoetbal Fries-
land gekeken? Ook daar is het opgevallen 
dat het meisjes- en damesvoetbal bij VHK 
bijzonder goed vertegenwoordigd is. Niet al-
leen de vele teams, maar ook de prestaties 
zijn erg goed te noemen. Zo goed dat VHK 

volgens deze website veel ijzers in het vuur 
heeft en op jacht is naar goud. Meisjes en 
dames ga zo door! Ik ben trots op de manier 
waarop jullie onze vrouwentak op de kaart 
zetten.

Wat betreft de prestaties van de heren en 
jongens moeten we constateren dat we een 
veertje moeten laten. Ik ga daar niet drama-
tisch over doen, want er liggen aanwijsbare 
zaken aan ten grondslag. Laten we hopen 
dat  alle VHK-ploegen het degradatiespook 
uit zicht houden.

Als voorzitter heb ik enkele jaren terug het 
beleidsplan VHK in de steigers geschreven. 
Deze is nu omgezet en geactualiseerd in po-
werpointpresentatie dat dient als leidraad 
voor ons als bestuur. Hierin staat ook hoe 
het bestuur de toekomst ziet t.a.v. de pres-
tatieteams van onze vereniging. Dit gaat 
niet alleen over velden, kleedkamers, enz. 
Het gaat ook over de verdere ontwikkeling 
van de accommodatie, het niveau en de or-
ganisatie van de club. 

Mooi is het, dat het schoolvoetbal ook op 
ons sportpark Monnikenmolen kan worden 
gespeeld. Elf meisjesteams heb-
ben fanatiek hun toernooi afge-
werkt en ‘s- avonds was er de 
finale van de jongens. Een mooi 
sportief gebeuren.

Voorz. Ap Mooiweer 

Nieuwe presentatiejacks & visie VHK

Dier all in en van Benthem veevoerders 
hebben er voor gezorgd dat wij nieuwe 
presentatiejacks hebben gekregen. Be-
dankt nogmaals! 

Aansluitend hield A. Mooiweer een pre-
sentatie over de visie en ambities van VHK. 
Deze presentatie leverde een gezonde dis-
cussie op en iedereen kon zijn zegje doen. 
Het gaf ons inzicht in de plannen van het 
bestuur en het bestuur heeft input gekregen 
om over door te praten.
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VHK 1
Onze excuses dat er in het vorige exem-
plaar van de Monnik geen verslag stond 
van VHK 1. 

In het vorige verslag stonden wij nog netjes 
op een 7e plaats maar momenteel staan wij 
er niet zo goed voor. De druk neemt dus toe 
voor VHK 1. Op dit moment staan wij nog 4e 
van onderen met nog 5 wedstrijden te gaan. 
Van deze 5 wedstrijden spelen wij nog 4 
wedstrijden tegen directe tegenstanders. Om 
nacompetitie te voorkomen moeten wij nog 
één plaats stijgen op de ranglijst. Dit word 
een zware klus maar geen onmogelijke.

teambuilding
Het leek ons goed 
om met het team 
iets leuks te gaan 
doen nog voordat 
wij de 2e helft 
van de competitie 
in zouden gaan. 
Maar wat ga je 
dan doen?! De 
bedoeling was in 
eerste instantie 
om een wedstrijd 
bij te wonen in 
Engeland. Helaas 
hebben wij dit 
afgeblazen om-
dat dit op een 

zondag zou zijn. Daarnaast waren er plan-
nen om op trainingskamp te gaan maar ook 
dit kon niet doorgaan omdat niet iedereen 
dit zag zitten en ook niet iedereen vrij kon 
krijgen. Daarnaast zat er ook een financieel 
plaatje aan wat wij natuurlijk zelf moesten 
ophoesten. Mocht er voor volgend jaar een 
sponsor zijn meld je dan even bij de sponsor-
commissie of bij de begeleiding van VHK 1.

Uiteindelijk is er voor gekozen om naar Pres-
ton Palace te gaan in Almelo. Met een man 
of 20 in de bus richting Almelo! Erg gezellig 
in de bus en daar aangekomen was het on-
beperkt eten en drinken. Allemaal met een 
goed gevoel de 2e helft van de competitie in. 
Jammer genoeg was dit niet het gewenste 
effect en waren er zo nu en dan wat brandjes 
te blussen voor de trainers. Momenteel is het 
aardig rustig en dat proberen wij zo te hou-
den tot het einde van dit seizoen.

Blessures
Helaas word de eerste selectie getroffen 
door een groot aantal blessures. Ik zal er een 
aantal voor u op een rijtje zetten:

Dirk Naberman: hij 
kreeg te horen dat 
hij een nekhernia 
had. Uitgeschakeld 
voor de rest van dit 
seizoen als keeper.
Dennis Boes: spier-
scheuring in het 
bovenbeen: in ie-
der geval 6 weken 
niet voetballen
Chris Boxum: op-
nieuw last van zijn 
knie. Nu weer rus-
tig looptraining aan het doen.
Gert Wind: pijnlijke enkel. Binnenkort MRI 
scan.
Jaap Heetebrij: jukbeen gebroken. Uitge-
schakeld voor dit seizoen.
Evert van Benthem: gekneusde teen. Mo-
menteel speelt hij weer mee.
Rik Pot: blessure aan de knie banden gehad. 
Voetbalt inmiddels weer.
Henri Vis: Geopereerd aan de hand maar 
speelt al weer.
Berry Heetebrij: aantal keer vocht in zijn 
knie gehad waardoor hij een paar wedstrij-
den moest missen. Momenteel weer bij de 
selectie.
René Rook: Hartproblemen en een trombo-
sebeen dus uitgeschakeld voor dit seizoen.

Een smalle selectie heeft consequenties 
voor de hele club. Dit is deels ook terug te 
zien in de prestaties. Gelukkig mogen wij 
gebruik maken van spelers uit het 2e en uit 
A1 als dit noodzakelijk is. Ook hebben wij 
weer een beroep mogen doen op Henri Vis 
en Patrick Menger wat wij erg waarderen. 
Wij willen trainers en leiders van deze elf-
tallen via deze weg ook bedanken hiervoor!
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Voetbalprestaties
Hieronder vind u de uitslagen van de 2e 
helft van de competitie. Helaas is het nog 
niet om over naar huis te schrijven maar wij 
zullen ons uiterste best doen om in de 2e 
klasse te blijven.

