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VHK1 bedankt supporters!

Bedankt!!!
Namens de staf en selectie van VHK 1 wil ik
iedereen bedanken voor de steun en support
tijdens het afgelopen seizoen, maar vooral
ook tijdens de laatste 7 spannende wedstrijden in de nacompetitie.
Mede dankzij jullie support en inzet is het
toch gelukt om volgend jaar onze plaats in de
tweede klasse te behouden.

wedstrijden tot een goed einde te brengen!
Jullie als ‘12e man’ hebben het verschil gemaakt!

Ik wil graag de ‘HKK’ extra bedanken. Dankzij
jullie aanwezigheid, steun en sfeer tijdens de
nacompetitie hebben wij als team net even
dat extra’s kunnen brengen om het tweede
klasse behoud veilig te stellen.
Het was fantastisch om samen met jullie deze

Dennis Boes
Aanvoerder VHK 1

Wij wensen iedereen een goede vakantie toe en hopelijk mogen we volgend
seizoen weer op jullie support rekenen!

Jeugdbestuur
Wij zijn al weer aan het eind van een lang en
mooi seizoen. Lang doordat verschillende wedstrijden om diverse werden afgelast en later
weer ingehaald moesten worden. Daarnaast
was het een seizoen waarin we als jeugdbestuur een nieuwe stap hebben gezet in de verdere ontwikkeling van onze jeugdafdeling. Op
de ledenvergadering van afgelopen april hebben wij de aanwezigen geïnformeerd over de
opzet van een nieuwe jeugdopleiding.
Zo aan het eind van het seizoen is het een goed
moment om terug te kijken op het competitieseizoen 2012 – 2013. Wij hebben dit onlangs
uitgebreid gedaan met al onze leiders en trainers. In zijn algemeenheid overheerste er een
grote tevredenheid. Tevens zijn we blij dat de
indeling en de bezetting van de verschillende
teams weer helemaal rond is. Alle leiders hebben de indeling ontvangen en zullen alle spelers informeren over de indeling, trainingstijden
etc. Op dit moment zijn we alleen nog op zoek
naar een enthousiaste trainer voor onze kabouters op woensdagmiddag of woensdagavond
vanaf 17:00 uur. Hebt u zin om de kabouters de
eerste beginselen van het voetbal te leren, laat
ons dat dan weten.
Als we kijken naar de prestaties van onze teams
in het afgelopen seizoen dan zijn wij daar zeer
tevreden over. De A1 uitkomend in de 1e klasse
is uiteindelijk verdienstelijk als 4e in de competitie geëindigd. Dit met een team waarin nog
6 spelers voetballen die tweedejaars B-junior
zijn. Uiteindelijk mocht men nog nacompetitie

spelen voor promotie. Helaas ging het seizoen
voor de A-junioren wel als een nachtkaars uit.
Door de goede en vakbekwame trainingen
van Harm Driesen werden onze A-junioren een
welkome aanvulling voor het eerste. Verschillende spelers maakten de selectie op zaterdag
compleet. Wie Perry Lok en Wouter Rook heeft
zien meespelen in de nacompetitie wedstrijden
van het eerste, kon niet zien dat dit hun eerste
wedstrijden waren op het hoogste podium van
VHK. Jongens gefeliciteerd met dit schitterende
debuut.
De C1’s hebben onder aanvoering van hun trainers Renco Driesen en Frens Tromop een uitstekende 2e plaats in de 2e klasse behaald. In
totaal werden er maar liefst 54 punten behaald.
Er werd slechts 2 maal verloren van de kampioen Flevo Boys en 3 keer gelijk gespeeld. De
rest werd allemaal gewonnen. De laatste wedstrijd tegen Ens zullen wij niet snel vergeten.
Een wedstrijd waarin Ens door schitterend veld
spel werd weggespeeld. Bij rust stonden zij dan
ook al met 5-0 achter. Helaas konden de spelers
van Ens hier niet goed mee omgaan. Uiteindelijk
liep deze wedstrijd voor Harjo Lok dan ook niet
goed af. Een ruwe onbesuisde trap van een Ens
speler zorgde voor een scheenbeen breuk bij
Harjo. Inmiddels zit Harjo al weer enkele weken
met het been in het gips. Harjo van deze kant
beterschap gewenst. De C2 heeft een goede
competitie gespeeld. Er werd zowel gewonnen
als verloren. Wanneer dit gebeurt eindig je netjes op een 5e plaats in een hele competitie met
10 teams. Ook in dit team is de kwaliteit van de
spelers sterk verbeterd. Na een blessure vrij jaar
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heeft Justin Vis besloten zijn voetbal carrière voort
te zetten bij sc. Genemuiden. Justin wij vinden het
jammer dat je niet blijft maar wensen je veel succes toe bij sc. Genemuiden. In het team van de D1
hadden wij dit voorjaar andere doelstellingen. Het
opnieuw plezier in het voetbal en het team krijgen
stond hier voorop. Wij mogen concluderen dat dit
heel goed is gelukt. Jullie zijn op dat gebied de
kampioen van het voorjaar. Blijf zo met elkaar om
gaan en dan komen de prestaties er zeker ook. De
E1 heeft het hele voorjaar prima meegedaan voor
het kampioensschap. Zij wisten de meeste wedstrijden te winnen alleen in Flevo Boys moest men het
meerdere erkennen. Een 2e plaats is dan ook een
prima resultaat. Veel plezier was er ook in de E2.
Er werd niet vaak gewonnen maar je was er altijd
zeker van dat er veel doelpunten waren te zien. Een
gelijk spel werd dan ook als een ware overwinning
gevierd. Wij hebben in de voorjaarscompetitie de
competitie gespeeld met vier jongens F teams. Wat
is het genieten als je op zaterdagmorgen deze jongens ziet voetballen. Iedereen gaat voor de bal, er
is inzet en plezier. Geweldig kom dit eens bekijken.
Ja, ook voor goed voetbal kun je hier terecht. Lange
tijd heeft de F1 meegedaan voor het kampioensschap. Echter ook hier was Leo Boys een maatje te
groot. Conclusie Leo Boys heeft ons 3 kampioensschappen onthouden.
Het seizoen 2012- 2013 was ook het seizoen van
de doorbraak van het meisjes voetbal. 4 van de 14
teams bestonden uit alleen meisjes. En niet zomaar
meisjes nee stoere meiden die lieten zien dat ze
konden voetballen. Nadat de MC1 in het najaar
kampioen is geworden mocht men in het voorjaar
uitkomen in de hoofdklasse. In deze klasse waren
zij een ware aanvulling. Nee, ze werden totaal
niet weggespeeld. Lange tijd zat er een kampioensschap in. Uiteindelijk is men verdienstelijk
2e geworden. Een meer dan geweldige prestatie.
Meiden dit belooft veel voor de toekomst. Ook de
overige 3 meisjes teams lieten van zich spreken.
Ook zij deden niet mee voor de onderste maar voor
de bovenste plaatsen. Er werd met veel plezier en
goed combinatie voetbal gespeeld.
Kortom als bestuur kunnen wij terug kijken op een
succesvol seizoen.
Aan het eind van het seizoen nemen wij zoals gebruikelijk afscheid van verschillende trainers en leiders. Dit jaar nemen wij als jeugdafdeling afscheid
van Harm Driesen, Harm Vis, Stefan Ten Napel,
Ferry Drost, Ton Kroek en Maurice van Doorn. Wij
willen jullie hartelijk danken voor al jullie tijd die
jullie hebben geïnvesteerd in de jeugd van VHK. Op
de vrijwilligersavond in december of januari zullen
wij aandacht aan dit afscheid besteden.

in de omgeving hebben wij gesproken over een
combinatie team. Helaas moesten wij concluderen
dat dit op dit moment nog te vroeg is. Op geen enkele wijze was het mogelijk voldoende A spelers bij
elkaar te krijgen. Wij hebben dan ook moeten besluiten alle over gebleven A junioren door te schuiven naar de senioren. In overleg met de technische
commissie van de senioren zijn alle spelers op een
goed plek terecht komen.
Voor het komende seizoen hebben wij 13 jeugdteams voor de competitie ingeschreven. Wij kennen volgend jaar de volgende teams: B1, C1, C2,
MC1, D1, MD1, E1, E2, ME2, F1, F2, F3 en F4 meisjes.
Voor een volledig F3 team zoeken wij nog minimaal 2 jongens. Ook de begeleiding van de teams
is zo goed als rond. Hier zijn we erg blij mee. Dit
betekent toch dat het komende seizoen ongeveer
35 trainers en leiders actief betrokken zijn bij de
verschillende jeugdteams.
Als bestuur willen wij aan het eind van het seizoen
al onze trainers en leiders hartelijk danken voor hun
inzet. Zonder jullie was het niet gelukt.
Vanaf deze plaats willen wij ook onze hoofd sponsor bij de jeugd de Tamek Groep Accountants &
Belastingsadviseurs bedanken. Mede door hun
financiële steun is het mogelijk het voetballen bij
VHK mogelijk te maken en het aanwezige talent te
laten ontwikkelen. Wij hopen nog jaren gebruik te
mogen maken van jullie financiële bijdrage.
Tot slot kunnen wij melden dat er voor het komende seizoen alweer verschillende activiteiten op
de planning staan. Op dinsdagavond 3 september
willen wij een ouder avond organiseren. Op deze
avond willen wij u informeren over verschillende
zaken die er spelen. Wij vinden dat de informatie naar ouders en verzorgers toe beter kan. Op 3
september willen wij hier een 1e stap toe zetten.
Verder organiseren wij in oktober een vervolg opleiding voor onze jeugdtrainers. Ons doel is het niveau van de trainingen en het coachen tijdens de
wedstrijden verder te verbeteren. Inmiddels hebben verschillende trainers en leiders zich hiervoor
aangemeld. De cursus wordt gegeven door de heer
E.Kuik docent bij de KNVB.
Onze B junioren ontvangen in het najaar een “verplichte scheidsrechters cursus”. Gedurende 2 avonden worden hun de beginselen van het wedstrijden leiden bijgebracht. Vervolgens worden alle B
junioren ingedeeld voor het fluiten van F pupillen
wedstrijden.
Kortom voldoende activiteiten die de prestaties en
het plezier in voetbal doen toenemen.
Wij wensen jullie allemaal een hele goede vakantie

