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vHK 1
aan het begin van het seizoen veel nieuwe 
gezichten in de groep en voor de groep. 
einde seizoen 2012 afscheid genomen van 
een aantal gerenommeerde spelers zoals 
Jaap Heetebrij, dirk naberman, Henrie vis, 
patrick Menger en in de staf Klaas Min-
heer, Martijn Mooiweer, bertil Hansma en 
Harm rook. nieuw  in de staf Hoofd trainer 
Henrie rijke de positie van assistent trai-
ner werd niet ingevuld, looptrainer ruud 
schepers, Fysiotherapeut tom Hesing en 
team manager Hilbert weijs, de functie 
van assistent scheidsrechter is nog vacant! 
wat geen goede zaak is steeds een andere 
grensrechter. Maar nieuw in de groep roy 
visscher, Marco voorhorst, eric brandsma 
en uit eigen jeugd rolf Heite en raymond 
van de linde had wel aan gegeven om de 
open gevallen plek die dirk naberman 
achter gelaten heeft te knokken met al-
lart Heetebrij wie de eerste Keeper  zou 
worden.

voorbereiding en beker:
De voor bereiding is in tweeën geknipt 2 we-
ken voor de vakantie en 2 weken voor het Cor-
so trainen, geen oefen wedstrijden gespeeld, 
Over Zwaluwen belden af en wij moesten 
noodgedwongen Be Quik ’28 2 afbellen om-
dat wij geen 11 – tal op de been konden bren-
gen! Een prachtig Corso mee gemaakt maar 
een belabberde voorbereiding gekend. De 
eerste beste wedstrijd die wij moesten spe-
len was voor de beker  thuis tegen CVVO  uit 
Lemmer je kunt het wel raden hoe de afloop 
van deze wedstrijd was deze ging verloren 0 
- 5. De 2e wedstrijd was op zaterdag van het 
Venose corso uit in en tegen Joure, we had-
den een wedstrijd in de benen en een training 
verder, het  ging iets beter er werd gescoord 
en flink ook 

6 – 5! gewonnen 1e helft redelijk veld spel 
veel kansen, maar ook kansen en doelpunten 
weg gegeven, verder een prima keepende 
Allart ruststand 2 – 3 hattrick van Roy Visscher, 
tweede helft werd door Rick in eens uit een 
corner gescoord en Berry en Jaap maakten er  
5 en 6 voor V.H.K. Veel doelpunten gemaakt 
, maar ook te veel weg gegeven, een smetje 
op de wedstrijd was de rode kaart van Den-
nis Boes , hij gleed weg, en man valt over 
hem heen rood, zonde die zijn wij een paar 
wedstrijden kwijt! De dinsdag er op weer oe-
fen pot in en tegen zondag 3e klasser sc Em-
meloord, Arno Tukker nog steeds niet fit na 
een operatie, dus Henri  startte met Raymon 
van de Linde op doel,en met Dennis Kuiper en 
Marco Voorhorst in het centrum, we begon-
nen scherp en kregen al gauw via een paar 
mes scherpe counters kansen voor Berry , Roy 
en Rick maar het bleef 0 – 0 , na wat cruciaal 
bal verlies op rechts en een foutje van onze 
keeper stond het zomaar 2 – 0, na rust weer 
een gretig V.H.K. en maakten binnen 5 min. 
de aansluitingstreffer via Roy, en Berry scoor-
de de 2 – 2 Allart was de rust Raymon komen 
vervangen, Allart keepte zeer verdienstelijk, 
maar kon niet voorkomen dat Emmeloord in 
de rebound de 3 – 2 scoorde, maar door de 
trainingsachterstand was de pijp na 70 min 
leeg, met veel kunst en vliegwerk werd het 
einde gehaald. Nog 1 training en dan wacht 
Olympia “28 in Hasselt.

Competitie 2012 - 2013
Hoe is het mogelijk de ouverture van de com-
petitie was voor de 3e jaar op rij in Hasselt, 
tegen Olympia ’28, de twee vorige edities 
gingen verloren, wat zou deze editie opleve-
ren. Onder werkelijke zomerse omstandighe-
den en een prima verzorgde grasmat , begon 
Olympia ’28 fel en gretig aan de wedstrijd 
wat je van ons niet kon zeggen de eerste min 
waren nerveus en krampachtig van onze kant 
maar door simpel balverlies kreeg Olympia 
in de 4e min de eerste kans , die naast het 
doel geschoten werd. Na goed 10 min te heb-
ben gespeeld deelde V.H.K.de eerste spelde 
prikken uit, de eerste kans was voor Berry op 
aangeven van Roy, de tweede voor Jaap die 
op de keeper schoot en in de rebound op het 
doel waar de keeper de bal knap pakte in de 
15e min was het opnieuw Roy die Berry op 
avontuur stuurde maar die zag zijn schopt ge-
keerd door de keeper. In de 30e min kwam  
Jurgen Tukker voor de aangeslagen Eric Brans-
ma, maar in deze fase speelde V.H.K. erg on-
rustig, slordig in de passing en de kansen 
waren niet benut dus zette Olympia aan om 
toch wat te forceren , en kwamen steeds over 
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de linkerkant van 
ons gevaarlijk door, 
wat voor hun toch 
een aantal goede 
mogelijkheden op-
leverde maar ook 
zij gingen er slor-
dig mee om. Maar 
in de 40e min was 
het wel raak voor 
V.H.K , Roy stuurde 
Rolf op randje van 
buitenspel weg , 
en deze lobde de 
bal over de keeper 
heen 1 – 0 , dit was 

een opsteker van jewelste! Olympia startte 
in de 2e helft fel en zette V.H.K stevig vast 
op eigen helft wat resulteerde in wat kansjes 
voor hun , in de 57e min was het wel raak bal 
via de linkerkant voor gegeven , Rudolf zou 
een speler van Olympia hebben vast gehou-
den strafschop 1 – 1 , toen ging het op eens 
hard, in de 65e min viel de 2 – 1 dit kwam in 
een omschakel moment waar Olympia dank-
baar van profiteerde, de krachten vloeiden 
langzaam weg deels door de hitte maar ook 
omdat wij conditioneel nog niet top waren, 
maakten zijn in de 70e min via een kopbal 
de 3 – 1 wedstrijd gelopen Henrie bracht Chris 
en Jasper in voor Rolf en Dennis Kuiper, in de 
extra tijd scoorden zij ook nog de 4 – 1 via 
Kelt Bonhof. Weer een verloren start van de 
competitie in en tegen Olympia ’28.