29-10-2011 sc Rouveen - VHK 3-1
05-11-2011 VHK - The Knickerbockers 3-4
12-11-2011 Lycurgus - VHK 2-2
19-11-2011 VHK - Omlandia 1-1
10-12-2011 VHK - ZFC Zuidlaren 0-3
25-02-2012 SVN’69 - VHK 2-2
03-03-2012 Noordscheschut - VHK 3-1
10-03-2012 VHK - Aduard 2000 3-1
17-03-2012 de Weide - VHK 1-1
24-03-2012 VHK - sc Rouveen 0-0
31-03-2012 sc Bant - VHK 0-0
03-04-2012 VHK - Olympia’28 1-2
07-04-2012 The Knickerbockers - VHK 6-0
10-04-2012 DZOH - VHK 1-3
14-04-2012 VHK - Lycurgus 4-2 
21-04-2012 Omlandia - VHK 2-3
28-04-2012 VHK - Loppersum 1-2
05-05-2012 VHK - DZOH 1-0

eerste stap is gezet!
Dinsdag 11-04-2012 is de eerste stap gezet 
richting handhaving. Er werd gewonnen bij 
DZOH uit Emmen. Zij stonden net onder ons 
op de ranglijst en het beloofde dus voor 
beide ploegen een spannende wedstrijd te 
worden. Wij begonnen slap aan de wedstrijd 
maar wat wil je ook als je om 18:45 uur al 
in Emmen moet spelen. Door een domme 
overtreding van Henk Rook kregen wij een 
penalty tegen en kwamen wij 1-0 achter. 
Vervolgens waren er kansen voor DZOH om 
de voorsprong verder uit te bouwen maar 
dit lukte niet. Het was een rommelig duel 
waarin VHK langzaam beter in de wedstrijd 

kwam. Helemaal toen de keeper ons een 
handje hielp. Een vrije bal op de zestien 
meter glipte door de handen van de keeper 
en dit zorgde voor de eerste competitiegoal 
van Evert. Normaal wil je ze zo niet eens 
maken maar deze kwam wel heel goed uit. 
Wij gingen met een 1-1 stand rusten.
In de 2e helft namen wij wat meer het heft 
in handen en werden de duels gewonnen 
door VHK. De verdediging stond goed en er 
werden weinig tot geen kansen meer weg-
gegeven.
Een uitbraak van onze kant zorgde voor een 
eigen doelpunt van DZOH waardoor wij op 
1-2 voor kwamen. Daarna ging de tegen-
stander 1 op 1 spelen achterin waardoor er 
nog meer ruimte kwam. Dit zorgde al snel 
voor gevaar en voor de bevrijdende 1-3. 
Een diepe bal op Evert en een goede voor-
zet maakte dat Jaap Lok de aanval af kon 
ronden met een volley. Het werd donker en 
de scheidsrechter blies op zijn fluit, einde 
wedstrijd! Een mooie teamprestatie en nu 
op naar zaterdag waarin wij het opnemen 
tegen directe concurrent Lycurgus.

VHK – lycurgus
Een wedstrijd die gewonnen moest wor-
den! Helaas begonnen wij de wedstrijd erg 
slecht. Door persoonlijke fouten kwamen 
wij al snel op 0-2 achterstand! Vlak voor rust 
een strafschop mee door een goede actie 
van Jaap Lok. Helaas werd dit buitenkansje 
niet benut door Evert van Benthem en leek 
het een zware middag te worden. Want ook 
aan het begin van de 2e helft kregen wij 
een handvol mogelijkheden die er niet in 
wilden. Gelukkig kwam de verdiende aan-
sluitingstreffer en kwamen wij steeds beter 
in de wedstrijd. Dit resulteerde in een vrije 
trap die genomen werd door Rik Pot en door 
Berry Heetebrij keurig, met de ogen dicht, 
werd binnengekopt. Berry zorgde er ook 
voor dat de 3-2 op het scorebord kwam en 
Patrick maakte er ook nog 4-2 van. 

Omlandia - VHK
De volgende wedstrijd die gespeeld moest 
worden is tegen de nummer drie op de 
ranglijst, Omlandia. Het zou mooi zijn om 
een puntje mee naar huis te nemen. In de 
warming up al een beste bui op de kop ge-
had waardoor het veld lekker glad was. 
Wij konden de tegenstander op eigen helft 
vastzetten en vervolgens de bal ook in ons 
bezit houden. Dit resulteerde gelijk al in slor-
digheden bij Omlandia en Raymond van der 
Linde kon hier van profiteren. Nog geen paar 
minuten later lag de bal al weer in het net 
maar werd Evert teruggefloten omdat hij 
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buitenspel stond volgens de 
grensrechter. Wij konden de voorsprong be-
houden tot de rust en na rust begon Omlan-
dia wel wat meer aan te dringen maar echt 
grote kansen kwamen er niet en anders 
stond daar nog Allart Heetebrij. In de 67ste 
minuut was het Gert Wind die de 0-2 tegen 
de touwen schoot. 4 minuten later kregen 
wij een penalty mee. De scheidsrechter had 
gezien dat Raymond van der Linde een tik 
kreeg van één van de verdedigers van Om-
landia in de zestien meter. Rood en een pe-
nalty.
Waar Evert van Benthem vorige week nog 
faalde schoot hij nu wel raak vanaf 11 me-
ter. 0-3 en wedstrijd gespeeld zou je den-
ken. Toch kwam Omlandia weer terug in 
de wedstrijd doordat een corner ineens het 
doel in werd geschoten. 1-3 en nog niks aan 
de hand. In de 85ste minuut werd het ook 
nog 2-3 en werd het toch nog even billen 
knijpen! Onze voorhoede had het al lang 
af kunnen maken maar vergaten te scoren. 
Gelukkig hebben wij de storm in de laatste 
5 minuten overleefd en namen wij de volle 
drie punten mee naar huis.