Sinds maart zijn wij druk met de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen. Wij zijn vroeg begonnen
omdat wij aan zagen komen dat we voor het komende seizoen wegens te weinig spelers geen A
team kunnen inschrijven. Met verschillende clubs

Met sportieve groeten,
Namens het jeugdbestuur.
Jan Kroek
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VHK1
We hebben het geflikt, V.H.K. 1 blijft 2e klasser…….!!!!!!!!
Voordat ik jullie meeneem na het slot van de
competitie, moet mij eerst iets van het hart,
de vorige Monnik kwam voor mij zeer onverwacht, ik was bezig, maar nog lang niet klaar
met schrijven, toen ik op een dag de site van
V.H.K. opende, heb met het schaamrood op
de kaken de nieuwe monnik aanschouwd,
een Monnik zonder inbreng van VHK 1 dit kan
en mag niet. Maar hij was uitgebracht, en kon
er niets meer aan veranderen. Voor die gene
die nog wil na lezen wat er in de winterstop
en de rest van de afgelopen competitie allemaal heeft afgespeeld, die kan dit terug lezen
onder het kopje nieuws, kijken op V.H.K. 1,
te vinden onder www.svvhk.nl, incl. de foto’s.
Het slot van de competitie was door schorsingen vooral rode/gele kaarten welke met
een beetje gogme niet hadden mogen vallen, daarbij opgeteld nog de nodige blessures maakte het voor VHK 1 een lastig slot
van de competitie. We pakten nog een punt
bij de Knickerbockers uit, maar gingen een
dramatisch paasweekend door, nederlagen
ONR uit 4 – 1 verlies, en twee dagen later
op 2e paasdag, uit naar Scheemda 5 – 3 verlies, belanden we met VHK 1 op een plaats
op de rangschikking wat ons zorgen ging baren. Maar we gaven als team nooit op, na de
winst op Aduard 2000 2 – 3 winst, en vooral
de 1 – 1 uit bij Loppersum kwam zeer welkom
ook omdat we onderaan de ranglijst stonden,
waar wij ons begaven iedereen van iedereen

ging winnen, de punten werden gekoesterd
maar we moesten steeds meer om ons heen
kijken. Dan de laatste wedstrijd thuis op 18
mei tegen Glimmen, deze moest gewonnen
worden, want anders volgde rechtstreekse
degradatie naar de 3e klasse. Maar we wisten als team de rug te rechten en wonnen
verdient met 1 – 0 van Glimmen, doelpunt
Evert van Benthem.
We hadden gedaan wat we moesten doen,
WINNEN! Een er volgde een toetje, op 21 mei
een beslissingswedstrijd tegen Glimmen in
Hoogeveen op het sportpark van vv de Weide. Wat wij als VHK nog niet mee hadden gemaakt, was een ware supporters schare!!!!!!!
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Incl. trommels en vuurwerk maar vooral veel
gezang!! Met 10 tallen waren ze gekomen,
zij zorgden voor een fantastische sfeer, wij
moesten wel winnen, en deden dat ook, 0 - 1
wederom Evert van Benthem, en een schitterend genomen vrije trap van Rudolf Kooiker
0 – 2. We zaten in de na – competitie, dit zou
een fantastisch toetje worden.
Door loting is bepaald, dat mocht VHK overleven, in iedere ronde zou worden gestart, met
eerst de thuiswedstrijd, om vervolgens dan
de uitwedstrijd te spelen.
Er werd gestart op 25 mei thuis tegen Hollandseveld, deze keer hadden weer een grootte
schare supporters meegenomen, maar onze
supporters waren in de meerderheid en
lieten zich ook luid en
duidelijk horen. Het
werd een spannende
wedstrijd welke met
3 – 3 werd gelijk gespeeld, doelpunten
makers, weer Evert,
Roy en Berry. 28 mei
uit naar Hollandseveld
waar wij om 19.00 uur
moesten aantreden.
Daarom zijn we om
17.00 uur vertrokken
uit Klooster, met onze
supporters die weer in
groten getale bij één
waren gekomen om ons
te ondersteunen. En dat
hielp want wij wonnen
met 0 – 1 wederom door
een doelpunt van Evert,
wat een feest daar. En
onze supporters waren wederom weer
geweldig, maar we gaan verder!
Op 1 juni werd Klazienaveen, met supporters
op sportpark Monnikenmolen verwelkomd,
deze wedstrijd leefde enorm onder de spelers, maar vooral club en onder de supporters, de ploegen werden door een parade
van vlaggen van onze sponsoren welkom geheten, verder had het jeugdbestuur gezorgd
voor een fantastische line – up van onze kabouters, en F – pupillen. Na een achterstand
van 0 – 1, veegde VHK, Klazienaveen met 3
– 1 van de mat, doelpunten makers, Roy en
2x Berry, maar achteraf waren we als team
niet tevreden we hadden Klazienaveen meer
pijn kunnen, maar vooral moeten doen, door
er een paar meer te scoren.
Op 4 juni volgde de return in Klazienaveen,
wat onze dag had moeten worden verliep desastreus, wij reisden met de bus, maar onze
supporters regelden ook een eigen supporters
bus, en er zouden nog 10 – tallen auto’s volgen. Wij waren als team mooi op tijd zo rond

de klok van 18.15 uur, doordat onze medische
staf verhindert was, heeft de TC gezorgd dat er
een verzorger in Klazienaveen stond [ Egbert
en Martijn bedankt!] het bleek de verzorger
van FC Meppel te zijn, en die voor de KNVB
verzorgende taken doet, hij heeft veel goed
werk gedaan. De wedstrijd begon voor VHK
dramatische binnen 4e min een strafschop
tegen 1 – 0, 9e min 2 – 0 Raymond lied de bal
los en met een luchtje van buitenspel, 17e
min 3 – 0!, nadat er een glas zuiver doelpunt
van Berry werd afgekeurd, wachtte ons in de
2e helft een zware klus, maar wij bleven er
in geloven. De 3 – 1 bleef lang op zich wachten maar in de 75e min bracht

Berry toch de 3 – 1 op
het bord, wij konden de rust niet bewaren
en zij scoorden de 4 – 2 wat op dat moment
een breekpunt werd, onze supporters bleven
maar zingen, het mocht niet baten in blessure
tijd maakten zij het af door de 5 – 1 te scoren,
zij 2e klasse, en ons met een kater achterlatend, hoe kon dit gebeuren………….? De teleurstelling was zeer groot bij spelers en staf.
Wij nog geen 3e klasser maar een HERKANSING! , en wel op zaterdag 8 juni het moest
in Oldeholtpade plaats vinden om 15.00 uur,
tegen SC Stiens.
Het viel niet mee om de groep na de teleurstelling van Klazienaveen als team weer op
de rails te krijgen, we hebben op 6 juni wat
licht getraind, en na afloop wat met elkaar
wat gedronken, toen kwam ook het besef dat
er nog een kans was om 2e klasser te blijven,
maar nu waren er weer 2 wedstrijden voor
nodig om dit te realiseren, eerst dan maar tegen Sc Stiens
Op 8 juni kwamen wij om 13.00 uur bij elkaar,
we hadden de wedstrijd bespreking, deze
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was niet zo moeilijk, Henri had wat informatie binnen gehaald van de de trainer van Rijperkerk, waar Stiens door strafschoppen [ 16
stuks ] werd uitgeschakeld, er was een credo
winnen en nog eens winnen om door te komen. De accommodatie was niet om over
naar huis te schrijven, en wij snapten niet
waarom de KNVB voor deze armoedige locatie had gekozen, maar het veld was redelijk
en daar moest het toch op gebeuren. Bij deze
wedstrijd moesten onze fanatieke supportersschare verstek laten gaan omdat bij VHK het
precieuze Hebbes – toernooi werd gespeeld,
wat er aan supporters was viel geen sinds tegen. We starten nerveus, maar kregen toch
wel een paar kansjes,
ruststand 0 – 0. De 2e helft ging van start zoals de 1e was geëindigd, en VHK pakte gelijk
het initiatief, hadden in de rust afgesproken
dat het tempo om hoog moest, om hun kapot te spelen, al snel in de 2e helft waren
bij hun de eerste kramp gevallen, ze pakten
nog een paar gele kaarten, en wat niet mocht
gebeuren gebeurde toch, een vrije bal voor
hen die zomaar door een van hun lange mensen voorin tot doelpunt werd gepromoveerd
1 – 0 achter, nog een aantal gele kaarten verder waarvan 2 de rode kregen voor geschoteld de laatste was donker, donkerrood voor
de speler van Stiens die Raymond zo hart in
de ribben raakte dat Raymond minuten lang
verzorgd moest worden, maar Johan kreeg
hem weer zo danig fit dat hij door kon. Henrie bracht Henk voor hard gewerkte en moegestreden Henrie Boxum, Dennis Boes schoof
door naar het midden veld want zij stonden
toen met 9 man, het doelpunt zou vallen in
een afgeslagen aanval nam invaller Henk de
val in een keer en schoot de 1 – 1 tegen het
nylon dit was in de 81e min, en via een goed
uitgevoerde aanval over links legde Roy de
bal strak en hard terug op Dennis die zijn hele