Op onze trainingsavond speelden wij op 4 
september in Zwolle tegen Be Quick ’28 1 , dit 
was een zeer nuttige oefenwedstrijd, het was 
een zeer snelle wedstrijd met kansen over en 
weer, door de vele positie wisselingen van 
Be Quick werd het in de 43e min op randje 
buitenspel 1 – 0 dit was ook de ruststand. In 
de rust bracht Henrie Jasper voor Henk, het 
spelbeeld bleef het zelfde snel spel en veel 
positie wisselingen, in de 74 min maakten zij 
iets of wat gelukkig de 2 – 0 , bal op de lat en 
via de rug van Raymond in het doel, ook in 
deze wedstrijd kwamen we conditioneel op 
het eind te kort77 min 3 – 0 , 81 min 4 – 0 en 
in de 89 min werd het toch nog een grootte 
nederlaag 5 – 0 , al met al een nuttige wed-
strijd wat veel duidelijk maakt, qua conditie 
waren we er nog niet en het veld spel was 
deze avond niet onaardig maar nog lang niet 
goed genoeg.

Op 8 september bracht de Weide 1 uit Hoog-
eveen een bezoek aan sportpark Monniken-
molen voor de 2e competitie, De Weide door 
veel kenners getipt als een van de titel kan-
didaten. Dat hebben we geweten V.H.K. werd 

vanaf het begin met voetballend en met veel 
beweging op eigen helft vast gezet plus dat 
dit team voorin veel lengte had. Je zag het 
aankomen en in de 25e min was het raak 0 
– 1 de spits van De Weide liet Raymond kans-
loos. Wij krabbelden gaande de 1e helft wat 
op kregen wat grip op de wedstrijd wat re-
sulteerde in de 35e min voor de 1e kans van 
Berry die liet zich half van de bal zetten en kon 
toen te weinig kracht in zijn schot leggen om 
de keeper te passeren. In de 40e min kreeg 
Berry op aangeven van Roy de bal vrij , maar 
de keeper kon ternauwernood redding bren-
gen. In de 2e helft ging Rick er op de linker-
kant vandoor gaf een puike voorzet Berry kon 
aannemen en schoot te gehaast naast hier 
had meer ingezeten. Toen liet de scheidsrech-
ter van zich spreken eerst geel aan De Weide 
en geel voor Dennis Kuiper, nadat Henrie Ru-
dolf wisselde voor Jurgen was Dennis Boes 
aan de beurt ook geel en een strafschop voor 
De Weide die door Raymond schitterend werd 
gestopt dus nog steeds 0 – 1 , het bleef span-
nend, tot de 74 min toen er een overtreding 
op Dennis Boes werd gemaakt, de scheids 
floot voor deze overtreding, tijdens het op-
staan struikelde de speler van De Weide over 
het been van Dennis , rechtstreeks rood! Den-
nis zullen we een aantal weken moeten mis-
sen, later zal blijken dat hij 3 wedstrijden zou 
krijgen voor dit op het oog onschuldig ver-
grijp. Dit was het breekpunt in de wedstrijd, 
in de 76 min blunderde Raymond en gaf de 
spits van De Weide de 0 – 2 op een presenteer 
blaadje.  Marco kreeg in de 90 min ook nog 
een gele kaart, wat dure zijn op z’n moment. 
Wij kwamen zuur weg maar bleven op 0 pun-
ten staan.

Na 2 pittige trainingen op dinsdag  30 min 
onder Ruud Schepers rest training Henrie en 
de donderdag moesten we om 11 uur verza-
melen voor de wedstrijd bespreking , en om 
11.30 uur stapten we op 15 september de bus 
in om af te 
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reizen naar het 
hoge noorden, naar Ten Boer waar de plaat-
selijke Omlandia  wachtte voor de 3e compe-
titie wedstrijd. We begonnen zeer scherp al 
in de 3e min kwam Berry een teenlengte te 
kort op een vrije trap van Rick vanaf de linker-
kant. Omlandia schrok van dit begin en ging 
wat zuiniger spelen, tot in de 20 min het 1e 
plaagstootje bal werd hard vanaf recht voor 
gegeven kopbal hard naast. In de 22 min was 
het wel raak wij verspeelden op de rechter-
kant in de verdediging de bal, gasten kwa-
men 2 tegen 1 te staan en lieten Raymond 
in de lange hoek kansloos 1 – 0 zulke kansen 
hoef je de voormalig 1e klasser niet te geven. 
Maar V.H.K. liet zich niet uit het veld slaan, in 
de 28 min liet Roy een voorzet los vanaf de 
linkerkant, bal op de lat dus het had zomaar 
1 – 1 kunnen staan. Maar je zag dat Omlandia 
over een goede ploeg beschikt,  met snelle 
spitsen ,in de 32 min kon Jurgen nog een bal 
van de lijn halen, in de 38 min pakte de kee-
per van Omlandia de bal buiten de 16, Rick 
speelde Roy in en die schoot op de keeper 
weer net geen doelpunt. In de 41 min raakte 
Raymond geblesseerd, even dachten wij dat 
hij niet verder kon , maar Johan Klappe wist 
hem toch weer zo danig op te lappen dat hij 
weer verder kon spelen. Maar in de 43 min 
liet Omlandia de klasse zien en scoorden de 2 
– 0 via een aanval recht door het midden, en 
lieten Raymond kansloos. In de rust wisselde 
Henrie Rudolf voor de onzichtbare Berry.  In 
de 2e helft gebeurde er eerst niet s, maar uit 
het niets scoorden zij de 3 – 0 door een cross 
pass op de snelle nr. 11 Jeroen de Haan die 
simpel afrondden In de 74 min was het de 
zelfde snelle nr. 11 die weer kinderlijk een-
voudig de 4 – 0 mocht scoren. V.H.K. liet nog 
een keer van zich spreken door een vrije trap 
van Rudolf die de bal knap keerde, toen in 
de 85 min ook nog de 5 – 0 viel werd de te-
rug reis naar ’T KLOOSTER wel erg moeilijk en 
lang.

Op de terug reis uit het hoge noorden, heb-
ben we tijdens het drinken van een biertje 
of wat ander fris, alvast vooruit gekeken naar 
de wedstrijd die voor 17 september stond 

gepland,  in en tegen jong Genemuiden, er 
waren er die liever in dit stadium tegen 4e 
of 3e klasser hadden gespeeld, want zullen 
tegen z’n ploeg dik in gemaakt worden, maar 
weer anderen zeiden misschien wordt deze 
wedstrijd wel de ommekeer, want in iedere 
wedstrijd die we hebben gespeeld  hebben 
we  kansen gehad. We hebben die avond niet 
gewonnen maar hebben wel opzien gebaard 
met ons offensieve spel, wat in de 1e helft 5 
goede mogelijkheden en kansen hebben ge-
creëerd via Marco, Roy Jaap 2x en Berry via 
een schitterende steekpass van Roy ruststand 
2 – 0 , met een goed keepende Allart alleen 
zonde van de 2 – 0 toen hij er even niet goed 
uitzag. De 2e helft was net 3min bezig toen 
Genemuiden ons zwak verdedigen afstrafte 
en er 3 – 0 van maakte. V.H.K.. bleef de aanval 
zoeken en werd bijna in de 70 min beloond, 
Roy was even te zelfzuchtig en vergat Berry 
aan te spelen, weg kans, maar in de 80e min 
mocht Jaap vanaf de rechterkant een corner 
nemen en vond Roy die de 3 – 1 fraai inklopte. 
Berry had zelfs de 3 – 2 op zijn schoen toen hij 
allen voor de keeper de bal aan de verkeerde 
kant van de paal naast schoot. Als afsluiting 
van deze wedstrijd moesten er strafschoppen 
worden genomen die wij met 6 – 5 verloren. 
Een zeer nuttige wedstrijd, waar wij V.H.K. 
op een goede manier ‘verkocht” hebben. En 
nu dit gevoel mee  nemen naar de komende 
thuiswedstrijd tegen Scheemda.