VHK – loppersum
Bij winst zouden wij onszelf veilig kunnen 
spelen omdat ons doelsaldo er beter uit ziet 
dan die van Lycurgus. Bij winst zouden wij 
ook nog meedoen om de 3e periode titel. 
Wij begonnen goed aan de wedstrijd door 
Loppersum al vroeg vast te zetten voorin. 
Doordat wij druk konden houden op de ver-
dediging kwamen wij al in de 2e minuut 
op voorsprong. Daarna nam Loppersum de 
wedstrijd over en maakten de gelijkmaker. 
Allart plukte de bal in eerste instantie nog 
uit de lucht maar kon de bal niet bij zich 
houden en de tegenstander had de bal voor 
het intikken. Niet veel later moest hij het 
veld verlaten vanwege een heup blessure. 

Raymond nam zijn plaats in! Kort na rust een 
moment van onoplettendheid bij ons en de 
1-2 stond op het scorebord. Nog wel kansen 
gehad op de gelijkmaker maar het was niet 
de middag van VHK. Ook Loppersum kreeg 
nog een aantal goede mogelijkheden maar 
ging hier slordig mee om. Helaas verloren 
en dus nog steeds niet veilig. Daarnaast een 
schorsing voor Patrick Menger en Evert van 
Benthem. Dan maar weer opladen voor de 
volgende thuiswedstrijd tegen DZOH.

VHK – DZOH
Wij moesten vandaag winnen en Lycurgus moet 
verliezen tegen de koploper Noordsechschut. 
Dan zouden wij op doelsaldo veilig zijn. Erop 
of eronder! Helaas zonder Patrick Menger en 
Evert van Benthem. Jaap Heeterbij was er wel 
weer bij en dat is opmerkelijk te noemen. Het 
is nog niet zo lang geleden dat hij zijn juk-
been brak maar hij durft het toch weer aan. 
Het 2e moest eveneens tegen DZOH en wist 
deze wedstrijd te winnen dankzij een goed 
fluitende D. Meijer ;). 

Uit hadden wij veel moeite met deze ploeg 
maar vandaag hebben ze weinig kansen kun-
nen creëren. VHK was eigenlijk heer en mees-
ter. Dit resulteerde in de 24ste minuut pas 
in een doelpunt. Dennis Kuiper stuurde Jaap 
Lok weg die de bal voorgaf. De bal werd van 
richting veranderd en kwam bij Henri Vis voor 
de voeten die hem dan ook tegen de touwen 
schoot.
In de 2e helft gaf DZOH wat meer ruimte weg 
en hier hadden wij van moeten profiteren 
maar dit gebeurde niet. 
Na de wedstrijd bleek dat Noordscheschut had 
gewonnen en wij veilig zijn. Of het moet in 
de laatste wedstrijd heel raar lopen. Wij staan 
namelijk 15 doelpunten voor op Lycurgus!
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VHK Dames staan hun mannetje
Op het moment van schrijven staan de meeste 
teams van VHK er niet al te best voor.
Het eerste team moet er tegen vechten om de 
nacompetitie te ontlopen. 
Het 2e Staat weliswaar in de middenmoot 
maar is ook nog niet veilig voor degradatie.
Zowel het 3e als het 5e staan stijf onderaan en 
lijken daar ook niet meer vandaan te komen.
Mochten er nog spelers op de platte kar door 
het dorp gaan dan  zullen dat toch zeker vrou-
wen zijn dit jaar. Bijna de gehele vrouwen af-
deling van VHK staat er lekker voor dit seizoen.
De Dames 1 van VHK zijn verwikkeld in een 
zeer spannende strijd om het kampioenschap 
van de 4e klasse. Op dit moment zijn er 4 
teams in de strijd om de titel. De dames van 
Urk, Olympia, Blokzijl en onze eigen meiden 
van VHK hebben allen 9 punten uit 5 wed-
strijden. VHK heeft daarbij de beste papieren 
op dit moment omdat ze het beste doelsaldo 
hebben van die 4 ploegen. Dit zal dan waar-
schijnlijk ook spannend worden tot de laatste 
speelronde en misschien wel tot de laatste 
minuut.
Mochten ze dit kampioenschap binnen halen 
promoveren ze naar de 3e klasse. Een unicum 
voor de Dames uit klooster. 

De Dames 2 gaan ook erg lekker na de win-
terstop. Zo waren er voor de najaarscompeti-
tie nog niet genoeg dames om een team te 
laten deelnemen aan de competitie. Nu is er 
in de winterstop hard gewerkt door de dames 
zelf om genoeg speelsters te krijgen en een 
trainer die dit avontuur aan wilde gaan. De 
voorjaarscompetitie is gestart met een 2e da-
mesteam. Waarin nog 8 dames zitten van het 
vorige 2e team. Dit aangevuld met een paar 
jonge meiden die nog tot de C meisjes beho-
ren en 4 meiden die nog nooit eerder op een 
voetbalveld hebben gestaan.
Daarmee ligt de gemiddelde leeftijd nog ver 
onder de 18 jaar. Waar de eerste wedstrijd 
(Oefenwedstrijd) tegen 4e klasser Rouveen 
Da2 nog werd verloren  met 0 – 2 is er daarna 
niet meer verloren. Daarmee staan de Dames 
2 nu bovenaan met 10 punten uit 4 wedstrij-

den. De dames spelen weliswaar in de 5e 
klasse degradatiepoule. Maar spelen elke 
week beter  tegen toch aardig wat meer er-
varen damesteams. Dus het kampioenschap 
is ook voor dames 2 in zicht.

