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De VHK-kat
Wat een rust, wat een vreselijke rust, moederziel alleen zit ik hier nu al een paar weken boven de bar. Die zomerstop is me altijd
een lastige tijd, bijna geen mens te zien die
voor wat afleiding zorgt, zo nu en dan buiten
of in de bestuurskamer nog wat leven in de
brouwerij. Ik zal blij zijn wanneer de echte
trainingen weer beginnen. Maar .... ik laat
m’n snorharen natuurlijk niet hangen, nee
joh, ik heb nog wel wat leuks te vertellen
over de afgelopen maand.
Hebben jullie mijn eerste digitale verhaal
gelezen? Nou daar stonden een paar dingen
in die ik nog even verder wil vertellen. Allereerst natuurlijk de waslijst van VHK kampioenen bij de meisjes en dames, dat is nog
eens kat-power, eh sorry girl-power, meiden ga zo door, ik heb van jullie genoten.
Voetballend gaan jullie met grote stappen
vooruit, technisch en tactisch goed verzorgt.
Vorige week had ik het over de VHK dames
met Hendrik Slok, maar die gebruikte heel
andere woorden om damesvoetbal te promoten.
Weten jullie ook nog wat ik de vorige keer
schreef over Rouveen, die zouden weer
langskomen wanneer VHK in de tweede
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dat vind ik nou altijd zo mooi, echt van die
dagen dat jong en oud hier rond kan hangen. Ik dacht bij het afscheid nog wel even
dat ze zich vergist hadden met het corso,
wat een bloemenzee in de bestuurskamer,
wel mooi hoor. Vanaf de bar kon ik ook zien
dat er mooie dankwoorden waren voor Tonia, onze wasvrouw. Supermooi al die club
coryfeeën bij elkaar, naast Tonia, Japie H,
Dirk de Noaber, Hendrik Wind en nog meer
van dat springerige spul, ik begon te spinnen van plezier en pinkte wel een traantje
weg met m’n linkervoorpoot.

klasse zou blijven. Raar he, VHK blijft in de
tweede klasse, maar nou is Rouveen met
grote stappen door de nacompetitie gelopen en hebben we nog geen derby. Super
mooi dat ze naar de eerste klasse gaan, een
hele mijnheer die ze daarin houdt. Als vriendelijke VHK-kat wenst ik ze natuurlijk alle
goeds in die eerste klasse.
Ach en dan natuurlijk die gezellige zaterdagen aan het eind van het seizoen, eerst het
hebbes-toernooi en daarna de familiedag,
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VHK Dames 1
VHK DAMES UNO
SPANNING EN SENSATIE
Met nog drie wedstrijden te gaan staat VHK
Dames 1 nog steeds op de eerste plek in
deze zware tweede competitiehelft. Onze
eerste tegenstander is dan ook niemand
minder dan Olympia’28 Dames 1, tegen wie
we nooit weten wat we kunnen verwachten. De eens zo sterke tegenstander lijkt dit
seizoen niet in vorm, maar je weet het nooit
met Hasselt. Op een donderdagavond reizen
we richting Zwartewaterland om drie punten
op te halen. Het was geen makkelijke wedstrijd, maar uiteindelijk gaan we met een
1-2 winst richting klooster en dus weer drie
punten in de pocket. We zijn super blij, maar
beseffen maar al te goed dat de wedstrijd
tegen Blokzijl, de week daarop, nu extra
beladen is. Blokzijl staat altijd garant voor
een spannende, maar bovenal zware wedstrijd, aangezien ze niets liever willen dan
winnen van VHK. De wedstrijd tegen Blokzijl
gaat op en neer. Waar wij de hele wedstrijd
overtuigend meer doelpunten scoren dan de
tegenstander, geeft Blokzijl niet op. Vooral
de laatste minuten, waarin wij moe worden,
lijkt Blokzijl ineens vleugels te krijgen. Toch
heeft het niet mogen baten voor de thuisclub, wij nemen de drie punten mee naar
klooster na een 4-5 overwinning.
DE DOOD OF DE GLADIOLEN
En daar sta je dan op 19 mei 13.00 uur op
veld 2 tegen je directe tegenstander voor
het kampioenschap: met knikkende knieën,