22 september Scheemda thuis, dit werd voor 
V.H.K. 1 een dag om niet snel te vergeten. 
Om 10.30 uur de selectie aanwezig zijn, er 
werden trainingspakken verstrekt aan de 
voltallige V.H.K. 1 en 2 selectie incl. de staf, 
daarnaast werden nieuwe wedstrijd shirts 
uitgereikt aan V.H.K. 1, de sponsoren COOP 
Hobma en van Van Benthem veevoeders wer-
den door Hoege Lassche , Jannes Mooiweer 
en algeheel  voorzitter Ab Mooi-
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weer in het bijzijn van de voltallige selectie 
toegesproken en werden de bij behorende 
bloemen overhandigd, verder werd door aan-
voerder Dennis Boes een ingelijst oud V.H.K. 
1 wedstrijdshirt overhandigd aan Ed van Ben-
them, vervolgens werden er foto’s genomen 
bij de COOP supermarkt en bij de Monniken-
molen. Terug gekomen in de kantine konden 
we aanschuiven voor een heerlijke lunch, 
samengesteld en bereid door Coby en Aaltje 
Rook, dit werd erg gewaardeerd. Na de ge-
bruikelijke wedstrijdbespreking vooraf werd 
er om 14.30 uur afgetrapt tegen Scheemda 
voor V.H.K. een onbekende tegenstander, 
V.H.K. begon scherp en Rick had zomaar op 
aangeven van Roy in de 2e min de score kun-
nen openen, in de 6e min was het wel raak 
Berry snelde over rechts de 16 m in en haal-
de hard uit 1 – 0 keeper kansloos. Scheemda 
liet ook een aantal keren zien hier niet voor 
niets naar toe gekomen te zijn, na een paar 
mogelijkheden was het inde 19min wel raak, 
corner vanaf links en in een scrimmage voor 
het doel lukte het Scheemda toch de 1 – 1 te 
scoren. Maar V.H.K. pakte de draad prima op 
aangeven van Rick miste Roy nog net maar 
in de 28 min was daar toch de 2 – 1 van de 
schoen van Roy die na een schitterende pass 
van Arno de bal ineens uit de lucht de bal van 
rand 16 snoeihard in het dak van het doel 
joeg, wat een schitterend doelpunt! Met deze 
stand gingen we rusten. Na een rommelig 
begin ging V.H.K. op jacht naar meer, zo ronde 
50 min kreeg V.H.K. een 3 tal mogelijkheden 
de score uit te bouwen, Henri bracht in de 62 
min Evert voor Rolf, nadat Scheemda op een 
haar de 2 – 2  miste , schoot Roy in een 1 
op 1 situatie de bevrijdende 3 – 1 binnen , 
in deze fase hadden wij nog meer uitkunnen 
lopen. Na dat Marco zijn 3e gele kaart van het 
nog maar prille seizoen kreeg gepresenteerd, 
maakte Henk op zijn verjaardag de 4 – 1 op de 
borden, V.H.K. speelde in deze periode goed 
voetbal en kwam er toch wat vorm in het 

spel, deze overwinning hadden we nodig en 
staken we de eerste 3 punten na een lange 
dag in de tas.

Op 24 september reisden we af naar Beilen 
waar ons het plaatselijke Fit Boys wachtte. 
Nadat we de warming-up op een paar hon-
derd meter van het hoofdveld moesten doen, 
starten wij de wedstrijd slap en zonder be-
leving, nadat we een aantal corners op rij te 
verwerken kregen en Raymond een paar bal-
letjes lekker had gepakt, kantelde de wed-
strijd volledig, en scoorde Berry de 0 – 1 op 
aangeven van Roy, dit was een aanval uit het 
boekje, en na een prima actie van Rolf over 
rechts speelde Rick aan en in de voortzet-
ting maakte een speler van Fit Boys hands en 
mocht Roy de 0 – 2 vanaf de strafschopstip 
maken, wat ook lukte. Maar op slag van rust 
lieten wij Fit Boys terug komen in de wed-
strijd en corner vanaf rechts,  een van de lan-
ge mensen waar Henri op voorhand voor had 
gewaarschuwd kon ongehinderd raak koppen 
1 – 2 . Henri wisselde Henk voor Evert, en de 
eerste de beste aanval had Marco met een 
beetje meer geluk de 1 – 3 kunnen maken 
maar zijn schot werd geblokt, V.H.K. bleef het 
betere van het spel houden wat in de 60 min 
resulteerde in toch de  1 – 3 door een penalty 
verzilvert door wie anders Roy Visscher, in 
deze fase kreeg V.H.K. nog veel meer kansen, 
en toen deze niet werden benut kwam plots 
toch weer Fit Boys terug in de wedstrijd door 
Raymond in de 70 min kansloos te laten op 
een harde schuiver. Na de tegen treffer her-
stelde V.H.K. zich prima, en toen schroefde 
V.H.K. de score in rap tempo op, via Berry , 
Rolf en Roy stond het in    no – time 2 – 6 , en 
in de 90e min stuurde Evert,  Roy de diepte in 
en legde keurig af op Berry die de    2 – 7 liet 
noteren. Wat een lekker gevoel 2 wedstrijden 
op rij winnen met deze toch deels nieuwe en 
gretige groep.
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vHK C1

even voorstellen

01-09-2012 | desz C1 – vHK C1
Op zaterdag  1 september  speelden we de 
tweede bekerwedstrijd tegen Desz C1.
In de eerste minuut kregen we een doel-
punt tegen. We werden daardoor wakker 
gemaakt en begonnen te voetballen. Na on-
geveer tien minuten scoorde Thomas de 1-1. 
Na weer even te voetballen maakten we de 
1-2 . In de rust was de stand 1-3. Toen de 
tweede helft was begonnen scoorden we al 
snel de 1-4  waarna het al snel 1-8 stond. 
Daarna zakten we een beetje in, maar 
maakten we nog wel de 1-9. Daarna kregen 
we een corner  tegen  waar een handsbal 
werd gemaakt en we een penalty tegen  
kregen en toen was  de stand nog even 2-9. 
In de laatste minuten gingen  we wat beter 
en maakten we 2-10.