De C meisjes gaan nog beter.
Die hebben alle gespeelde wedstrijden na de 
winter nog in winst weten om te zetten.
Ook dit is een enorm knappe prestatie mede 
omdat enkele meisjes nog bij de D meisjes 
horen te spelen. Ook de C meiden zijn niet al 
te hoog ingedeeld maar doen het erg goed in 
de competitie.
Het is bijna een genot om te zien hoe mak-
kelijk de nog jonge meiden de bal rond laten 
gaan. 
Op bijna Barcelona-achtige wijze worden de 
meeste tegenstanders van het veld gespeeld.
Ook een oefenwedstrijd tegen 1e klasser FC 
meppel werd moeiteloos in winst omgezet.
In navolging van de andere damesteams 
doen ook de E meisjes het fantastisch. Ze 
strijden samen met de meisjes uit Kuinre om 
het kampioenschap. Ook zij staan momenteel 
bovenaan in hun competitie. En de meeste 
tegenstanders worden met grote cijfers ver-
slagen. Alleen de F3 meisjes gaan nog niet 
zo lekker na de winter. Maar dat komt mis-
schien omdat zij als enige meisjesteam zijn 
ingedeeld tussen de jongens van hun leeftijd. 
Als ook deze meiden na de zomer worden in-
gedeeld met andere meiden uit de regio ben 
ik er van overtuigd dat ook hun een prima vi-
site kaartje zijn voor het vrouwenvoetbal van 
VHK.  Al met al lijkt het geen overbodige luxe 
om ook maar eens uit te kijken naar een roze 
platte wagen voor het einde van het seizoen. 
Deze kon nog wel eens veelvuldig gebruikt 
gaan worden. 

Richard
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gekte slaat toe in sint jansklooster
sinds de voetbalplaatjes actie is begonnen 
is er geen ontkomen meer aan. Op school, 
het werk, in de supermarkt, op de koffie 
bij opa en oma, overal wordt er geruild 
en gepraat over de meest spraakmakende 
spaaractie ooit van coop Hobma. Zo heeft 
dames 1 van VHK ook een aantal fana-
tieke spaarders in haar midden. Ook deze 
volwassen vrouwen nemen hun voetbal-
plaatjes mee naar de 
training. Hier hopen ze iets dichterbij het 
ultieme doel komen, namelijk het plaat-
jesboek vol te krijgen en die felbegeerde 
ballonvaart te winnen. 

Hoela hoep je summer proof!  
Een nieuwe trend heeft zich geopenbaard, 
namelijk de hoela hoep. Deze ‘sport’, die de 
afgelopen jaren in populariteit is gestegen, 
is nu ook geliefd bij verscheidene dames 1 
speelsters. U vraagt zich natuurlijk een aantal 
dingen af: Waarom wordt er over een sport 
en trend gesproken? Hoela hoepen is name-
lijk geen sport (vindt u) en we deden het bij 
wijze van al in de eerste wereldoorlog. Naar 
mijn mening valt het nu officieel onder de 
sporten aangezien de aanschaf van dit ap-
paraat al gauw zestig euro kost. Waarom ie-
mand zoveel geld voor een houten wiel zou 
willen betalen? Dit is dus niet zomaar een 
hoepel, maar een verzwaard exemplaar met 
ribbels waardoor niet alleen je spieren zich 

Dames 1

Dames 1

aan moeten spannen, 
maar je ook nog eens soepele heupen krijgt. 
Tien minuten per dag en je ziet (en voelt) al 
snel resultaat volgens verscheidene bronnen. 
Een goede investering toch? En die blauwe 
plekken trekken vanzelf weg hoor. 

update competitie
Beginnen ze nu weer over dat zogenaamde 
kampioenschap waar altijd over wordt ge-
praat? Dat eeuwige gezeur van die dames 
terwijl er de laatste jaren nooit een platte kar 
met schreeuwende vrouwen over het land 
veno is gereden? Dit is de laatste keer, dat 
beloof ik u! Dames 1 staat bovenaan in strijd 
om die felbegeerde promotie. Niet alleen 
binnen VHK wordt hierover gepraat maar ook 
op vrouwenvoetbalfriesland.nl werd gemeld 
dat de dames- en meisjesteams binnen VHK 
het erg goed doen op het moment. Hoe dich-
ter we bij het einde van de competitie komen 
hoe hoger de spanning wordt. Vooral voor 
dames 1 zal het erg moeilijk worden om de 
koppositie vast te blijven houden. We kunnen 
uw aanmoediging dan ook goed gebruiken! 
We weten dat damesvoetbal niet het meest 
geliefd is onder de leden en toeschouwers 
van de club. Maar besef wel dat een wedstrijd 
mede spannend wordt gemaakt doordat het 
‘ergens om gaat’ en daar is bij de vrouwelijke 
elftallen momenteel meer sprake van dan bij 
de mannen. Met andere woorden: we zien 
uw spandoeken tegemoet.  

Met vriendelijke groet,
Uw VHK Dames 1 verslaggeefster   
 
VHK Dames 1
www.vhkdames.come2me.nl
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In het voetbalplaatjesboek van de COOP 
staan de meiden nog als d3m vermeld, in-
middels zijn ze na de winterstop begonnen 
als mc1.
En….de resultaten van dit sterrenteam is iets 
om trots op te zijn.
De meiden komen elke week trouw op de 
trainingen die fanatiek worden gegeven 
door John Rook. Dit fanatisme werkt zijn 
vruchten af. Momenteel staan wij eerste in 
de competitie;  er moeten echter nog wel 
een paar pittige wedstrijden worden ge-
speeld, het blijft spannend.
Met veel plezier trainen en coachen wij dit 
meidenteam.
Maar omdat beelden meer zeggen dan 
woorden: zie de fotosessie!

Groeten van John, Peter en Thea

VHK Mc1

Keeperstraining

Uitgeblust na een zware traning

Goedkeurende blikken

Georganiseerde chaos
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17-03-12 | HZVV Mc1 - VHK Mc1
Op zaterdag 17 maart moesten wij uit voetbal-
len tegen HZVV.  We moesten op ons aller best 
zijn want HZVV was ook een goeie voetbalclub!  
We waren allebei goed maar toch kwam het 
eerste doelpunt van Jenda en stonden we 
0-1 voor!  Toen scoorde Jenda  Nog een doel-
punt en stonden  we  0-2 voor! Toen vloot de 
scheidsrechter voor de rust.  
Na de rust gingen we er weet vol op tegen 

aan, en het werkte ook want La-vie de 0-3 nog 
geen 5 minuten later kwam de 0-4! Alleen 7 
minuten voor tijd scoorde HZVV de 1-4 alleen 
de wedstrijd was wel beslist! We probeerden 
om nog een doelpunt te maken maar dat was 
niet gelukt, maar we hadden een goede wed-
strijd gespeeld!
VHK MC1 had gewonnen van HZVV MC1 met 
1-4! 
groetjes, inge pot 