maar vastberaden om de wedstrijd te gaan
winnen. Oud teamgenoten, familieleden en
pupillen hebben spandoeken gemaakt om
ons te motiveren. Gemotiveerd zijn we wel!
Maar is dat genoeg tegen Urk? Dat er zenuwen zijn is wel te merken. Vooral de eerste
minuten van de wedstrijd laat Urk zien dat
ze het kampioenschap niet zomaar opgeven.
Wij daarentegen laten nog niet zoveel zien.
We voetballen met Urk mee in plaats van
dat wij het heft in handen nemen. Urk scoort
daarom in de eerste helft twee keer, wat
ons in de rust verslagen naar de kleedkamer doet gaan. Ik wed dat alle toeschouwers en Urkers zich af hebben gevraagd wat
er in die kleedkamer is gebeurd tijdens de
rust. De tweede helft was namelijk een heel
andere wedstrijd te zien. Om eerlijk te zijn
gebeurde er vrij weinig in de kleedkamer
zelf, maar des te meer op het veld. Na een
bepaald aantal minuten werd Janine binnen
het strafschopgebied onderuit gehaald, aldus dat vond de scheids. Achteraf hoorde je
sommige toeschouwers zich afvragen of dit
wel het geval was. Het maakte ons in ieder
geval niets uit, want we hadden een penalty. Janine schoot hem prachtig in en VHK Dames 1 kreeg vleugels. De meiden wisten dat
er nog een kans was, dat het niet makkelijk
zou zijn, maar wel mogelijk. Toen Henriëtte
en Jellien samen met de rest van de speelsters zorgden voor de benodigde goals en
iedereen Urk weigerde te laten scoren werd
het uiteindelijk een geweldige 4-2 overwinning. Bij elke gescoorde goal werd er luidkeels gegild van blijdschap. Vooral de goal
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van Jellien die ze eigenhandig binnen de
palen schoot vanaf de cornervlag was magistraal. Toen scheidsrechter Meijer eindelijk
floot was er een ongekende vreugde. Foto’s,
bloemen, kussen, alles kwam er aan te pas.
OP DE PLATTE KAR
Als je kampioen bent moet je op de platte kar, geen twijfel mogelijk. Hoewel het
niet makkelijk was er een te regelen konden we vrij snel na de wedstrijd, nadat ons
haar goed zat, de kar op. Mede dankzij Gert
Wind, Allart Heetebrij en Jurgen Tukker was
het een toprit over het land veno. Wat wel
enigszins jammer was, is dat de bestuurder
niet even langs het sportcomplex van VENO
wilde rijden. Desalniettemin hadden we behoorlijk wat bekijks. Na deze tour gingen we
de kantine in en kon Dames 2 beginnen aan
de welverdiende rit. Wij namen er nog eentje en gingen daarna met z’n allen naar Café
Restaurant het Wapen van Utrecht voor een
heerlijk lopend buffet en een super feestje.
Naast het kampioenschap was het beste
nieuws van de dag toch wel dat trainer Henk
Tukker en leider Jan Heetebrij volgend jaar
nog steeds aan de zijde zullen staan van Dames 1.
DAMES TOERNOOI
Een week na de grandioze zege op Urk
stond het damestoernooi van VHK op het
programma. Ondanks een paar teams die
hebben afgemeld was het een super dag.
VHK MC1 bood zich aan om in te vallen voor
Rouveen en speelden de sterren van de hemel. Ondanks dat ze geen wedstrijd hebben
gewonnen is duidelijk dat er behoorlijk wat