De doelpunten makers waren:
Thomas 5 doelpunten
Mark 2 doelpunten
Max 2 doelpunten 
Ruben 1 doelpunt

Max 

vHK C1 – rKo C1
1e helft:
We begonnen sterk aan de 1e helft . Daar-
door kwamen we ook op voorsprong door-
dat we hun opbouw goed stoorden kwam 
Mark aan de bal die gaf de bal mee aan Tho-
mas en hij schoot de bal binnen 1-0.
Daarna verzwakten we en verloren we de 
bal te veel waardoor zij meer in de aanval 
kwamen. RKO kreeg een counter en scoor-
den daaruit 1-1.
2e helft:
We begonnen goed aan de 2e helft maar 
kregen een doelpunt tegen waardoor we 1-2 
achter kwamen.
Maar we zetten goed druk en scoorden daar-
door ook de gelijk maker door Ruben 2-2. 
We stoomden door en ook de 3-2 (Thomas) 
en de 4-2 (Jac) en ook nog de 5-2 (Mark)
Eind uitslag:
5-2 overwinning.
Even voorstellen

Voor de voetballers van de eerste en twee-
de selectie ben ik reeds berucht, maar voor 
vele andere leden van sv VHK ben ik nog 
onbekend.

Mijn naam is Ruud Schepers en sinds dit sei-
zoen de loop / hersteltrainer van VHK. Sa-
men met mijn vriendin ben ik woonachtig in 
Steenwijk en naast mijn ‘normale’ werk ben 
ik looptrainer bij zowel sv Steenwijkerwold 
als sv VHK. Ook ben ik looptrainer bij loop-
groep de Woldrunners in Steenwijk.

Mijn vrije tijd breng ik graag door op de golf-
baan wat naast het hardlopen een hobby 
van mij is.

Zelf heb ik bij vv Raptim te Coevorden ge-
voetbald, waaronder ook in het 1e elftal 2e 
klasse zondag. Via deze club heb ik ook een 
voetbaltrainers diploma mogen halen.

Bij atletiek vereniging Start 78 te Steenwijk 
heb ik mijn looptrainers diploma mogen ha-
len. Heb zelf o.a. de halve marathon van Pa-
rijs en Praag gelopen. Daarnaast heb ik ook 
een aantal hele marathons gelopen waaron-
der de marathon van New York.

Doelstelling van de loop / hersteltrainingen 
is om de mannen van de eerste en tweede 
selectie bewust te maken van de manier 
van lopen en daarbij aan te geven wat het 
effect is. Techniek, coördinatie en kracht zijn 
de hoofdonderdelen van de looptraining die 
wekelijks op dinsdag wordt gegeven.
Effect van een goede looptechniek is dat 
het minder energie en kracht kost. Bijko-
mend voordeel is dat het blessure preven-
tief werkt. Mochten spelers desondanks 
toch een blessure oplopen zorgen we 
(Johan Klappe, Tom Hessing en ik-
zelf) er samen met de trainers voor 
dat de geblesseerde speler op een 
goede manier weer bij de groep kan 
aansluiten.  

Door mijn drukke bestaan zal ik wei-
nig wedstrijden kijken van sv VHK 
maar uiteraard zal ik zo nu en dan 
eens kijken of ik in de wedstrijden 
terug zie wat we op de dinsdagen 
proberen aan te leren. 
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vHK C2

VHK C2 is een leuke en gevarieerde mix van 
verschillende types voetballers. De meeste 
jongens zijn 1e jaars C’s aangevuld met 3 
D’s en een aantal ervaren 2e jaars C’s. We 
moeten het niet hebben van fysieke kracht 
maar zullen de tegenstanders voetballend 
af moeten troeven. Deze tegenstanders zijn 
vaak fysiek sterker en het blijkt dan ook 
wanneer C2 zich laat verleiden om zich aan 
te passen aan de tegenstander dit meestal 
niet goed afloopt.
Op doel staat Jaron Mooiweer, een zeer be-
trouwbare sluitpost die regelmatig punten 
voor ons pakt en daarnaast een echte sfeer-
maker is.
De verdedigers Swen, Robert, Cor, Niek en 
Julian staan stuk voor stuk hun mannetje en 
dat blijkt tot nu toe ook wel want we hebben 
bijna de minst gepasseerde verdediging!
Het middenveld heeft met Ryan, Jesse, Ru-
ben en Sven alles in huis: technisch zeer 
vaardig, diepgang, controle en daardoor de 
motor van het team. Ook pikken ze regelma-
tig hun doelpuntje mee. 
De voorste linie, Justin, Rick, Christof en Ro-
nald (is eigenlijk overal inzetbaar) is snel, 
technisch begaafd, heeft een actie in huis 
en bestaat meestal uit jongens die nog 2e 
jaars D zijn.

Maar al wel voor de doelpunten moeten zor-
gen. Dit pakken ze na verloop van tijd steeds 
beter op tussen de ‘C-reuzen’.
De begeleiding bestaat uit een drietal met 
in totaal bijna 75 jaar eerste elftal ervaring 
dus mochten de prestaties tegenvallen valt 
dit de begeleiding volledig aan te rekenen!
 
beKer
Net als de meeste VHK-teams (ivm de corso-
koorts) grijpen wij de bekerwedstrijden aan 
als oefenwedstrijden in voorbereiding op de 
competitie. De beide bekerwedstrijden in de 
poule hebben we winnend afgesloten:

verslag bekerwedstrijd:
v.H.K C2 – Flevoboys C7
2012-08-25
we begonnen de wedstrijd goed en daar-
door scoorde Rick al heel snel.
niet lang daarna kwam de tweede treffer 
ook aan bod, die werd benut door Justin.
Net voor de tweede helft scoorde Jac en Jus-
tin ook nog twee doelpunten dus konden 
we de voorsprong niet meer weggeven. De 
tweede helft ging niet zo goed het spel ging 
meer door het midden dan de buitenkant, 
dus werd er maar één keer gescoord door 
Jesse via een mooie vrije trap.

even een voorstelrondje:
vHK C2 is grotendeels ontstaan uit de d1 van vorig jaar en bestaat uit de volgende spelers 
en begeleiders:  
bovenste rij vlnr: theo Knobbe (trainer/coach), swen Mooiweer, rick van benthem,  
ronald van benthem, Jaron Mooiweer, robert eenkhoorn, sven pol, Julian wibier,  
Harm vis (trainer/coach) en bert eenkhoorn (leider/grensrechter).
onderste rij vlnr: Cor lassche, Christof Knobbe, ruben bruintjes, niek tuin, Jesse dekker, 
ryan stam en Justin vis.
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Ronald probeerde nog wel te scoren maar 
het geluk zat hem niet mee hij schoot op de 
lat en miste een penalty. de tegenstander 
wist er nog wel één te scoren, dus was de 
eindstand: 5-1
Christof

nagele  C2  - vHK C2
In het begin hadden we direct een tegen 
aanval maar het liep goed af toen kwamen 
wij weer.
Zo ging het de eerst helft de hele tijd. Voor 
allebei  een paar kansen, maar we stonden 
nog wel voor.
Justin scoorde in de eerste helft 2x  en de 
tegen partij 1x. De ruststand  1-2. 
In de tweede helft ging het veel beter we 
speelden veel aan de tegenstanders helft.
Er kwam een penalty voor ons Christof nam 
hem maar de keeper had hem. Daarna 
scoorde Ryan de  1-3 daarna werd het  2-3  
en moesten we weer oppassen maar Justin 
scoorde de 2-4 
Cor lassche

Het vervolg van de beker was tegen Heeren-
veense Boys en deze wedstrijd hebben we 
een collectieve wanprestatie geleverd en 
verloren dan ook terecht met 3-0. Gauw ach-
ter ons laten en leren van onze fouten!