wedstrijdverslag

Georganiseerde chaos

De opstelling nog doornemen in de kleedkamer

Trainer undercover als....
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VHK D1
10-03-2012 | VHK D1 – urk D4
Urk D4 kwam vandaag bij ons op bezoek. Zij 
stonden 5e en wij 2e. Het begon goed, maar 
we creëerden weinig kansen. Urk kwam op 
voorsprong via een vrije trap die in de herkan-
sing werd benut. Verder gebeurde er niet veel, 
maar we kregen nog wel aardig wat kansen. 
In de tweede helft werd het ruiger. Urk maakte 
veel schwalbes, en daardoor werden wij nogal 
boos. Na voorbereidend werk van Ryan Stam 
en Rick van Benthem schoot Christof Knobbe 
met een stift raak. Meteen na de aftrap ging 
de aanvoerder van Urk Jesse Dekker van ach-
ter natrappen, en hij moest er 5 minuten uit. 
Toen werd het spel nog ruiger en begonnen 
wij ook te trekken en te trappen. Na een fout 
van de keeper Bart Pot werd het 1-2 voor Urk. 
Toen kregen wij nog wel wat kansen, maar de 
bal wou er niet in. Dus hebben we uiteindelijk 
met 1-2 verloren.

17-03-2012 | Olde Veste ‘54 D2 – VHK D1
Wij moesten uit naar Olde Veste D2. Zij stonden 
laatste en wij 3e, dus wij dachten dat we dit 
wel zouden winnen. We begonnen niet goed, 
en creëerden weinig kansen. We waren veel 
op onze eigen helft aan het voetballen. Na-
dat wij wel wat kansen kregen, scoorde Olde 
Veste de 1-0. Dat was een flinke tegenvaller. 
De scheidsrechter zat niet mee, en nadat wij 
nog wat kansen misten gingen we ontevreden 
de rust in. Na de rust waren we wel wat beter. 
Nadat Olde Veste een goede aanval had, kreeg 
iemand van hun de bal van 20 meter van het 
doel en ramde hem in een keer tegen de tou-
wen. Zij liepen al blij naar hun eigen helft, 
maar onze grensrechter Theo Knobbe, stond 
met zijn vlag omhoog. Na een discussie tus-
sen hem en de scheids, wees de scheids toch 
naar het midden. Wij hadden nog zat kansen, 
maar de bal wou er niet in. Dus hadden we 
uiteindelijk met 2-0 verloren. 

24-03-2012 | VHK D1 – cVVO D2g
CVVO kwam bij ons op bezoek. Zij stonden 
8e en wij 4e. Wij hadden al twee keer achter 
elkaar verloren, dus voor het zelfvertrouwen 
moesten we deze winnen. Het begon goed, 
CVVO kwam niet op onze helft. Wij hadden 
veel kansen maar maakten ze niet. CVVO 
kwam een keer door onze verdediging heen, 
en maakte meteen de 0-1. Wij werden wel 
wat beter. Julian Wibier schoot nog een vrije 
trap op de keeper. En nadat Niek Tuin nog een 
grote kans had maar werd weggetrokken, 
gingen we ontevreden de kleedkamer in. We 
hadden afgesproken meteen druk te zetten op 
hun. Nadat Niek Tuin de bal onderschepte en 
die naar Sven Pol schoot, werd het 1-1 nadat 

Sven Pol de bal voorgaf aan La-vie Rook en 
die hem keurig in het hoekje schoot. Wij wer-
den door die goal wel beter, maar het spel 
werd ook ruiger. We begonnen weer een 
beetje te trappen. Wij hadden veel kansen en 
nadat Justin Vis de bal er goed in schoot, werd 
het 2-1 met nog 3 minuten te gaan. Wij gin-
gen verdedigend spelen en nadat de scheids-
rechter af floot, hebben we weer eindelijk 3 
punten te pakken. 

31-03-2012 | wolvega D1 – VHK D1
Vandaag gingen wij naar Wolvega. Zij stonden 
2e en wij 4e, dus we gingen met dat gevoel 
dat we moesten winnen. Maar na 20 secon-
den was het al uit met de pret. Het werd na 
een uitbraak meteen al 1-0. Dat was nogal 
een domper. Wij kwamen eigenlijk niet op 
hun helft, en zij maakten er toen ook nog 2-0 
van. Nadat iemand over het been van Cor Las-
sche in het strafschopgebied sprong, kregen 
we ook nog een penalty tegen. Die werd niet 
in eerste, maar wel in tweede instantie. Dus 
wij gingen dus met een 3-0 achterstand de 
rust in. Na de rust hadden wij de wind in de 
rug, dus werden wij beter. Wij hadden nog 
wel wat kansen, maar toen zij er nog 4-0 van 
maakten was het jammer genoeg beslist.

07-04-2012 | steenwijkerwold D1 – VHK D1
We gingen in de auto richting Steenwijker-
wold. Zij stonden 3e en wij 4e, met 7 pun-
ten verschil, maar wij hadden twee minder 
wedstrijden gespeeld. Het waaide nogal hard 
en eerste helft hadden wij wind mee. Na 
20 seconden hadden hun al een grote kans, 
maar de bal ging net naast het doel. Wij wa-
ren beter, alleen kregen niet veel kansen. 
Totdat Rick van Benthem diep liep en Christof 
Knobbe de bal diep gaf, en Rick van Benthem 
schoot hem onder de keeper door in het doel. 
Wij waren heel erg blij. Het spel werd beter 
maar zij maakten er toch nog 1-1 van. Dat is 
ook de ruststand. Na de rust kwamen wij be-
ter aan spelen toe, en maakte Christof Knobbe 
na een pass van Jesse Dekker een actie langs 
de keeper en tikte de bal in het lege goal. 
Meteen daarna kwam Christof Knobbe weer 
aan de bal en speelde weer de keeper voor-
bij. Hij was niet ego, en gaf de bal aan La-vie 
Rook die de bal in het doel tikte. Wij werden 
beter en Christof Knobbe scoorde knap de 1-4. 
Na een onterechte vrije trap van hun die erin 
ging, en nadat zij nog een penalty op de lat 
schoten, werd het dus 2-4.