ziel en zaligheid in het schot
legde en de 1 – 2 op het bord
schoot we schrijven de 95 min!,
dat Dennis kon spelen hield iedereen voor onmogelijk, maar
het is toch gelukt Dennis fit te
krijgen voor deze wedstrijd,
want wie Dennis tegen Klazienaveen thuis het werd afgedragen had niemand verwacht dat hij er zo snel zou
staan, Johan bedankt voor
de intensieve behandeling,
en Dennis wat een karakter
om zo in het snelle herstel te
blijven geloven, wij konden
ons op gaan maken voor
de 7e finale in 21 dagen,
de wedstrijd zou gespeeld worden in de
Blesse. Aanvang 19.30 uur tegen TOP’63 uit
Oppenhuizen.
Op 11 juni vertrokken we om 18.00 uur richting de Blesse, met een bijna complete groep,
waarom schrijf ik dit, het zit namelijk zo,
Berry zou deze dag een kaak operatie ondergaan, heeft hem kunnen/mogen verzetten,
Roy had eigenlijk om 18.00 uur een tentamen
op Windesheim, maar vond deze wedstrijd zo
belangrijk dat hij samen met zijn ouders en
vriendin heeft besloten later dit tentamen
te gaan herkansen, en Jasper mocht van zijn
werkgever om 13.30 uur naar huis vertrekken
om op tijd in ’t klooster te zijn, Jasper moest
ergens uit Duitsland komen fantastische dat
dit kan en mocht, en toen we ook nog te horen kregen dat Evert het zou proberen tijdens
de warming – up gaf dit voor het team een
geweldige oppepper! De eerste supporters
kwamen al binnen druppelen want er reed
net als tegen Klazienaveen een supporters
bus, deze was zaterdagmiddag in een mum
van tijd uitverkocht, en er zouden zo we te
horen kregen ook nog 10 – tallen auto’s die
kant op gaan. In de Blesse aangekomen te
zijn bleek dat de Blesse alles tot in de punt-
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jes had voorbereid, zelfs na het inspecteren
van de grasmat, deze lag er werkelijk puik
bij, hoorden we in de verte onze supporters
al zingend en trommelend aan komen, toen
iedereen een kaartje had gekocht kon het
feest beginnen, de supporters bleven zingen
bijna de hele wedstrijd door, Toen we het
veld betraden was er een muur van geluid en
vuurwerk, en er werd met 10 – tallen blauw/
witte vlagjes gezwaaid alsof het de entree
van de champions league wedstrijd betrof.
Terug na de wedstrijd, deze begon voor V.H.K.
erg slap, niet te geloven als je weet wat er op
het spel staat, steeds een stapje te laat, maar
na ongeveer 20 min kwamen we wat beter
in de wedstrijd, er werden steeds meer duels
gewonnen en na een goede aanval werd
Berry in stelling gebracht en schoot de
bal vlak voor rust op de paal, ruststand
0 – 0, niemand kon tevreden zijn over de
1e helft, er moest meer beleving, strijd
en het tempo moest omhoog. Henk
kwam er in voor Jasper, die niet verder
kon, en zowaar V.H.K. kwam als herboren uit de kleedkamer, nu was er wél
strijd en beleving en het tempo ging
omhoog, het doelpunt moest vallen,
Top ’63 kon het niet meer belopen op
het middenveld, en toen Henrie John
Boes in bracht voor de moegestreden
Wouter hoorde je Top ’63 kraken en
hierdoor kwamen er mogelijkheden
voor Jaap, hij schoot bal op de lat. Berry kreeg
een mooie bal maar schoot over.
Henrie bracht zijn laatste troef binnen de lij-

nen, Gert kwam voor Evert die niet helemaal
fris aan de wedstrijd begon. Hierna kreeg Gert
nog een halve kans, alvorens Roy op de rechterzijde in balbezit kwam, maakte de actie
en legde aan voor een schot, raakte de bal
niet helemaal lekker maar scoorde de 0 – 1
door de benen van de keeper heen dit alles
gebeurde in de 82e min, het was nog even
billen knijpen, maar je zag aan de lichaamstaal van de spelers van Top ’63 dat het voor
hen over en uit was. Wat zijn wij als team
en begeleiding de afgelopen 21 dagen diep
gegaan. Toen scheidsrechters Flederus uit
Steenwijk voor het einde van de wedstrijd
floot werd het een compleet gekkenhuis, wat
een ontlading en wat een feest samen met
de vele supporters! Ze waren zingende gekomen en gingen zingende de bus en auto’s in,
wij werden toen wij op de club aankwamen
en de kantine betraden, werden we als team
groots binnen gehaald, en toen mocht het
bier rijkelijk stromen!
We willen als team en staf een ieder bedanken voor de support, een persoon wil wij er
uitlichten, dat is Bertus Rook die iedere week
een keurige analyse geeft van de gespeelde
wedstrijden, voorzien van prachtige actie foto’s, en verder hopen we dat wij in 2013/2014
als team, en club VHK mogen laten zien waar
we het met elkaar deze laatste 21 dagen allemaal voor gedaan hebben….. voetballen in
de 2e klasse!!!!!!!!!!!!!!!!
HW
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VHK4
VHK 4 seizoen 2012-2013

Seizoen 2012-2013 betekende voor VHK 4 een
seizoen wat begon met mannen die nog amper met elkaar gevoetbald hadden. In het begin van het seizoen werd er een hecht team
gesmeed wat de gehele looptijd zijn vruchten
heeft afgeworpen. Een enkele keer is er een
beroep gedaan op de kwaliteiten van spelers
uit het 3e. Hiervoor nog bedankt mannen!
Met nog één wedstrijd te gaan, tegen Espel 3,
kan VHK 4 de 5e plek niet meer ontgaan. VHK
4 heeft dit seizoen zeer stabiel gevoetbald, na
overwinningen op Blokzijl 2 en Creil 3 werd er
zelfs nog even geroken aan de 3e plek maar
dit bleek niet haalbaar.
Mietsentoernooi Belt-Schutsloot 18-052013
Op 18 mei 2013 werd het jaarlijkse mietsentoernooi op Belt-Schutsloot georganiseerd
en natuurlijk was VHK weer van de partij.
Met twee teams, VHK 3 en 4 (plus een aantal goed gemotiveerde A-spelers) was VHK
goed vertegenwoordigd. SVBS, Staphorst
en Rouveen waren de overige deelnemers
aan dit toernooi. De eindstand van dit toernooi was als volgt: 1. Staphorst, 2. Rouveen,
3. VHK 4, 4. VHK 3 en 5. SVBS. Net zoals ieder jaar werd er na afloop van het toernooi
een penaltybokaal gehouden. Ieder team