CoMpetitie
Hierna de competitie in waarin we steeds 
beter beginnen te voetballen en tot nu toe 
alleen tegen EBC/Delfstrahuizen C1 kansloos 
verloren hebben van een team wat eigenlijk 
niets bij ons in de competitie te zoeken heeft. 
Het gros van de spelers van EBC kwam met 
de brommer naar het veld en moest bukken 
om niet het hoofd tegen de lat te stoten. 
Toch hebben wij ons daar kranig verweerd 
en, ondanks dat de uitslag van 8-3 anders 
doet vermoeden, zijn wij niet weggespeeld 
en hebben een puike wedstrijd gevoetbald. 
We krijgen ze nog thuis en zijn klaar voor re-
vanche!

vHK C2 – urk C4
Vandaag moesten we tegen Urk, en zoals ge-
woonlijk wisten we dat dit geen makkelijke 
3 punten zouden worden. Na een korte maar 
krachtige warming-up vloot de scheits Jesse 
Dekker erbij wij wonnen de aftrap. Toen be-
gon de wedstrijd we begonnen matig, na 20 
minuten kwam er een actie door VHK toen 
kwam een voorzet alleen die kwam niet 
goed aan, Urk counterde als een gek en ze 
waren te sterk voor onze verdedeging en 
jammer genoeg ook voor de keeper, de stand 
werd 0-1 tot de rust na op en neer spel. In de 
rust werden wij moedig toe gesproken door 

onze trainer/leider Harm Vis we liepen het 
veld weer op met vertrouwen en we begon-
nen de 2e helft nog krachtiger, na heel veel 
pogingen op goal was het toch zo ver Justin 
Vis scoorde de 1-1 na een mooie actie. Ryan 
Stam vroeg de scheits nog hoelang en hij zei 
nog 12 min. En toen gingen we verder nog 
12 min goed spelen en nog een doelpunt 
binnen te halen maar ja dat lukte niet uitein-
delijk hebben we gelukkig nog 1 punt binnen 
gekregen met als stand 1-1.
ryan stam

03-11-2012 urk C4 – sv vhk C2
Vandaag moesten we naar Urk C4. Thuis 
hadden we 1-1 gelijkgespeeld. We begon-
nen goed en Christof scoorde de 0-1 en 
daarna Justin de 0-2. Maar we gingen de 
rust in met een 1-2 stand door een corner 
die er door hun in werd geschoten. 2e helft 
werd het 1-3 dankzij Christof en in de laatste 
minuten scoorde Ronald nog de 1-4.
Niek Tuin

Zaterdag 10 november moesten wij tegen 
SVM voetballen. Dit was niet echt een moei-
lijke tegenstander. Christof scoorde de 0-1 
en kort daarna werd het 1-1, daarna scoorde 
Jesse uit een vrije trap toen was de stand 
1-2 later werd Christof onder uit gehaald en 
kregen we een penalty. die werd genomen 
door Ronald en die scoorde toen was de 
stand 1-3. Na de rust scoorde Rick nog 2 keer 
en de eindstand was 1-5.
rick van benthem

uitslagen competitie t/m 10-11-2012:
8-9-2012 VHK C2 Urk C4 1 - 1
15-9-2012 Espel C1 VHK C2 1 - 7
22-9-2012 VHK C2 Urk C5 0 - 1
6-10-2012 VHK C2 CVVO C3 3 - 0
13-10-2012 SJO EBC/Delfstrahuizen C1G 
  VHK C2 8 - 3
27-10-2012 VHK C2 Nagele C1 5 - 0
3-11-2012 Urk C4 VHK C2 1 - 4
10-11-2012 SVM C2 VHK C2 1 - 5

tot slot
Zoals bovenstaande verslagen laten zien 
boeken de jongens progressie dus dat be-
loofd wat voor het vervolg van de competi-
tie. Het inleveren van de verslagen kan aan 
de andere kant wel wat beter; iets minder 
twitteren, what’s app-en en gamen graag! 
Verder is het een heel plezierige en gezel-
lige groep met heel veel potentie!
Ga zo door jongens!
begeleiding vHK C2
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vHK MC1
Op zaterdag 15 september hadden de mei-
den van V.H.K MC1 een wedstrijd thuis te-
gen de MC1 van Steenwijkerwold. De mei-
den hadden er zin in en ze begonnen goed. 
La-vie Rook maakte het eerste doelpunt in 
de 7de minuut. Lisa Bovendeur scoorde het 
2de doelpunt. De ruststand was 2-0. De lei-
ders en trainer waren erg tevreden over de 
stand. In de 2de helft maakte Jenda Weijs 
het 3de doelpunt. Ook ging het overspelen 
in de wedstrijd goed en was iedereen blij 
met de uitslag van 3-0.
Manon ten napel

27-10-2012:  Een zwarte zaterdag voor de 
meiden van MC1.

Sinds 14 april 2010 hebben wij geen wed-
strijd verloren van een meidenteam, het 2-1 
verlies tegen Steenwijkerwold viel dan ook 
erg zwaar. De grote meiden van de tegen-
partij scoorden het eerste punt waardoor we 
direct op scherp stonden. We maakten vele 
acties, in tegenstelling tot de tegenpartij die 
zich vrijwel nooit op onze helft bevond. We 
waren dus zeker niet kansloos, maar opeens 
was daar na de rust weer onverwachts ie-
mand op onze helft die zich door de achter-
ban beukte. Het was raak en het stond 2-0. 
Opgeven was natuurlijk geen optie, maar 
helaas rondde we de acties niet goed ge-
noeg af. 