11

VHK e1
Na de lastige najaarscompetitie in de eer-
ste klasse speelt onze E1 dit voorjaar in de 
tweede klasse en dat bevalt prima. De jon-
gens gaan de laatste weken steeds beter 
spelen en de resultaten mogen er wezen. 
Zoals het er nu uitziet pakken we de derde 
plaats een prima resultaat.

De stand op dit moment:
1 Kraggenburg FC E1 7-21 73-15
2 Tollebeek E1 7-18 59-8
3 VHK E1 8-12 29-27
4 Blokzijl E1 8-9 21-35
5 SVM E3 8-9 21-42
6 Scheerwolde E1G 8-0 11-87

05-05-2012 | VHK e1 – Blokzijl e1
Het ging om plek drie.  want wie deze wed-
strijd wint word waarschijnlijk nummer drie.  
We begonnen goed we scoorden bestwel 
vroeg door een goed schot van Jurjan paal 
der in 1-0 .even later scoorde Tim een heel 
mooi doelpunt  door een goede voorzet van 
Mark 2-0.en toen kregen we een mars van 
Luut die is jarig geweest.  De tweede helft 
ging minder Blokzijl scoorde en het was 2-1.  
toen kregen we het moeilijk .  wij hadden 
bijna geen kansen meer en hun wel.  toen 
was het bijna klaar.  maar Blokzijl  kreeg nog 
een hoekschop. die ging er bijna in maar ge-
lukkig net niet.  we hebben dus met 2-1 ge-
wonnen maar het was erg spannend
jesse

Dit is de opstelling:
                             roy
       Kars                                      jesse
        
jurjan                   tim                          rens

   Yannick             Mark                  lars
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Zoals een aantal van jullie misschien al weten 
gaat het nu echt gebeuren. Jaap Heetebrij, 
Henri Vis en Dirk Naberman gaan stoppen bij 
de eerste selectie. Daarnaast willen wij ook 
Hoege Heetebrij nog een waardig afscheid 
geven. Velen van jullie zullen denken, voet-
ballen zij nog dan?! Hebben zij een tijd terug 
al geen bloemen gehad? Of een mooie foto 
op linnen? Ja sommige van hen wel maar 
werden toch weer opgeroepen of konden het 
toch niet laten. 

Nog een speciaal bedankje richting Patrick 
Menger die er mede voor heeft gezorgd dat 
VHK 1 ook volgend jaar nog in de 2e klasse zal 
spelen. Hij was gestopt maar toch weer opge-
roepen in verband met de vele blessures.

Daarnaast stopt Klaas Mijnheer als trainer bij 
VHK en gaat hij verder bij sc Rouveen. Wij wil-
len ook hem bedanken voor zijn diensten. Je 
bent toch drie dagen in de week druk met 
voetbal en soms nog meer. Wij wensen jou 
heel veel succes bij Rouveen! 
Assistent Martijn Mooiweer willen wij via 
deze weg ook alvast bedanken voor zijn in-
zet. Als er iemand verstand heeft van voetbal 
dan is het Martijn. Tactisch sterk en kan het 
prima overbrengen naar de groep. Ik zou zeg-
gen doe hier wat mee!

Het lijkt allemaal zo gewoon. Twee keer trai-
nen in de week en op zaterdag even een 
wedstrijdje voetballen. Maar stel je nou eens 
voor dat je ook nog een vrouw en misschien 
wel kinderen thuis hebt. Daarnaast nog werk, 
sociale contacten, kerkelijke bezigheden, enz. 
De mensen die nu stoppen weten hier alles 
van. Ik heb dan ook veel respect voor hen!

afscheidswedstrijd

F4 in de voorjaarcompetitie 

Nog meer respect heb ik voor het thuisfront! 
Bedankt ook voor jullie steun en de bloemen 
zijn eigenlijk ook voor jullie. Ik hoop dat jullie 
niet helemaal stoppen bij de club maar toch 
nog een steentje bij willen dragen. 

Als eerste selectie willen wij een afscheids-
wedstrijd organiseren voor jullie. Oud spelers 
en trainers van VHK zijn benaderd om hier-
bij aanwezig te zijn. Daarnaast nodigen wij 
u ook uit om te komen kijken en afscheid te 
nemen van deze, voor VHK, zeer belangrijke 
spelers.

wanneer: 9 juni 
 (aansluitend aan de familiedag)
tijd: 16:00 uur (omkleden)
 16:30 uur (aanvang wedstrijd)

In de voorjaarscompetitie is F4 ingedeeld in 
de 4e klasse, na een moeilijke start in de na-
jaarscompetitie zijn we iets lager ingedeeld 
dit voorjaar, waardoor we hopen meer pun-
ten te gaan halen dan de drie punten uit de 
najaarscompetitie. Of dit is geluk dat kunt u 
lezen in de onderstaande verlagen van het 
eerste deel van de competitie.

10-03-2012 | Olympia F6 - VHK F4
Van dit team verloren we in de najaarscom-
petitie met 8-0 dit was dus een mooie graad 
meter om te kijken hoeveel onze kleine man-
nen van VHK waren gegroeid.
Het werd een wedstrijd die over en weer ging 
en waar beide teams kansen kregen en doel-

punten maakten, lang leek het erop dat we 
mee konden spelen om de punten helaas was 
de eindstand 4-7 in het voordeel van Olympia 
maar we waren lang niet kansloos. Dus al met 
al een goed begin met een minder resultaat.

17-03-2012 | tollebeek F3 - VHK F4
Deze wedstrijd was een eenzijdige we hadden 
geen schijn van kans tegen het polder team 
dat met kop en schouders de beste bleek in 
deze competitie tot nu toe, we zagen veel 
doelpunten die helaas aan de verkeerde kant 
vielen. We  gingen zonder punten terug naar 
Klooster de eindstand was 15-1 in ons nadeel. 
Wat mooi is dat de mannen ook na een ver-
liespartij met plezier weer gaan douchen en 
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geen enkele hinder ondervinden van een uit-
slag als deze.