schiet vijf penalty’s, welk team
de meeste scoort wint de beker. Vorig jaar
ging de beker mee naar Sint Jansklooster omdat de oude garde van het toenmalige VHK
5 de penalty’s allemaal bekeken binnen had
geschoven. De oude garde was dit jaar uitgenodigd om hun titel te prolongeren maar had
andere verplichtingen deze zaterdag (lees: de
dorstige mensen in de kantine van VHK van
een versnapering voorzien). De druk lag dus
bij de jonge mannen van VHK en wat bleek,
deze konden zeer goed met deze druk omgaan. Één voor één werden alle penalty’s venijnig ingeschoten; Joram Mooijweer met een
halve panna, Jasper Wind met een binnenkantje voet, William Heetebrij met een droge
knal, Roy Drogt, de oud speler van VHK was
voor dit toernooi weer opgeroepen, scoorde
met een bijzonder knap doelpunt (zijn zicht
werd belemmerd door het shirt dat over zijn
hoofd was getrokken) en Edward van Dalen
met een nette schuiver die het feestje compleet maakte.
De beelden zijn beschikbaar op:
http://on.fb.me/12wGJ8F.
Na de penalty’s werd er, ondanks het slechte
weer, een mooi feestje gebouwd en we hopen natuurlijk volgend jaar weer op een uitnodiging voor dit fantastische toernooi.
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Interview met William Heetebrij
William Heetebrij was dit seizoen speler van VHK 4 en stopt
per volgend seizoen (tijdelijk) met voetballen.
Sinds wanneer ben je actief als speler van VHK?
Vanaf de F-jes, toen was ik ongeveer 6 jaar en ik ben nu inmiddels 28 jaar dus
22 jaar onafgebroken gevoetbald bij VHK.
Hoe ziet je totale loopbaan er bij VHK uit?
Ieder jaar mee overgegaan naar hogere elftallen, meestal in dezelfde formatie; toen voetbalde ik nog met Rene Stan, André Kis (altijd keeper geweest),
Martijn Lassche, Martijn Heite, Rolf v Benthem, Herman Boeve en Luite Lok en
nog enkele.
Regelmatig kampioen geweest met verschillende elftallen, zo hebben we de A’s naar de hoofdklasse geschopt. Op een zekere moment vroeg VHK 1 mij mee te trainen in de voorbereiding;
dit vunne ik niks an toen hebben wij het darde opgericht met nog enkele spelers met ambitie!
Ben je naast speler ook nog anders actief (geweest) bij VHK?
Jazeker, twee jaar jeugdtrainer geweest samen met Henri Boxum, ik heb mede trainen gegeven
aan stille wind (insiders weten wie).
Wat is je mooiste herinnering uit je loopbaan bij VHK?
De mooiste herinnering uit mijn loopbaan bij VHK was dat we kampioen werden met het 3e in
Hoogeveen (Hoogeveen waren altijd tweekratsritten;) ) en dat er iemand speciaal uit Genemuiden een kratje bier kwam brengen.
Verder na een kampioensschap met het darde; zelf de bloemen gekocht bij een tankstation
langs de snelweg terug naar huis vanaf Hoogeveen, want dat hadden we wel verdiend!
Wat zijn je mooiste herinneringen van het afgelopen seizoen?
Dit was de wedstrijd na het feestje bij Tik van de Meule en FC Meppel uit toen Edward sterretjes
begon te zien na vijf minuten. Ook de komst van de VHK 4 Whatsapp groep mede door het
vele beeldmateriaal wat hierin verspreid wordt ;) Het mietsentoernooi moet ik natuurlijk niet
vergeten dit is vanouds altijd heel gezellig.
Waarom stop je als voetballer?
Mijn vrouw gaat na haar zwangerschap weer een poging doen tot voetballen, dus neem ik het
vaderschap op mij tijdens de zaterdagen!
Ben je ooit van plan om je carrière weer voort te zetten?
JAZEKER TUURLIJK!! Na het vaderschap, als mijn vrouw klaar is met voetballen!
Heb je als routinier nog tips voor het volgende seizoen voor de strijders van VHK 4?
Houd het hoofd koel; zorg tijdig voor een natje en een droogje!
Wil je nog wat kwijt?
Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking. Alleen jammer dat de club en het bestuur teveel
kijkt naar het 1e elftal en te weinig kijkt naar de lagere elftallen.
Tip voor VHK: kratje bier moet terug in de kleedkamer!!!
Beter onderaan de lijst met veel plezier dan bovenaan met een hele boel gezeur.
Wij van de redactie van VHK 4 bedanken William voor zijn inbreng aan dit stukje en wensen
hem en Marga veel geluk met hun toekomstige kleine! Tot zaterdags!;)
Bedrankt,
Enkele dappere strijders van VHK 4!
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VHK A1
Wij zijn de competitie begonnen met een
selectie van 14 man. Harm Driesen is onze
coach/trainer, Herman van Eerde onze leider
en Roel van der Linde de assistent scheidsrechter.

hem kon afmaken. Tjalling Alons kon de score
verder uitbreiden tot een 0-3 voorsprong, wat
ook de eindstand was. Een wedstrijd waarin
we prima hebben gespeeld.
Doelpuntenmakers: Yannick 2x en Tjalling

01-09-2012 SJO JVZ A2 – VHK A1
Onze eerste wedstrijd van de competitie was
op een super warme zaterdag tegen SJO JVZ
A2. We begonnen goed aan de wedstrijd en
maakten de 0-1 door Yannick. In het begin
van de wedstrijd leek er niks aan de hand,
maar toch kreeg SJO JVZ de overhand in de
eerste helft. We kwamen onder de kansen uit
en gingen met een 0-1 voorsprong de rust in.
Jaap liet in de tweede helft z’n voetbalkunsten zien door een vrije trap erin te schieten,
0.2. Na een fout achterin maakten hen de
1-2 en kwamen terug in de wedstrijd. Onze
laatste man Perry was de spits van SJO JVZ de
hele wedstrijd de baas. Dit zorgde voor irritatie waardoor hij natrapte en een rode kaart
kreeg. Wij zouden deze wedstrijd simpel kunnen uitspelen, maar dit gebeurde niet. De
2-2, 3-2 en 4-2 vielen door slap spel van ons.
Aan het eind van de wedstrijd liet Jordy nog
zien wat hij kon, door ook een vrije bal erin te
schieten. De eerste competitie nederlaag was
een feit, het bleef bij 4-3.
Doelpuntenmakers: Yannick van Eerde, Jaap
van Benthem en Jordy Heetebrij

22-09-2012 VHK A1 – Dwingeloo A1
Dwingeloo A1 kwam in Sint-Jansklooster om
bezoek op zaterdag 22 september. Een ploeg
die nog maar weinig punten had gepakt. De
bezoekers hadden ook geen kans vandaag.
Er werd makkelijk gecombineerd door VHK.
Hierdoor knalden we erover heen en werd
het al snel 2-0. Door een slapende Jaap kwam
Dwingeloo terug tot 2-1. De rest van de wedstrijd was een eitje voor VHK en de eindstand
werd hierdoor 6-1. De bezoekers uit Dwingeloo konden weer met 0 punten naar huis.
Doelpuntenmakers: Wouter 2x, Yannick 2x en
Tjalling

08-09-2012 VHK A1 – Drenthina A1
Op 8 september staat de altijd moeilijke wedstrijd tegen Drenthina A1 op het programma.
Veel spelers van dit team hadden twee seizoenen ervoor ons nog uit de nacompetitie
geknikkerd. We begonnen de wedstrijd slecht
en kwamen 0-1 achter tegen een fysiek sterk
Drenthina. Nog in de eerste helft kwamen we
terug door een prachtig afstandsschot van
Tjalling, 1-1. De tweede helft bracht niet veel
goeds meer en de wedstrijd bleef daardoor
1-1.
Doelpuntenmaker: Tjalling Alons
15-09-2012 SJO HH’97 A1 – VHK A1
Na twee wedstrijden gespeeld te hebben
staan we zesde in een competitie van 10
ploegen. Op een warme zaterdag moesten
we naar Hollandscheveld om op een prachtig
speelveld het op te nemen tegen SJO HH’97.
Al snel bleek dat wij de betere ploeg waren
in de wedstrijd. Door een goeie steekpass
van Jordy op Yannick kwamen wij op een
0-1 voorsprong. Kans na kans werd gecreëerd door VHK, maar ze gingen er niet in. De
tweede helft lukte dit wel. Door een corner
kwam de bal in de kluts, waarnaar Yannick

29-09-2012 SVV’04 A1 – VHK A1
Op 29 september konden wij naar Schoonebeek reizen voor een wedstrijd tegen SVV’04
A1. Na een hele lange reis moesten we om
half 3 scherp beginnen. Yannick had dit niet
goed begrepen en door snel balverlies stonden we na 1 minuut al 1-0 achter. De knop
moest om en dat gebeurde ook. Onze spits
Andrew was erg scherp deze wedstrijd. Door
snel te reageren in de rebound, voor zijn man
te komen en goed positie te kiezen voor het
doel wist hij 3 maal te scoren in de eerste
helft. Nog in diezelfde helft kregen wij een
penalty door een handsbal. Onze laatste man
Perry had er vertrouwen in om deze erin te
schieten. Dit gebeurde ook en we konden
de rust in met een 1-4 voorsprong. De druk
lag nu bij SVV’04, waardoor we steeds meer
ruimte kregen voorin. Het lukte ons niet,
maar SVV’04 wel om te scoren, 2-4. Na een
mislukte voorzet die er per ongeluk invloog
werd het zelfs 3-4. Maar we hielden stand
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en de uitslag was hierdoor 3-4. Een belangrijke overwinning voor ons. Een tegenvaller in
deze wedstrijd was dat Jordy voor een lange
tijd geblesseerd zou raken.
Doelpuntenmakers: Andrew 3x en Perry
06-10-2013 VHK A1 – Germanicus/CSVC A1
Op 6 oktober moesten we op het kunstgrasveld tegen Germanicus voetballen. In ploeg
dat het goed deed in de competitie. We begonnen sterk aan de wedstrijd. Door een
crosspass van links naar Yannick kon hij langs
de keeper gaan en de bal intikken, 1-0. Na
de 1-0 kreeg Germanicus een rode kaart voor
natrappen. Hierdoor zou het dus een makkelijkere pot voor ons worden. Maar we hadden
al eerder tegen 10 man gevoetbald en verloren. Dit zou vandaag ook weer gebeuren. De
tweede helft was volledig voor Germanicus
en deze wisten een 1-0 achterstand om te
buigen naar een 1-4 winst. Een pijnlijke nederlaag voor ons, een wedstrijd om snel te
vergeten.
Doelpuntenmaker: Yannick
13-10-2012 SVBO A1 – VHK A1
Op zaterdag 13 oktober moesten we weer
een eind reizen om tegen SVBO A1 te voetballen. Deze ploeg stond bovenaan in de
competitie. Zoals vaak zijn we nu ook niet
compleet, we missen Joël, Wouter en Jordy.
Dit merkten we ook in deze wedstrijd, want
zowel aanvallend als verdedigend stond het
voor geen meter. We konden geen kans creëren. Dit leidde tot een 2-0 achterstand in de
rust, wat we geheel aan onszelf te danken
hadden. De tweede helft was hetzelfde verhaal, SVBO bleek te sterk te zijn voor ons. Het
werd 3-0 en 4-0. Aan het eind van de tweede
helft wisten we in een counter nog wel de