Maar toen was daar uit het niets Lisa die  
een mooie bal door het midden naar mij toe 
passte , ik nam de bal aan en speelde de bal 
langs de verdediging het  doel in, RAAK! 
Het stond nu 2-1 en het was onze beurt om 
ze terug te pakken. Helaas speelde de te-
genpartij meer rugby dan voetbal wat dan 
weer niet  ten goede kwam voor het spel. 
We wouden natuurlijk nog graag winnen of 
op z’n minst gelijk spelen, maar helaas was 
daar het fluitsignaal net iets te vroeg. 
Na de wedstrijd hebben we de meiden, on-
danks het onsportieve spel, toch nog een 
hand gegeven. Dit laten we ons niet weer 

gebeuren en we gaan er de volgende wed-
strijd weer vol tegen aan! 
la-vie

Vandaag (21 september 2012) moesten we 
tegen Olde Veste. Deze wedstrijd ging best 
goed, maar ook weer niet.  De eerste helft 
ging het niet zo goed want we stonden ach-
ter met 0-3
Na de rust ging het veel beter, we bouw-
den heel goed op. Eerst scoorden we in het 
begin van de 2e helft 2 keer achter elkaar, 
ik weet niet meer precies door wie, maar 
het stond 2-3 en we hadden nog een paar 
minuten te gaan. In de laatste minuut rende 
La-vie naar het doel van Olde Veste, maar 
ze werd heel hard onderuitgehaald, en ze 
kreeg en trap in haar buik. We kregen een 
penalty die werd genomen door Lisa. En ja 
hoor Lisa scoorde de 3-3 en we waren door 
het dolle heen.
Het was een leuke wedstrijd.
groetjes irene

Vandaag (3 november 2012) voetbalden we 
tegen CVVO.
Het was een leuke wedstrijd. We begonnen 
heel goed en al snel scoorde La-vie de 1-0.
Later in de 1e helft kwam CVVO heel goed 
terug en ze scoorden de 1-1. VHK kwam heel 
goed terug, en La-vie scoorde nog 1 keer het 
was 2-1 voor VHK, dit gaf ons veel energie. 
Toen was het de 2e helft, het ging heel ge-
lijk op maar, In de laatste 10 minuten scoor-
de CVVO nog 1 keer het was 2-2.
Het eindsignaal ging en het was 2-2. Het 
was een leuke wedstrijd om te voetballen, 
en we hebben 1 punt binnengehaald. Dit 
was een oefenwedstrijd dus het maakte niet 
zoveel uit.
Maar we hebben goed en leuk gevoetbald.
groetjes Marjolein
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in de najaarscompetitie van komt de e1 
uit in de tweede klasse, een prima klasse 
voor ons team. vorig seizoen, in d eerste 
klasse, zagen we soms best goed voetbal, 
maar de tegenstanders waren te sterk 
zodat we eigenlijk bij elke actie net te 
kort kwamen. nu zijn de tegenstanders 
gelijkwaardig en op dat moment zien we 
de jongens echt beter gaan voetballen, 
meer als een team spelen en ook meer 
knokken voor de punten. op dit moment 
moeten er nog 2 wedstrijden gespeeld 
worden en we staan op een gedeeld der-
de plaats.
de leiders

bekerwedstrijd vhk e1 4 – 3 emmeloord e1 
We begonnen goed we kwamen met 1-0 
voor . toen was het ook weer snel 1-1. Toen 
werd het weer voor ons 2-1, maar toen werd 
het weer snel 2-2  en toen  2-3 voor Em-
meloord .
In de rust werden de leiders een beetje 
boos. ze vonden dat we harder moesten 
werken, en dat probeerden we toen en het 
lukte de tweede helft. we scoorden 3-3 en 
gingen echt knokken voor de bal en het 
werd daarna 4-3.  zoo hebben we het op het 
nippertje gered. 
groeten Jesse 

3 november 2012 vhk e1 - Flevo boys e8 
We moesten thuis tegen flevo boys E8 
De wedstrijd ging heel goed we wonnen 
met 17-0.
Jurjan maakte er 6, Mark maakte er 5, Roy 

vHK e1
maakte er 3, Tim maakte er 2 en Vince 
maakte er 1.
We speelden denk ik de beste wedstrijd om-
dat we veel beter overpassen.
De tegenstander was niet heel sterk maar ze 
waren wel goed.
rens tuin

vhk e1 - desz e3 zwartsluis op 27 oktober.
Om 9.00 uur begon de wedstrijd en het 
was wel een beetje koud maar we waren 
al gauw heel warm omdat we goed aan het 
voetballen waren. Vorige keer had Dirk ge-
zegd dat we vroeg naar bed moesten voor 
de wedstrijd maar de meesten hadden een 
feestje gehad van Kars dus dat was niet echt 
gelukt.
Maar we waren allemaal goed wakker. We 
speelden goed over en toen maakte Jurjan 
al een doelpunt in de eerst helft. Ook heb-
ben we een paar corners gehad.
Toen we het eerste doelpunt hadden wer-
den wij weer enthousiast en hadden we zin 
om te winnen.
We wonnen de wedstrijd dan ook met 5-0  
en nu staan we bovenin de lijst niet boven-
aan maar
als we de wedstrijd tegen de flevoboys win-
nen dan gaat het al stukken beter dan vorig 
seizoen.
groeten tim.
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Hallo, Ik ben Marjolein Bos. En ik ben 7 jaar, ik zit nog maar net op voetbal. Ik zit in het voetbal-
team F4m. We hebben de 3e wedstrijd tegen zwartsluis gespeeld. We hebben gewonnen met 
16-0, we hebben allemaal gescoord. Het was een leuke wedstrijd  vooral omdat we allemaal 
gewisseld van plek hebben. Ik hoop dat we de volgende keer weer winnen

zaterdag 29 september
v.H.K. Me1 – wiJC Me1
We waren aan het voetballen en we hadden 
er een nieuweling bij en ze heet Roanne
en ze had wel plezier in ons team en de rest 
ook en we hadden gewonnen
Marlijn, Mandy en Roanne hadden gescoord 
en het was de eerste keer dat we
in de E moesten voetballen, bij de pengels 
was WIJC wat beter maar we hadden wel lol
groetjes linde Heetebrij

zaterdag 6 oktober espel Me1 – v.H.K. Me1
Voor de wedstrijd natuurlijk omkleden, toen 
we hier mee bezig waren kwamen er
jongens binnen die moesten douchen, ge-
lukkig zei onze trainer dat ze moesten
wachten en dat deden ze.
Voor de wedstrijd even inschieten en toen 
waren we klaar om te beginnen.
In de eerste helft ging het niet zo goed en 
kwamen we 1-0 achter en dit was ook de 
ruststand.
Na de rust kwamen we vrij snel met 2-0 ach-
ter maar we waren niks minder dan Espel.
Toen kwamen we goed op dreef en scoorden 
Mandy en Britt en werd het 2-2.
De laatste tien minuten van de wedstrijd wa-
ren spannend omdat we allebei even sterk
waren kort voor tijd scoorde Britt bijna de 2-3 
op een schot van Mandy dat
via de paal terug kwam, even leek het op 2-2 
te eindigen maar helaas schoot
Espel in de laatste minuut de winnende bin-
nen eindstand 3-2
groetjes Marlijn spaak

zaterdag 13 oktober v.H.K. Me1 – 
genemuiden Me1
We moesten tegen Genemuiden, we had-
den gelukkig wel mooi weer.
Aan het begin van de wedstrijd ging het erg 
goed we scoorden daarom
al snel de 1-0. Het ging heel snel dus voor 
de rust stonden we al dik voor.
Mandy heeft de eerste paar gescoord. De 
tweede helft hadden we al snel 2
doelpunten tegen. Dus moesten we maar 
snel wat doelpunten in het doel schieten.
Dominic en Britt hebben ook een doelpunt 

vHK Me1

vHK F4M

gemaakt de rets heeft Mandy gemaakt.
De eindstand was 7-2 voor ons
groetjes gerlin Knobbe