talent zit in deze jonge meidengroep en dat
ze zeker verdiend kampioen zijn. Het was
een gezellige dag met de aanwezige teams,
waaronder het dreamteam van Ens, ons eigen Dames 2 en een paar minder bekende
clubs. We hebben een tevreden derde plek
behaald en kunnen terug kijken op een geweldig seizoen. Op naar de derde klasse!
WIST U DAT?
- Dames 1 nog op zoek is naar een goede
vlagger voor volgend seizoen?
- Dit de eerste keer in de laatste vijf jaar
is dat Dames 1 een leider en trainer
langer dan 1 jaar weet te behouden?
- Dick Meijer de dames aankomend
seizoen voorziet van nieuwe trainings
pakken?
- Er nu twee dames, zover bekend,
zwanger zijn binnen het team?
- En dit betekend dat de vijfde en
zesde VHK dames baby op komst is?
- We alweer vroeg gaan trainen om
ons voor te bereiden op de derde klasse?
- Er zelfs dames mee hebben gedaan met
het Hebbes toernooi?
-

VHK Dames 1 u een fijne zomer wenst
en u graag weer aan de lijn ziet staan in
het nieuwe seizoen?
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VHK C1
C1 geeft Rob Lassche zijn gewenste afscheid.
De start van het seizoen was erg lastig. Veel
wedstrijden werden verloren. Op voorhand
lijken de tegenstanders al veel groter en
langer. Na de winterstop veranderde dit. De
wedstrijden werden niet meer kansloos verloren en goede resultaten werden gescoord.
Een goed voorbeeld was de laatste wedstrijd tegen de uiteindelijke kampioen Ens

C1. Lang wisten de jongens weerstand te
bieden. De voetballers van Ens, die moesten
winnen, werden steeds zenuwachtiger. Zeker toen VHK met 1-0 voor kwam. Uiteindelijk werd de wedstrijd in de laatste minuten
met 2-1 verloren.
Het was ook de afscheidswedstrijd van onze
zeer gewaardeerde trainer/coach Rob Lassche. Twee jaar is Rob met veel enthousiasme trainer bij VHK geweest. Iedere week
was hij minimaal 3 maal te vinden op veld
bij VHK. Hij heeft jongens beter gemaakt
maar bovenal wist hij het team beter te
maken. Tijdens een barbecue bij de familie
Driesen hebben wij afscheid van Rob genomen.
Rob nogmaals hartelijk dank voor al je inzet
bij de C1 van VHK.
07-04-12 | VHK C1 –
Havelte C1
het was een leuke
wedstrijd we speelden goed, en het
scoreboard
stond
aan. De 1-0 viel na
de vrije trap van mylan de keeper bokste
de bal weg en toen
schoot jac hem erin.
De tweede goal ook
van jac na een blunder van de keeper.