4-1 te maken, doordat Tjalling diep werd gestuurd door Yannick en het goed afmaakte.
Eindstand: 4-1.
Doelpuntenmaker: Tjalling
27-10-2012 VHK A1 – Beilen A1
Op 27 oktober stond er weer een topper op
het programma. Nu tegen de nummer twee
van de competitie Beilen A1. We hebben voor
deze wedstrijd het jonge talent Rolf Heite
geleend van het eerste elftal. De bezoekers
begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen
al snel op 1-0. Door een te korte terugspeelbal op de keeper en een oplettende Andrew
kwamen we terug tot 1-1. Na de rust was
het Rolf die de 2-1 kon maken en zijn waarde voor ons team dus kon bewijzen. Hierna
konden we makkelijk de wedstrijd uitspelen,
waardoor Yannick en Rolf nog een doelpunt
konden maken. De eindstand was hierdoor
4-1 en de nummer twee van de competitie
was verslagen. We staan nu op een 3e plaats.
Doelpuntenmakers: Andrew, Rolf 2x, Yannick
17-11-2012 Olympia’28 A1 – VHK A1
Na een paar oefenwedstrijden moesten
we pas weer op 17 november voetballen.
Dit kwam doordat er een paar clubs uit de
competitie waren gestapt. Een echte derby
stond op het programma tegen Olympia’28.
Een wedstrijd die natuurlijk altijd gewonnen
moet worden. Joël en Jordy waren nog steeds
afwezig. VHK was in de eerste helft de betere partij met de beste kansen. Olympia’28
had nog geen enkele goede kans gecreëerd.
Weer werd en niet gescoord door VHK, dus
bleef het na 45 minuten 0-0. Na de rust was
VHK weer de betere partij en dit resulteerde
in een 0-1 voorsprong. Na een voorzet vanaf
links kon Yannick de bal aannemen, draaien
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en schieten. Er leek niks aan de hand voor
VHK, totdat een enorme blunder van Aron
tot de 1-1 leidde. Na een diepe bal timede
Aron verkeerd en kon de aanvaller ermee
vandoor, de bal voorgeven en de andere spits
hem voor een leeg doel intikken. Hierna hebben we de kracht niet meer om nog een keer
goed aan te zetten, waardoor de eindstand
ook 1-1 was.
Doelpuntenmaker: Yannick
01-12-2012 VHK A1 – SJO JVZ A2
De eerste competitiehelft zit erop, we zijn nog
in de race voor de titel. We moesten op 1 december tegen SJO JVZ A1 spelen. Hier moesten we nog revanche op nemen vanwege een
onnodige nederlaag tegen hun. Dat lukte ook
goed, want in de eerste helft waren we de
betere partij en wisten we 2 maal te scoren
door Yannick en Tjalling. De tweede helft gaf
hetzelfde beeld, waardoor dit een makkelijke
overwinning was. Yannick wist nog twee keer
te scoren; een goed begin van de tweede
competitiehelft was een feit.
Doelpuntenmakers: Yannick 2x en Tjalling
09-02-2013 VHK A1 – SJO HH’97 A1
Na een goede jaarwisseling en veel feestjes
moesten we er weer aan geloven; de eerste
competitiewedstrijd na de winterstop. Op papier een makkelijke tegenstander. Dit bleek in
de wedstrijd ook zo te wezen. Bij de keeper
van HH’97 vlogen de doelpunten om de oren.
Mooie aanvallen van ons leidde tot een 7-1
eindstand.
Doelpuntenmakers: Ton 2x, Perry, Jaap, Tjalling, Andrew en Yannick

02-03-2013 VHK A1 – SVBO A1
Op 2 maart stond een mooie pot op het
programma tegen SVBO A1. De uitwedstrijd

tegen deze ploeg werd kansloos verloren.
Deze keer zouden we beter spelen dan de
uitwedstrijd. Iedereen was er klaar voor om
deze wedstrijd tot een goed resultaat te laten
brengen. Door een klein foutje achterin werd
het jammer genoeg genadeloos afgestraft en
was het 0-1. Nog geen 10 minuten daarna
bracht Yannick de stand weer op 1-1 door een
goede crosspass van Jaap. De 2e helft bleef
het gelijk op gaan. Vanaf de 75e minuut gaf
SVBO extra druk, waardoor het nog spannender werd. Wij loerden zelf op de counter, maar
konden niet scoren. Ook niet nadat Yannick
twee keer vrije doorgang had. SVBO kon niet
scoren en daardoor bleef het 1-1. Een prima
resultaat voor ons.
Doelpuntenmaker: Yannick
09-032013 Dwingeloo A1 – VHK A1
Op 9 maart konden we naar Dwingeloo toe.
Deze ploeg staat inmiddels ene laatste. Snel
in de 1e helft was het VHK die de toon zette.
Na een goede combinatie tussen Jordy en
Yannick wist Jordy hem keurig af te ronden.
Dwingeloo A1 kon geen kans creëren tegen
onze sterke verdediging. Na een mooie actie
van Andrew wist hij de 0-2 te maken. Door
goed doorzetten van Wouter kon hij tekenen
voor de 0-3. Een makkelijke overwinning was
weer in de pocket.
Doelpuntenmakers: Jordy, Wouter en Andrew
16-03-2013 VHK A1 – SVV’04
Op 16 maart stond er een mooie pot op het
programma; SVV’04 thuis. De uitwedstrijd
werd maar net gewonnen. Thuis moest er gewonnen worden om nog kans te maken op de
titel of een periode. De wedstrijd werd prima
gewonnen en na 15 minuten spelen stond
het al 3-0. Het leek een makkelijke zaterdag
te worden. We hadden veel balbezit en er
kwamen hierdoor veel kansen. Mooie aanvallen leidden uiteindelijk tot mooie goals. Het
werd uiteindelijk 9-1.
Doelpuntenmakers: Yannick 5x, Andrew, Tjalling 2x en Ton
30-03-2013 Beilen A1 – VHK A1
Vandaag een hele belangrijke wedstrijd op
het programma tegen Beilen A1. Als we wonnen hadden we nog kans op de titel. Beilen
staat eerste in de competitie, dus we weten
wat ons te doen staat. Een hele matige partij
van onze kant zou het worden. We konden
geen kansen krijgen, het middenveld kon
het niet belopen en de verdediging stond
niet goed. Hierdoor kon Beilen er door lange
ballen goed doorheen komen. Na een paar
foutjes door de keeper was het in de eerste
helft al 3-0. Maar dit konden we Aron niet
aanrekenen, omdat de rest er ook niks van
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bakte. De tweede helft ging het iets beter.
We konden beter de aanval zoeken, maar het
was Beilen die nog kon scoren door een eigen
doelpunt van Rob.
09-04-2013 Drenthina A1 – VHK A1
Op een dinsdagavond konden we weer naar
Emmen om tegen Drenthina te voetballen.
Deze ploeg had een compleet ander team als
de vorige keer. We begonnen goed aan de
wedstrijd en Tjalling kon mooi vanaf de 16
meter de 0-1 maken. We bleven goed spelen
en door een goede steekpass op Ton wist hij
het netje te vinden, 0-2. Hierna krijgen we
een penalty tegen door een overtreding van
Wouter, 1-2. Door een enorm slechte scheids,
slecht voetbal en een paar blundertjes werd
het in de tweede helft 3-2 voor Drenthina.
Diepe ballen op een snelle spits was hun tactiek. We konden terug komen doordat Tjalling weer met zijn gevaarlijke linkerbeen kon
schieten. Er was weer hoop, maar die bleek al
gauw weg te zijn. Mede door de scheids werd
deze wedstrijd onmogelijk om te winnen. Het
werd uiteindelijk 5-3 voor Drenthina.
Doelpuntenmakers: Tjalling 2x en Ton
04-05-2013 VHK A1 – Olympia’28 A1
Op een warme zaterdagmiddag spelen we de
derby tegen Olympia’28 A1. Wegens blessures hebben we Rolf Heite gevraagd om mee
te doen. De wedstrijd was er één om snel te
vergeten. We kwamen niet aan voetballen
toe, en liepen achter de tegenstander aan.
De betere kansen in de eerste helft waren
voor Olympia. We mogen van geluk spreken
dat we de rust in kunnen met een 0-0 stand.
De tweede helft is wederom niet spectaculair, maar nu weet Olympia zelf ook niks te
brengen en krijgen wij de overhand. De 1-0