zaterdag 27 oktober ens Me1 – v.H.K. 
Me1
We moesten vroeg naar Ens toe kwart over 
acht.
Toen hebben we ons snel omgekleed in de 
mooi kleedkamer van Ens.
Toen moesten we voetballen, het was al 
snel 2-0 voor Ens.
We kwamen goed terug tot 2-2, uiteindelijk 
hebben we 6-3 verloren.
Wel heel goed gevoetbald.
groetjes dominic vis

zaterdag 3 november v.H.K. Me1 – 
steenwijk Me2
We hebben gespeeld tegen Steenwijk, en 
we hebben met 6-0 gewonnen.
Ik hoop dat we kampioen worden, en we 
hebben allemaal goed samen gespeeld.
groetjes sanne van benthem

zaterdag 10 november genemuiden Me1 
– v.H.K. Me1
We moesten al vroeg uit ons bed, want we 
vertrokken al om acht uur richting
Genemuiden.
Om negen uur begon onze wedstrijd, gelukkig 
viel de regen mee. We waren goed wakker,
want we hadden al snel een goal door mij, 
de tweede scoorde Britt, de derde door mij 
de vierde een
eigen goal (niet zo slim) de vijfde door Britt 
en de zesde ik. Onze verdedeging
was ook weer goed, de meiden van Genemui-
den kamen er niet langs. Onze keeper Linde
was in topvorm, zij had twee keer een prach-
tige redding. De tweede helft
hadden we niet hoeven spelen, er vielen 
geen goals meer. We hebben weer 3 punten
meegenomen en staan nu op de tweede 
plaats.
groetjes Mandy Hansma
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29-09-2012 | bloKziJl F1 - vHK F3   
De eerste wedstrijd van het seizoen, die 
goed kon beginnen doordat we een com-
pleet nieuw tenue  hadden gekregen.  Dit 
tenue is gesponsord door de fa. Drok uit Vol-
lenhove waarvoor allereerst onze dank aan 
deze sponsor.
Na de zomerstop zijn er een paar wijzigin-
gen in het team gekomen,  Ruben en Joran 
zijn overgegaan naar de F2 en Sander Ded-
den is bij ons team gekomen, de trainers 
(Ton en Roeland) voor de jongens al beken-
de gezichten zijn het zelfde gebleven
Een beetje onwennig nog weer starten aan 
een nieuwe competitie, die dit jaar heel laat 
is begonnen.
Helaas was de tegenstander Blokzijl F1 twee 
maten te groot voor ons team, we verloren 
deze eerste wedstrijd dan ook met 20-0

06-10-2012 | vHK F3 – olYMpia ’28 F4  
De tweede wedstrijd thuis tegen Olypia F4 
hier moest het dan maar gaan gebeuren, 
het was een mooie wedstrijd met kansen 
aan beide zijden, tegen een tegenstander 
waar we ook vorig jaar goed tegen konden 
voetballen.
De eerste goals werden gemaakt en er 
wordt zo nu en dan al een doordachte pass 
gegeven.
Het lijkt erop dat de trainingen vruchten 
gaan afwerpen, Wel een nederlaan 3-4 
maar toch ook een goed gevoel.
Er werd tegenstand geboden en de uitslag 
had ook andersom kunnen zijn.

13-10-2012 | tonego F1g – vHK F3 
Dit werd weer een wedstrijd met 1 rich-
tingsverkeer, jammer genoeg alleen wel de 
verkeerde kant op.
Aan voetballen kwamen onze mannen niet 
toe, de tegenstanders leken wel reuzen 
op het veld we konden niet anders dan 
ons beperken tot het verdedigen op eigen 
helft, en viel er al een keer een bal bij onze 
aanvaller(s) dan waren de tegenstanders 
met twee stappen al weer snel terug voor 
eigen doel.
Maar snel weer vergeten deze wedstrijd, 
17-0 verloren

03-11-2012 | Flevo boYs F8 – vHK F3
Uit tegen Flevo boys F8 met de schrik van de 
vorige wedstrijd nog in de voeten waren we 
benieuwd hoe groot de spellers in dit team 
waren.
Gelukkig was dit een tegenstander van ge-
lijk formaat, waar we in eerste instantie wel 
snel 2-0 achter kwamen te staan.

vHK F3
Door het enthousiaste publiek wat was 
meegereisd is er flink aangemoedigd en zo-
waar wisten we de wedstrijd om te buigen 
tot een 2-4 voorsprong. Tegen het einde van 
de wedstrijd kwam Flevo Boys nog weer 
kort bij door de 3-4 te maken en werden de 
laatste 5 minuten erg spannend. Gelukkig 
hielden we door onze sterke verdediging de 
boel mooi dicht en was de eerste overwin-
ning een feit. 3-4 eindstand daarmee durf-
den we weer terug  te keren naar Klooster.

10-11-2012 | vHK F3 – Flevo boYs F9 
Na de winst tegen de F8 was het nu thuis de 
beurt aan de F9 van Flevo Boys, op papier 
leek dit dus ook een partij waar tegen we 
best punten moesten kunnen halen.
Al snel bleek dat 1 speler bij de tegenstan-
der het verschil zou gaan maken, hij was bij 
machte om de bal vanaf het middenveld op 
doel te schieten, en dit met dusdanig veel 
snelheid dat onze spelers danig onder de 
indruk waren.
Ze vergaten zelf aan te vallen en bukten 
bijna als er een bal werd geschoten.
Geïmponeerd door de tegenstander werd er 
in de tweede helft zo nu en dan iets terug 
gedaan.
Maar voor een serieuze bedreiging kwamen 
we toch nog te kort Flevo boys mocht dit 
keer de punten meenemen naar Emmeloord 
3-9 was het verlies.

17-11-2012  | sCHeerwolde F1g – vHK F3  
Hierbij was ik als leider zelf niet aanwezig, 
gezien de uitslag is een uitgebreid verslag 
hiervan niet nodig.  19-0.

Deze najaarscompetitie zal een kwestie zijn 
van gewoon ons best blijven doen, en we-
ten dat we in de voorjaarscompetitie vast 
eenvoudiger ingedeeld zullen gaan worden.
Onze kansen en punten zullen nog wel gaan 
komen.
Het belangrijkst is dat de mannen plezier 
in het voetbal houden, daarbij hoeft verlies 
niet erg te zijn al smaakte de overwinning 
die dan gehaald was toch al wel naar meer.

groeten van de F3  
 (Ivan, Seth, Leon, Sander, Niels, Roan, Mark, 
Tom en Fabian en alle supporters)
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sponsoring vHK F-teams
drok schilders en glaszetters en drok decorette en Hubo en de s.v. v.H.K. zijn een langdu-
rige sponsorovereenkomst aangegaan voor drie F pupillen teams.

Om voetbal voor iedereen toegankelijk te maken, en er voor te zorgen dat iedereen kan voet-
ballen die dat leuk vindt, hebben vader en zoon Drok besloten de F jeugd van s.v. VHK te gaan 
voorzien van zowel shirt, broek en kousen. 
Maar liefst drie F-teams zijn in het nieuw gestoken, en het is bij VHK nog niet eerder vertoond 
dat een sponsor zoveel teams in één keer sponsorde. 