24-03-2012 | VHK F4 - VeNO F5
Een echte derby waarin we eindelijk eens 
weer wilden proberen om een wedstrijd te 
gaan winnen, dit jaar was immers alleen in 
de najaarscompetitie van Blokzijl gewonnen. 
We begonnen goed aan de wedstrijd waarin 
we steeds nog werken met wisselende kee-
pers, wie wil mag het doel  verdedigen en is 
meestal zeker van het nodige werk. In deze 
wedstrijd waren er voor beide teams kansen 
en doelpunten, al gauw werd duidelijk dat we 
niet weg werden gespeeld en er misschien 
wel een winst voor ons in het verschiet lag. 
De kleine profs speelden allemaal met plezier 
en inzet zodat ook wij de nodige doelpunten 
konden maken. Op het eind van de wedstrijd 
een mooie eindstand eindelijk in ons voordeel 
we gingen met een 4-5 overwinning naar huis 
de eerste drie punten waren binnen.

07-04-2012 | sVBs 77 - VHK F4
Deze tegenstander kenden we vanuit de zaal 
competitie afgelopen winter, dit was een ge-
mengd team met enkele grote dames waar 
we in de zaal net van verloren hier lagen mo-
gelijk dus voor ons weer kansen.  De ruststand 
was 0-2 in ons voordeel dus een mooi begin, 
we hadden de eerste helft de wind in de rug 
maar hadden niet verwacht dat ons dit in de 
tweede helft zo zou opbreken.     Binnen 10 
minuten stonden we met 4-2 achter waarna 
wij nog een keer konden scoren. Eindstand 
was in deze wedstrijd 4-3 verlies, jammer ge-
zien de eerste helft hadden we hier mogelijk 
iets meer van kunnen maken.

14-04-2012 | VHK F4 - Flevo Boys F15
Tegen Flevo Boys hadden we weinig in te 
brengen bleek al wel snel de polder Boys 
scoorden makkelijk en hadden een aantal 
spelers die al flink hard konden schieten 
in verhouding tot onze toppers van de toe-
komst.  Het was wel mooi om te zien dat 
ondanks dat al snel duidelijk was dat we niet 
konden winnen de jongens bleven voetbal-
len en er toch een aantal doelpunten ge-
maakt konden worden zodat we niet hele-
maal werden weg gespeeld de eindstand 
was  4-8 in ons nadeel.  Je kan nu gaande-
weg het seizoen al mooi zien dat er soms al 
eens een bal word overgespeeld en de ver-
dedigers goed opgesteld achter het midden-
veld probeert te spelen, er is vooruitgang te 
zien en dat is al een mooi opsteker voor Ton 
en Roeland die trouw elke week de mannen 
twee keer training geven.

21-04-2012 | Olympia 28 - VHK F4
Dit was de derde keer dat we tegen dit team 

moesten spelen na twee keer verlies nu maar 
eens proberen om de punten wel mee te krij-
gen naar Klooster.  We begonnen goed met 
een Ivan op doel die nu voor de tweede keer 
vast in de goal stond hij laat al hele mooie red-
dingen zien en kan een bal goed ver uitschop-
pen de goal werd ook deze morgen goed ver-
dedigd en dat was nodig want eerst leek het 
erop dat we weer zouden worden overlopen 
door de junioren van Hasselt, een aantal ke-
ren moest de paal ons redding brengen. Geluk 
dwing je af zeggen ze dan en ja hoor waar we 
niet op rekenden gebeurde een mooie verre 
uittrap werd opgepikt door onze Spits Ruben 
van Beekhuizen die op de keeper van Olympia 
wist te passeren. Onze verdediging met Joran 
en Seth stond daarna als een dijk en met een 
middenveld van Mark, Tom, Niels, Roan en Fa-
bian werd er druk gezet op de tegenstanders. 
Dit maakte dat we met een niet gewone F 
uitslag 0-1 en drie punten dus mee genomen  
trots terug konden naar Klooster.

05-05-2012 VHK F4 - tollebeek F3
Wederom tegen de koploper die alle wed-
strijden met ruime uitslagen heeft gewonnen 
moesten we aantreden met 7 spelers door 
afwezigheid van Ruben en Tom hadden we 
dus geen wissels meer over. Ook Tollebeek  
begon met weinig spelers aan de wedstrijd 
een van de ouders was bij de molen verkeerd 
gereden en was verdwaald in Klooster, ja je 
houd het niet voormogelijk.  Tollebeek wou 
wel gewoon starten aan de wedstrijd ook al 
waren ze maar met zes spelers, al gauw was 
duidelijk dat dit niet het verschil zou maken, 
er werd aan de lopende band gescoord jam-
mer genoeg alleen aan de verkeerde kant 
voor ons, na twee keer twintig minuten stond 
er een monster score op het wedstrijdformu-
lier 0-18 een duidelijke nederlaag tegen een 
ploeg die al veel verder is dan wij. Ook nu 
hadden onze mannen nog plezier bij het ne-
men van de penalty`s en daarna tijdens het 
douchen. Het is goed te zien dat ze ondanks 
zo`n nederlaag positief gestemd blijven.

We moeten nu nog drie wedstrijden spelen in 
deze competitie kampioen worden doen we 
niet maar positief zijn we zeker wel.
We willen de trainers Roeland en Ton bedankt 
voor alles wat jullie dit seizoen voor ons ge-
daan hebben en hopen dat jullie dit ook vol-
gend jaar ons team willen blijven trainen.