wordt dan ook gemaakt als Rolf Heite vanuit
een corner de bal er in een keer weet in te
krullen. De wedstrijd wordt rustig uitgespeeld
en we winnen de derby met 1-0.
Doelpuntenmaker: Rolf Heite
09-05-2013 VHK A1 – VENO A1
Doordat we in de competitie 4e zijn geëindigd, mogen we op deze donderdag een
wedstrijd spelen voor de nacompetitie tegen
VENO A1. We hebben Rolf Heite, maar ook
Roy Rook meegenomen wegens vele blessures. VENO begint iets sterker aan de wedstrijd, maar de beste kansen zijn voor ons. Na
een bal op de lat en nog enkele kansen, weet
Rolf Heite wel te scoren door middel van een
lobje over de keeper. De tweede helft lukt het
VENO nog wel om er een paar keer goed uit
te komen, maar weet het de kansen niet af
te maken. Wij zelf hadden vooral problemen
met de eindpass, waardoor VENO nog steeds
in de race blijft. Na een ingooi en doorkoppen
van Jordy krijgt Rolf de bal. Hij heeft ruimte
genoeg om de 2-0 erin te schieten. Dit is ook
gelijk de eindstand.
We zijn in de competitie 4e geworden. De
tweede wedstrijd tegen VENO A1 hebben we
niet gespeeld. Dit kwam omdat VENO heeft
aangekaart bij de KNVB dat Rolf al teveel
wedstrijden in het 1e had gespeeld en daarom niet mee mocht doen. Hierdoor zijn we uit
de nacompetitie gezet.
Verslag: Yannick van Eerde
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VHK 35+ maakt indruk!
Een VHK delegatie van 35-plussers hebben een zeer verdienstelijke 3e plaats
behaalt in de finale van het KNVB district
Noord te Zuidwolde.
De district finale bestond uit de 8 winnaars
van de diverse regiofinales welke een week
eerder plaatsvonden.
De (oud)-toppers van VHK 35+ bestaande uit
Patrick Menger, Cor Heetebrij, Ronnie Lassche, Luuk Naberman, Hoege Heetebrij, Dirk
Naberman, Harm Vis, Egbert Lassche, Jaap
Heetebrij, Theo Knobbe en coach Bert Eenkhoorn, hadden hun regiofinale in Koekange
al met overmacht gewonnen en reisden vol
vertrouwen af richting Zuidwolde.
De tegenstanders van VHK bestonden hoofdzakelijk uit teams met (oud) topamateurs en
(oud) profs terwijl er bij VHK geen enkele
speler nog actief voetbalt.
Dit maakt de uiteindelijke prestatie nog groter en geeft wel aan dat het met het karakter van deze mannen nog wel goed zit. Maar

ook de technische hoogstandjes van spelers
als Patrick Menger, Jaap Heetebrij, Cor Heetebrij, Egbert Lassche en niet te vergeten
Luuk Naberman waren weer als vanouds en
een lust voor het (voetbal)oog.
Uiteraard kunnen deze voetbalkunstenaars het natuurlijk niet zonder de zeer
betrouwbare sluitposten Dirk Naberman
en Hoege Heetebrij en de solide, spijkerharde verdedigers Harm Vis, Ronnie
Lassche en Theo Knobbe.
Aangemoedigd door een trouwe supportersschare is de uiteindelijke 3e
plaats binnen gesleept en is Zeist op
een haar na gemist.
Maar de hoge klassering in de fairplay cup maakt de missie uiteindelijk
wel geslaagd en is een aanmoediging om volgend jaar nog gemotiveerder de strijd aan te gaan met
als doel de landelijke finale in de
voetbalhoofdstad van Nederland!

VHK en trainer Rijke uit elkaar
Henrie Rijke en sv V.H.K. gaan uit elkaar.
De trainer en het bestuur van de tweedeklasser hebben in goed onderling overleg
besloten om het dienstverband per direct
te beëindigen.
Rijke stond één jaar onder contract op
Sportpark Monnikenmolen.
Afgelopen winter besloten beide partijen
nog de optie voor tweede seizoen in Rijke’s
contract te lichten. Na die beslissing volgde
een moeizame tweede competitiehelft,
waarin V.H.K. een beslissingswedstrijd nodig
had om niet rechtstreeks te degraderen.
Vervolgens speelde de club nog eens zes wedstrijden om klassenbehoud af te dwingen.
Afgelopen week werd het tweede deel van
de competitie met spelers en trainer geëvalueerd. Daar kwam uit naar voren dat zowel
de selectie als de oefenmeester zelf geen
draagvlak meer zagen voor verdere samenwerking. Rijke: “De klik tussen trainer en
spelers is er niet meer. Dan heeft het geen
zin nog een jaar met elkaar door te gaan.
Blijkbaar komt iedere trainer dit een keer tegen in zijn loopbaan. Nu overkomt het mij.”

V.H.K. betreurt het vertrek van Rijke. In combinatie met de nieuwe assistent-trainer Luuk
Naberman had het bestuur goede hoop dat
de trainer uit Steenwijk het tij kon keren.
Spelers en trainer beslisten anders.
Voorzitter van de seniorencommissie Pieter
Rook: “In goed overleg is daarna besloten
om uit elkaar te gaan. We hebben de zaken
netjes en in goede harmonie afgehandeld
en gaan ons nu rustig beraden op de ontstane situatie.
We danken Henrie voor zijn inzet afgelopen
seizoen en wensen hem het allerbeste in
het vervolg van zijn carrière.”
V.H.K was voor de oud-speler van vv
Steenwijk alweer zijn zevende club in
het amateurvoetbal.
In het verleden stond de trainer onder
contract bij SVN ’69, De Blesse, DESZ,
vv Steenwijk, Ruinerwold en Steenwijkerwold.
Afgelopen seizoen volgde hij de naar
sc Rouveen vertrokken Klaas Mijnheer op bij V.H.K.
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KAMPEREN IN HET ABE LENSTRA STADION
34 prijswinnaars van een
door C1000 uitgeschreven
prijsvraag hebben afgelopen weekend, van vrijdag
op zaterdag, in het Abe
Lenstra stadion gekampeerd. De winnaars waaronder een groot Feyenoord fan namenlijk Dirk en
Lars Naberman. Zij beleefden samen met o.a. Andre en Roben Spaak een
koud nachtje, maar keerden zaterdagochtend moe
maar uiterst voldaan weer huiswaarts

Nadat de tenten, met behulp van Heero, waren opgebouwd, werd een speurtocht door het
stadion gehouden. Vervolgens konden de aanwezigen genieten van een heerlijke barbecue.
Na het eten stond er een voetbalclinic op het
programma. Na een koude nacht volgde een
gezamenlijk ontbijt en vertrokken de winnaars
tevreden huiswaarts. Iedereen mocht zijn tent
houden en kreeg daarnaast als aandenken een
foto van het evenement mee naar huis.

De prijsvraag van C1000 was voor jongeren in
de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar. De
winnaars kwamen vrijdag aan het eind van de
middag in gezelschap van vaders en moeders
en een enkele ‘pace’ naar het Abe Lenstra stadion. Als eerste activiteit stond een quiz gepland. De winnaar van de quiz, Jasper Knol,
mocht zijn door C1000 aangeboden tent op de
middenstip opbouwen.

VHK C1 sluit goed seizoen in stijl af
VHK C1 heeft een uitstekend seizoen in de 2e
klasse afgelopen zaterdag in stijl afgesloten.
VHK nam deel aan een C-junioren toernooi,
georganiseerd door Vitesse ’63. In Koekange
werd de C1-selectie ingedeeld in een poule met
Dwingeloo, Ruinen en Sporting Martinus uit Amstelveen.
Vier overwinningen en twee gelijke speelden
vormden uiteindelijk de balans van een vermakelijke middag.
Het eerste duel speelde VHK tegen Dwingeloo,
dat eveneens uitkomt in de 2e klasse. VHK was
twintig minuten lang de bovenliggende partij
en speelde zoals zo vaak dit seizoen het grootste gedeelte van de wedstrijd op de helft van
de tegenpartij. Ondanks een aantal goed uitgespeelde kansen bleef VHK steken op 0-0.
Het tweede duel tegen Ruinen was wederom
goed te noemen.
Na twintig minuten stond de teller op, slechts,
1-0 door een treffer van aanvoerder Mark Kroek.
Tijdens het derde duel tegen het onbekende,
maar goed voetballende, Sporting Martinus
moest worden bepaald wie er zou doorgaan
naar de winnaarspoulde. In een duel waarin
beide ploegen de intentie hadden om aanval-