Door het beleid van VHK om alle teams van sponsorkleding te voorzien en dankzij de sponsoring 
van familie Drok hoeven ouders geen kleding te kopen wanneer hun zoon of dochter besloten 
heeft te gaan voetballen. 
Hopelijk heeft dit voor VHK resultaat en kunnen wij “nog” meer kinderen verwelkomen in de 
nabije toekomst. 
 
Op de foto ziet u de teams F-2, F-3 en F-5 van s.v. VHK , de heren Evert Drok & Marcel Postma van 
Drok Schilders en Glaszetters, Christo Drok namens Drok Decorette en Hubo, en Hoege Lassche 
en Ap Mooiweer van s.v. VHK.
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Na lang wachten was het dan zover, zaterdag 
22 september werd de nieuwe trainingskle-
ding voor VHK1 en VHK2 gepresenteerd en 
het nieuwe wedstrijdtenue van VHK1. COOP 
Compact Hobma is bereidt gevonden tot het 
sponsoren van dit trainingsmateriaal voor 
de beide elftallen. 
De vervanging van het wedstrijdtenue van 
VHK1 is onderdeel van het lopende sponsor-
contract met Van Benthem Veevoeders en 
Kunstmest welke al weer voor het 4e sei-
zoen hoofdsponsor is bij VHK.

In zijn dankwoord aan de beide sponsors 
ging Hoege Lassche in op het belang van 
sponsoring voor de vereniging en de wis-
selwerking die hier van uit moet gaan. De 
sponsor investeert in de vereniging en mag 
daar ook wat voor terug verwachten. Dat de 
leden van de vereniging ook oog hebben 
voor het belang van de sponsor en produc-
ten bij hem kopen. Voor wat hoort wat. 

Algemeen voorzitter Ap Mooiweer bena-
drukte dat het trainen in een gelijk tenue 
de eenheid zal versterken en hierdoor bij-
draagt aan een betere prestatie. VHK stelt 
het trainingsmateriaal beschikbaar en dit is 

nieuwe trainingspaKKen vHK seleCtie

onderdeel van een nieuw 
beleid met als doel om van VHK een stabiele 
2e klasser te maken. Een ander belangrijk 
onderdeel van dit nieuwe beleid is de in-
richting van een fitness / herstelruimte om 
er voor te zorgen dat spelers sneller herstel-
len van een blessure en weer wedstrijdfit 
worden. 

Voor het trainingsmateriaal is gekozen 
is voor een zomertenue (t-shirt en korte 
broek) en een wintertenue (trainingspak). 
De kleuren van het zomertenue en het win-
tertenue zijn gelijk, zodat het door elkaar 
heen gebruikt kan worden. 

Na het formele deel in de kantine van VHK 
volgde de fotosessie van de trainingspakken 
vóór de winkel bij COOP Compact Hobma. 
De fotosessie van het nieuwe wedstrijdte-
nue van VHK1 werd gehouden bij een be-
langrijke historische plaats voor zowel Van 
Benthem als voor geheel Sint Jansklooster, 
n.l. bij de Monnikenmolen. 

COOP Compact Hobma stelde verder nog 
een broodmaaltijd beschikbaar voor de ge-
hele selectie van VHK1 en VHK2, waarvoor 
hartelijk dank. Deze gehele voorbereiding 
inclusief broodmaaltijd is blijkbaar goed ge-
vallen bij VHK1 want zij wonnen de thuis-
wedstrijd tegen SC Scheemda met 4-1. 
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donderdagmiddag 25 oktober was het 
weer 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 twee tot vijf uur werkten Gerjan van de 
Hoven trainer bij sc Heerenveen en Henrie 
Rijke trainer van het eerste elftal bij VHK 
meer dan 140 pupillen uit Sint Jansklooster 
en omgeving in het zweet met allerhande 
spelvormen. 

Daarna was het de beurt aan meer dan 70 
junioren om zich van hun beste kant te laten 
zien. Kappen, draaien, snelheid schieten en 
verschillende partijvormen waren opvallen 
trainingsonderdelen. 
Alles bedoeld om de jeugd de fijne kneepjes 
van de voetbal sport bij te brengen. 
Al met al kunnen we terug kijken op zeer 
geslaagde voetbal middag.

voetbalCliniC groot suCCes
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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 sugges-
ties.
schroom niet en stuur je bericht naar:
luutenchristien@hetnet.nl

de monnik met vele mogelijkheden!

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

schotloos vHK stuit op “laf” dedemsvaart
sint Jansklooster- Het is vHK andermaal aan slagvaardigheid ontbroken tegen een tegen-
stander die zich met man en macht terugtrekt voor de eigen doelman. zaterdagmiddag 
tegen dedemsvaart wist vHK zich geen raad met een puur verdedigend dedemsvaart.

De oranjehemden hadden bovendien ook nog het grote geluk aan hun zijde toen ze na 20 mi-
nuten voetballen een voorsprong namen.
En evenals in voorgaande wedstrijden ging er weer een onachtzaamheid in de defensie van 
VHK aan vooraf. Na deze tegenslag trok de ploeg van trainer  Koetsier met man en macht naar 
voren. Echter tevergeefs, want de snelle spitsen van de gasten kwamen er af en toe gevaarlijk 
uit. Toen een van hen werd neergelegd betekende dit vanaf elf meter 0 –2.
VHK wist nu wat hen te doen stond en ook Dedemsvaart had dat door. Met tien man afwachten 
voor het eigen doel en rustig toezien hoe de thuisclub storm liep. Er kwamen wel kansen maar 
scoren was er voor de rust niet bij.

In de tweede helft hetzelfde beeld: VHK bleef stormlopen op de veste van Dedemsvaart die 
evenwel goed sloot. Menig schot werd afgevuurd, maar altijd zat er wel een been tussen of 
stond de doelman succes voor VHK in de weg. Na 25 minuten kon de VHK-aanhang toch juichen: 
Adriaan  Langerak trok een corner hoog in de doelmond. De me naar voren gekomen laatste 
man Albert Mooiweer kopte door en het was tenslotte Jacob van der Linde die onverbiddelijk 
raak schoot. Hierna is de thuisclub fel op jacht gegaan naar de gelijkmaker. De beste kans was 
voor Adriaan Langerak toen hij alleen door kon gaan. Oog in oog met de doelman van Dedems-
vaart wachtte hij te lang en zo bleeft het 1 –2 voor een erg laf spelend Dedemsvaart. Gezien 
hun aanwezige spelerspotentieel moeten zij tot positiever voetbal in staat zijn. Voor VHK was 
dit een erg ongelukkige nederlaag in een wedstrijd die onder goede leiding stond van de heer 
Schoemaker.

dit keer een wedstrijdverslag van de 6e competitiewedstrijd van vHK 1 in het seizoen 
1979/1980.

uit de oude doos!