groeten van, Niels, seth, tom, ivan,  
ruben, Mark, roan, joran, Fabian 
eN alle OuDers!
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De VHK-kat
Miauw zeg, dat is een tijd geleden. Je kunt 
je niet voorstellen wat een moeite het mij 
als oude kat gekost heeft om afscheid te ne-
men van de papieren monnik. Ik heb daar 
bijna een half jaar over gedaan, maar nu 
merk ik pas wat een leuk idee dat digitale 
monniken is. Ik had dat veel eerder leuk 
moeten gaan vinden. Ik kan bijna dagelijks 
poseren voor allerlei fotograaf-meneren en 
stel je voor dat er een keer een supershot 
tussen zit dan zouden jullie mij zo maar 
eens in het echt kunnen zien. Nou, dat is 
iets om naar uit te zien, toch mooi zoiets 
digitaals. Sommigen zullen nu wel denken 
wat een rare snoespoes die zomaar ineens 
wel over kan stappen naar digitaal. Weet je 
hoe dat komt, luister maar, oeps, lees maar 
bedoel ik. Afgelopen najaar zat ik heerlijk te 
spinnen boven de bar toen er ineens heel 
veel voetballers op zaterdagmorgen in alle 
vroegte binnenkwamen. Ik verwachtte dat 
ze elk moment de kantine zouden binnen-
stormen, maar ze bleven in de hal. Toen 
werd ik nieuwsgierig en sloop stil naar de 
hal. De voetballers gingen 1 voor 1 de be-
stuurskamer in en daar werd ene foto ge-
maakt, ha, dat was mijn kans op roem en 
die kans heb ik gepakt. Heel stiekem zit ik 
ook in het plakboek, als je goed kijkt is m’n 
staart nog net zichtbaar op een van de foto’s.
Mooi he dat fotoboek, ik zie in de kantine 
zelfs mensen van over de 70 jaar die fana-
tiek plastic zakjes losrukken en met trillende 
voorpootjes de foto’s er uit halen, vanaf mijn 
plek boven de bar HULDE aan COOP en aan 
HULDE aan alle FOTO-MENEREN, ik voel me 
nu echt ook digitaal, net als de monnik.

En wat zie je tegenwoordig veel dames en 
meisjes rondstappen op onze monnikenmo-
len, dat is nog eens groei, steeds meer en 
steeds beter. Ik ga steeds vaker ook naar 
hun wedstrijden kijken, want die gaan heel 
goed. De dames kunnen nog best eens kam-
pioen gaan worden, en dan die D-meisjes 
die zo maar, na oud-en-nieuw, C-meisjes 
waren. Dat doet maar, en dan misschien ook 
nog kampioen worden. Ik verheug me nu 
al op die kampioenen op de platte kar, veel 

leuker dan een kar vol platte kampioenen.

Zal ik eens eerlijk zijn naar jullie, ik begin 
aardigheid te krijgen aan digitaal. Vroeger 
altijd een lamme poot van het schrijven en 
nu lekker rustig relaxed achter de peecee 
van VHK. Ik kan zelf al een beetje control-
alt-del doen, hartstikke makkelijk. Volgende 
keer ga ik weer lekker tikken op de peecee. 
Want ook de weken die komen zal er vast 
nog van alles gebeuren op het voetbalveld. 
Net zoals zaterdag toen het eerste elftal 
ging winnen van DZOH, ze blijven nu in de 
tweede-klasse, dat vind ik leuk want dan 
komt Rouveen volgend jaar ook weer en die 
hebben zo’n leuke kater aan de zijlijn staan. 
Die ken ik ergens van.
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colofon: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

redactie:
Luut van Dalen

aangeleverde kopij:
luutenchristien@hetnet.nl

Voorzitter Klaas Naberman vroeg regelmatig mensen om een stukje
in het clubblad te schrijven.
Het lukte hem om onze bekende oud plaatsgenoot evert van Benthem zover te krijgen.
Hieronder de bijdrage: van evert

Natuurlijk
Na afloop van een handel, een (natuurlijk) beste koe 
van mij voor een (natuurlijk) veel te lage prijs van 
Klaas, zaten de voorzitter van VHK en ik aan een lek-
ker bakkie koffie. (De voorzitter rookte daarbij een 
sigaar, daar er geen sigaretten in huis waren). Hij 
vroeg mij, nadat wij natuurlijk uitgebreid over “de 
sport” gepraat hadden en natuurlijk over VHK, of ik 
niet eens een stukje in het clubblad wilde schrijven.
Natuurlijk wil ik dat wel (Janette aankijkend), en 
Klaas ging (ook wegens de goede handel) tevre-
den naar zijn volgende klant. Later dacht ik: ik een 
stukje schrijven in het clubblad ? Zo’n schrijver ben 
ik niet, maar nu ik toch bezig ben met schrijven 
wil ik dit wel even kwijt, dat ik het leuk vind om 
bij het sportgebeuren in Klooster betrokken te zijn.

Nu Rolf voetbalt bij de F-jes, is die betrokkenheid wat groter en zelf 
hoop ik , wanneer ik met schaatsen stop, ook nog eens te voetballen bij VHK. Tot m’n 20e, ei-
genlijk totdat ik doorbrak met schaatsen, heb ik gevoetbald in het eerste en tweede elftal van 
s.v. Ens (met veel plezier). Maar tenslotte ben ik geboren op ’t landveno en woon ik hier al weer 
8 jaar (met veel plezier) dus is VHK “mijn club”.  Och, zei Klaas, dat je niet zo’n schrijver bent is 
niet zo erg: ’t wordt toch over getypt.
E .v.B.

uit de rubriek : “wist u dat”:

Deze keer nieuws uit het clubblad van oktober 1990

uit de oude doos!

- Wilma de nieuwe secretaresse is. 
- Haar eerste voorstel in het bestuur  met al-
gemene stemmen is aangenomen: Rookver-
bod tijdens de vergaderingen. Bravo Wilma.

Wilma stelt zichzelf verderop in het clubblad 
als volgt voor:
Beste mensen,
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om mij voor te stellen in het club-
blad.
Mijn naam is Wilma Eenkhoorn, ik ben 26 
jaar en werkzaam in als verpleegkundige.
Onlangs werd ik gevraagd om secretaris te 
worden binnen het dagelijks bestuur van 
VHK. Omdat ik sinds kort wat meer vrije tijd 
heb, en mij de functie niet geheel onbekend 
is, heb ik besloten deze taak tot mij te ne-

men. Nu het bestuur weer voltallig is zal de 
belasting van o.a. de penningmeester een 
stuk minder worden. Hij wordt namelijk re-
gelmatig geconfronteerd met vele vragen, 
met name zaterdags voor de voetbalwed-
strijd. Hopelijk is dit nu niet meer nodig en 
kunt u eventueel een beroep op mij  doen. 
Ik beloof niet dat ik elke zaterdagmiddag op 
het sportveld ben te zien, maar wel regel-
matig.
Samen met het dagelijks  en algemeen be-
stuur hoop ik leuk en zinvol te kunnen wer-
ken, waarbij uiteraard de belangen van de 
sportvereniging voorop staan.

Met vriendelijke groeten,
W. Eenkhoorn-Lassche, Vossenkamp