lend te voetballen kwam VHK al snel op een 0-1
achterstand. Twee prachtige treffers van spits
Thomas Witte bezorgend C1 echter binnen een
paar minuten een 2-1 voorsprong. In de slotfase
ging Sporting Martinus nadrukkelijk op zoek
naar de gelijkmaker.
Uiteindelijk scoorde de ploeg uit Amstelveen in
de slotminuut de gelijkmaker en dat betekende
dat VHK een punt tekort kwam om door te gaan
naar de poule met daarin alle poulewinnaars.
VHK mocht vervolgens aantreden in een poule
samen met de twee nummers twee uit de andere poules en de beste nummer drie. CSVC uit
Coevorden, buurman VENO en wederom Dwingeloo vormden de laatste loodjes van een uitstekend seizoen.
C1 slaagde erin om in de laatste serie drie overtuigende overwinningen te boeken. Allereerst
werd CSVC verslagen met 2-1 door treffers van
Rienk Winter en Thomas Witte. Na de goede
overwinning op CSVC volgde het hoogtepunt
van de middag, buurman VENO werd met vijf
doelpunten in twintig minuten volledig van het
veld geblazen. Jac Rook, Lars de Jonge en Mark
Kroek (3x) waren trefzeker. In de slotfase was
zelfs doelman Henri Driesen nog dichtbij een
treffer.
Om VENO nog enigszins op te peppen werd de
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ploeg uit Vollenhove in hun wedstrijd tegen
CSVC zittend toegezongen door de VHK-ers met
de woorden: ‘’Ga staan als je voor VENO bent’’.
Het slotstuk van de middag was tegen Dwingeloo. Nadat VHK in de eerste wedstrijd op 0-0
bleef steken tegen deze tegenstander werden
er in de laatste wedstrijd korte metten gemaakt
met de mannen uit Dwingeloo. Door doelpunten
van Lars de Jonge, Rienk Winter, Mark Kroek en
Arjan Rook werd de eindstand bepaald op 4-0.
Laatsgenoemde werd na zijn goal eerst bedolven door zijn medespelers en werd vervolgens
met een publiekswissel uit het veld gehaald.
Ook de gelengeheidsaanvoerders uit de voorgaande twee wedstrijden, Ruben Schuurman en
Roy Rook, verlieten met een publiekswissel het
veld. Uiteindelijk sloot VHK de middag af met
een eerste plaats in deze poule.
Het toernooi in Koekange was voor VHK C1 de
afsluiting van een mooi seizoen.
Midweeks had C1 de competitie al afgesloten
met een overtuigende 7-0 overwinning op middenmoter Ens. Absolute uitblinker in dit duel
was Jac Rook, die met maa rliefst vijf treffers
een belangrijk aandeel had in de overwinning.
De andere twee beauty’s werden gemaakt door
Thomas Witte en Mark Kroek.
Grote smet op deze overwinning was de zware
blessure van één van de absolute uitblinkers dit
seizoen, Harjo Lok.
Nadat VHK met een 6-0 voorsprong de rust in
ging besloot Ens afbraakvoetbal te gaan spelen
en bleek alles geoorloofd om te voorkomen dat
VHK dubbele cijfers ging halen. In de slotfase
ging één van de spelers van Ens volkomen onnodig hard door op Harjo Lok, die door deze actie zijn scheenbeen brak.
In de reguliere competitie werd VHK uiteindelijk
tweede met 54 punten uit 22 wedstrijden en

met een doelsaldo van 78 tegen 29. Flevo Boys
dat beschikt over acht C-teams werd uiteindelijk verdiend kampioen met het tweede C-team.
VHK werd met een ruime voorsprong op onder meer SVM en Rouveen volkomen verdiend
tweede. Belangrijker nog dan de tweede plaats
was het goede voetbal dat C1 liet zien.
C1 had elke week weer de intentie om van
achter uit op te bouwen en vanuit goed positiespel tot kansen te komen. Met dat spel werd
de tweede plaats behaald in de competitie en
bleek VHK zich gemakkelijk te kunnen meten
met 1e klassers en zelfs hoofdklassers.
Behalve de tweede plaats in de competitie bereikte C1 ook nog de derde ronde van de districtsbeker en werd er twee keer overtuigend
een zaalkampioenschapje behaald.
De spelers van VHK C1 verdienen de dikke pluim
voor het goede voetbal dit seizen, hun inzet en
de goede sfeer in het team.
De C1-selectie bestond het afgelopen seizoen
uit Henri Driesen (doelman), Taco de Jonge (opkomende rechtervleugelverdiger), Arjan Rook
(graag inschuivende centrumverdediger), Harjo
Lok (controlerende middenvelder of centrumverdediger), Rienk Winter (linkshalf of centrumverdediger), Roy Rook (centrumverdediger),
Harmen Slot (centrum –of vleugerverdediger),
Mylan Slot (linksback), Dennis van Benthem
(vleugelverdediger), Ruben Schuurman (rechtermiddenvelder), Jac Rook (linksbuiten of linkermiddenvelder), Mark Kroek (centrale middenvelder en aanvoerder), Thomas Witte (spits
en vice-aanvoerder), Max van Benthem (vleugelaanvaller) en Lars de Jonge (vleugelaanvaller).
Op de foto ontbreken helaas Harjo Lok en
Dennis van Benthem.
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VHK C2
prima seizoen met enkele hoogte- en dieptepunten
De C2 is dit seizoen gestart met de volgende spelersgroep:
• Rick van Benthem: vleugelspits met scorend vermogen; veel progressie gemaakt
• Justin Vis: vleugelspits met veel snelheid en onnavolgbare schijnbewegingen. Scoort makkelijk.
• Roland van Benthem: spits of voorstopper, aanvoerder. Mentaal sterk. Ook veel progressie gemaakt.
• Sven Pol: rechter middenvelder, met sterke rushes langs de zijkant en een strakke voorzet.
• Robert Eenkhoorn: centrale of vleugelverdediger. Sterk loopvermogen.
• Ryan Stam: centrale middenvelder, is belangrijke schakel op het middenveld,
veel loopvermogen en inhoud.
• Jesse Dekker: linker middenvelder, technisch zeer begaafd,
• Niek Tuin: vleugelverdediger, opbouwend sterk, is zelfkritisch.
• Christof Knobbe: (vleugel)spits, aanspeelpunt en aangever met overzicht,
scoren ook geen probleem
• Swen Mooiweer: centrale of vleugelverdediger. Is bijna niet te passeren. Is opbouwend
sterker geworden.
• Julian Wibier: Voorstopper met een wereldpass en een verwoestend schot.
• Jaron Mooiweer: Topkeeper in wording.
• Cor Lassche: vleugelverdediger, geeft nooit op, zeer betrouwbaar en als aanvaller
kom je niet van hem af.
• Ruben Bruintjes: middenvelder, controlerend en schakel tussen middenveld en aanval
De staf bestaat dit seizoen uit de trainers Harm Vis en Theo Knobbe
en leider/grensrechter Bert Eenkhoorn.
De competitie
Het seizoen word gestart in een vrij sterke
3e klasse met een aantal fysieke maar ook
voetballende ploegen in de competitie. De
competitiestart is goed met een gelijkspel
tegen Urk C4 en een duidelijke overwinning op Espel. Tegen Urk C5 wordt verloren
en CVVO wordt eenvoudig aan de kant gezet. Na de wedstrijd tegen EBC/Delfstrahuizen, tot dan de onbetwiste koploper,
wordt duidelijk dat de C2 het voetballend
voor geen ploeg onderdoet maar het dom-
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Dit verlies was door de trainersstaf de week
daarop niet weg te poetsen en in de zeiknatte, bitter koude ambiance tegen Urk C5
werd het een totale deceptie en werden de
kleumende broekies met 8-0 van de mat
geveegd door de brommer rijdende beren
van Urk.
Tijd om het team weer op de rails te krijgen. Na een week rust werd er moeizaam
van Espel gewonnen en de week daarop
was de C2 zo vriendelijk om in een draak
van een wedstrijd CVVO het eerste punt in 2
jaar te bezorgen! Kortom, de crisis was nog
steeds niet afgewend maar na eindelijk een
scherpe trainingsweek wachtte koploper
Flevo Boys. Bij winst was Flevo Boys bijna
zeker van de titel maar de C2 had nog wel
wat rechte te zetten na het thuisdebacle
tegen FB. In een zinderende wedstrijd met
veel strijd en inzet heeft de C2 uiteindelijk
de overwinning terecht binnen gesleept en
heeft staf dit moeten bekopen met patat en
frikadellen.
weg fysiek aflegt tegen boomlange
polderbewoners en uit de kluiten gewassen Zuid-Friezen. In tegenstelling tot wat
de uitslag doet vermoeden (8-3 verlies)
heeft de C2 tegen EBC/Delfstrahuizen tot
dan toe de beste wedstrijd van het prille
seizoen gespeeld. Uit deze wedstrijd wordt
zoveel moed geput dat de daarop volgende
3 wedstrijden met duidelijke cijfers gewonnen worden. Hierna volgt Creil thuis, welk
team tot dan toe nog te weinig wedstrijden
gespeeld had om te weten waar ze thuis
horen. Het blijkt een gelijkopgaande strijd
te worden met eindelijk Creil als gelukkige
winnaar. Maar weer is de C2 de meest voetballende ploeg. Het verlies tegen Creil heeft
waarschijnlijk z’n weerslag gehad op de
wedstrijd erna tegen Flevo Boys wat inmiddels de koppositie van EBC/Delfstrahuizen
overgenomen had. Het was een collectieve
offday en het verlies van 5-1 was dan ook
volkomen verdiend.
Na de winterstop en het trainingskamp op
sportpark Monnikenmolen was EBC/Delfstrahuizen de eerste tegenstander. Het werd
een geweldige wedstrijd waarin de tegenstander volledig van de mat getikt werd en
kans op kans gemist werd (paal en lat stonden mede in de weg). En ja, als je zelf dan
niet scoort gaat er een ongeschreven voetbalwet van kracht die ook in deze wedstrijd
beslissend werd. Diep in de 2e helft was de
concentratie achterin even weg en prompt
scoorde EBC/Delfstrahuizen via een uitval
de 0-1 en knakte er iets in de jonge ploeg.
Uiteindelijk werd het, zeer geflatteerd, nog
0-4 en was de teleurstelling natuurlijk groot.