Toen was het rust.
de 3-0 viel na een
voorzet van mij die
een verdediger van
havelte in zijn eigen
goal liep. 3-0 was de
eindstand.
Lars de Jonge
05-05-2012 | Urk
C3 – VHK C1
Eerste helft
We
voetbalden
goed en speelden
goed rond maar
ze scoorden toch,
1-0.Direct na de
aftrap hadden we
een goede aanval, de keeper
had hem maar hij
liet de bal weer los en we scoorden de 1-1.
We bleven goed voetballen maar Urk ook.
Urk kwam er door en scoorde 2-1.
Tweede helft
We begonnen ook in de tweede helft goed
maar Urk scoorde toch, 3-1. We bleven goed
naar voren voetballen en maakten 3-2. Urk
maakte een goede actie en scoorde, 4-2.
Niet lang daarna ging het fluitsignaal af en
de wedstrijd was afgelopen.
Harjo Lok
12-05-2012 | VHK C1 – VENO C1
We begonnen de wedstrijd goed en na 5
minuten stonden we met 1–0 voor. Door
een mooie loop actie van Milan en dan een
mooie voorzet op Mark, en hij prikte hem er
in. We wisten deze voorsprong vast te houden tot de rust.
Rust stand: 1–0
Na rust begonnen we niet zo goed we kregen na een poosje een doelpunt tegen en
het werd 1–1. Maar we lieten de koppies
niet hangen en we wisten weer op voor
sprong te komen door een mooie vrijetrap
van Dennis en Mark schoot de afvallende bal
achter de keeper. Dat konden ze van VENO
niet hebben en begonnen te schoppen en te
doen. Maar wij bleven ons eigen spel spelen
en bleven op voorsprong.
Eindstand: 2–1
Harmen slot
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Uit de oude doos!
Dit keer een verslag uit de krant van ruim 40 jaar geleden, namelijk 25 maart 1972!
Slordige aanvallen
VHK GREEP KANSEN NIET
St. Jansklooster – Een fantasieloos VHK
heeft zaterdagmiddag in Zwolle tegen IJC
de kans niet gegrepen om in deze voetbalwedstrijd de twee broodnodige puntjes te pakken, die het zo best kon gebruiken om in de kopgroep te blijven.

publiek. De genomen strafschop ging naast.
Enkele minuten later kreeg VHK weer een
schitterende kans. B. Leeuw kwam alleen
voor de keeper doch vergat de bal in het
doel te plaatsen. Tot rust kwamen geen van
beide ploegen tot scoren.

Met nog twee wedstrijden te spelen miste
VHK zaterdagmiddag de aansluiting met
DSV. VHK speelde deze middag vooral in de
eerste helft met erg weinig inzet. De aanvallen werden slordig uitgevoerd, en er werd
slecht geplaatst. De kansen om te winnen
waren deze middag volop aanwezig. VHK
verzaakte echter op het beslissende moment toe te slaan. Voor IJC was dit een schitterende gelegenheid om VHK uit haar spel
te halen wat vooral in de eerste helft volledig lukte. In de tiende minuut kreeg VHK de
kans van de middag. De buitenspelval die
vele malen met succes door IJC werd toegepast faalde op een gegeven moment totaal.
Dit gaf J. van de Linde de gelegenheid om
alleen door te gaan. De doelman van IJC was
de enige hinderpaal. De gepasseerde doelman klampte zich vast aan v.d. Linde, wat
deze echter niet verhinderde om te scoren.
Het doelpunt was gemaakt, doch scheidsrechter Mulder kende dit zuivere doelpunt
niet toe en nam de vreemde beslissing door
voor deze overtreding een strafschop toe te
kennen, onder hevig protest van spelers en

Na de thee speelde VHK wat beter. De ballen
werden beter afgegeven en IJC kwam sterk
onder druk te staan. Het overwicht dat VHK
op dat moment had kwam er in de 15e minuut van de tweede helft pas uit. Een goede
aanval van VHK werd in eerste instantie door
de doelman van IJC afgeslagen. Hij kon de bal
echter niet geheel verwerken, wat L. Croes
de gelegenheid gaf nogmaals te scoren. Ditmaal met succes. Met deze 1-0 stand in het
voordeel van VHK gingen de jongens uit St.
Jansklooster die de winst op dat moment in
de zak hadden niet door. IJC kwam terug en
met nog een kwartier te spelen scoorden zij
uit een vrije trap de gelijkmaker.
In de laatste minuten wilde VHK nog een
doelpunt forceren. VHK kwam massaal opzetten. IJC verdedigde echter goed. Enkele
minuten voor het einde scoorde W. van
Eerde uit een hoekschop. Hij kreeg de bal
afgepast op het hoofd en kopte goed in.
Weer was het scheidsrechter Mulder die wegens duwen dit zuivere doelpunt afkeurde.
IJC was danig opgelucht met het eindsignaal
van de arbiter en blij met dit ene puntje.
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