Patat en frikadellen na de overwinning op
Flevo Boys.
Uiteindelijk is dit de ommekeer in de competitie geweest want Flevo Boys is uiteindelijk geen kampioen geworden. Creil bleekuiteindelijk de sterkste in een zeer boeiende
competitie. De week erop werd SVM in de
2e helft verslagen met 7-1 en de laatste 2
wedstrijden van de C2 waren uiteindelijk
niet meer van belang want de 5e plaats was
al ons deel en we konden niet meer naar
boven of naar beneden.
Tegen de kampioen Creil werd een onnodige nederlaag geleden en de laatste wedstrijd werd gelijk gespeeld. Een onwaardige
afsluiting van een verder leuk, afwisselend
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C2 voorzien van nieuwe trainingspakken in december 2012

Uitslagen en eindstand VHK C2 seizoen 2013/2014
8 sep
15 sep
22 sep
6 okt
13 okt
27 okt
3 nov
10 nov
17 nov
1 dec
2 mar
9 mar
23 mar
13 apr
20 apr
18 mei
22 mei
1 jun

VHK C2 - Urk C4 			
Espel C1 - VHK C2 			
VHK C2 - Urk C5 (zat			
VHK C2 - CVVO C3 			
SJO EBC/Delfstrahuizen C1G - VHK C2
VHK C2 - Nagele C1 			
Urk C4 - VHK C2 			
SVM C2 - VHK C2 			
VHK C2 - Creil C1 			
VHK C2 - Flevo Boys C4 			
VHK C2 - SJO EBC/Delfstrahuizen C1
Urk C5 - VHK C2 			
VHK C2 - Espel C1 			
CVVO C3 - VHK C2 			
Flevo Boys C4 - VHK C2 			
VHK C2 - SVM C2 			
Creil C1 - VHK C2 			
Nagele C1 - VHK C2 			

1-1
1-7
0-1
3-0
8-3
5-0
1-4
1-5
1-2
1-5
0-4
8-0
2-0
2-2
0-1
7-1
2-0
3-3
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Tot slot
Het is een mooi seizoen geweest met een
gemiddelde trainingsopkomst van bijna
80%.
Er zijn natuurlijk altijd hoogte- en dieptepunten geweest maar in het algemeen hebben de jongens veel progressie gemaakt en
was de sfeer altijd goed op een paar kleine
incidentjes na.
Uit de cijfers blijkt dat we als organisatie vrij
goed staan maar nog wel wat meer moeten
scoren om ook daadwerkelijk om de knikkers mee te kunnen spelen.
We sluiten het seizoen af met een gezamenlijke BBQ en zijn dan klaar voor de vakantie!
Na de vakantie gaan we verder als C1 en
iedereen zal dan weer flink aan de bak moe-

ten om het noodzakelijk stapje hogerop te
maken! Maar als dit met dezelfde inzet, hetzelfde plezier en een nog betere trainingsopkomst kan dan kan volgend seizoen misschien nóg mooier worden!
Harm, Bert en Theo

Na het seizoen is er op het thuistoernooi nog een prima 4e plaats binnen
gesleept in een sterk deelnemersveld met
10 teams uit de 2e en 3e klasse!
Mooie prestatie C2 in thuistoernooi:
4e plaats

VHK E1
Onze E1 heeft een prima voorjaarscompetitie
gespeeld met allemaal polderploegen, goed
om te zien dat we sterker waren en ook wonnen van ploegen als Nagele E1 en Tollebeek
E1 allebei teams waar we het vorig seizoen
nog duidelijk van verloren. Prima gedaan, de
opbouw werd goed verzorgd, maar ook werd,
waar dat nodig was, de lange bal goed gehanteerd en hadden we vaak de tweede bal te
pakken. Aan het eind van de competitie waren
we net niet sterk genoeg om Flevo boys van de
eerste plaats af te houden. Zij waren beter die
dag en zijn terecht kampioen geworden met

VHK op een goede tweede plaats.
Volgens seizoen zullen de meesten van jullie
in de D1 zitten, dat zal een hele overgang worden. Een D1 met allemaal eerstejaars D’s, op
het grote veld, met 11 man en met de buitenspelregel. Dat worden nogal wat veranderingen, of eigenlijk nogal wat uitdagingen, waarbij we nu al erg benieuwd zijn hoe jullie dat
gaan doen. We hebben er alle vertrouwen in.

VHK E3G
het seizoen is weer afgelopen en het was een
mooi seizoen We moesten alleen maar tegen
jongens voetballen.
we zijn dit seizoen 3de geworden
ik ben dit seizoen ook nog pupil van de week
geweest wat ook erg leuk was
we hebben op woensdagmiddag techniektraining gehad ik vind het jammer dat het afgelopen is want daar leer je veel van
verder hebben we 2 toernooien gehad het
schagentoernooi en een toernooi in steenwijk

en daar zijn we 3de geworden
dus toch nog een beker dit seizoen
nu op naar het volgend seizoen
dan worden we een d team dus we gaan dan
op groot veld wat een grote uitdaging is
ik heb er ook veel zin in
gr sabine ossel e3g
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VHK F3
VHK F3 thuis tegen Genemuiden op 13 April.
Hallo. We spelen vandaag thuis,en we hebben er
zin in. We zijn al flink druk en rumoerig in de kleedkamer. Als we beginnen scoort Genemuiden in de
tweede minuut al meteen waarna ze steeds blijven
komen. Ze schieten op de paal en een keer naast
en dan scoren ze voor de tweede keer. Wij geven
de moed niet op, zodat Tom,Roan en Fabian naar
voren spelen met een goede actie. Ook dit wordt
opgevangen en dan is Genemuiden weer weg, met
als gevolg doelpunt 3. Dan volgt in snel tempo 4, 5,.
We spelen goed naar voren en dat resulteert in een
corner voor ons.
Rust.
Na de rust volgt 0-6. We breken nog een keer uit
maar dan valt het doek. Gevolg 0-11 verloren. Nou
volgende keer maar beter denken we dan. Het is
koud dus eerst maar lekker douchen.
Groetjes Ivan, Niels, Tom, Fabian, Roan, Seth,
Sander, Mark, Leon.
VHK F3 – Flevoboys F8 18-05-2013
Een spannende wedstrijd die redelijk gelijk opging al
was wel duidelijk dat een grote dame bij de tegenstanders het ons erg moeilijk zou gaan maken. We
speelden mooi en hadden ook kansen die verzilverd
werden. Jammer genoeg was de eindstand niet in
ons voordeel. We verloren deze wedstrijd met 3-4
RKO F2G- VHK F3 11-05-2013
Doordat RKO niet op de officiële speeldag kon werd
dit een inhaal wedstrijd op woensdagavond. Allemaal snel het eten opgemaakt in in de auto op weg
naar Rutten.
We waren niet helemaal compleet deze avond,
maar dat mocht de pret niet drukken.
We kregen best een paar leuke kansen, al gaven we
er net zo makkelijk een paar weg.
We verloren deze wedstrijd met 9-3 maar we waren
tenminste even van huis geweest.
Genemuiden F4 – VHK F3 01-06-2013
de laatste wedstrijd van het seizoen Doordat twee
van onze spelers met schoolreisje waren hadden we
nog snel een paar tijdelijke aankopen gedaan bij de
andere teams van VHK.
Als gastspelers waren Simon Lassche en Kevin Odink
mee om ons team te wapenen tegen het Genemuidiger geweld. We hielden lang stand maar als snel
was duidelijk dat wij hier niet gingen winnen. Genemuiden die uiteindelijk met 10-1 won werd die
avond ook kampioen.
We hadden dus verloren van de kampioen.
Geeft niets we hebben best leuke dingen laten zien,
onze trainers kunnen trots op ons zijn dat we zo nu
en dan al iets laten zien op het veld wat we in de
training geleerd hebben.
Alle ander verslagen tussen de vorige Monnik en

deze zullen we u besparen, we haalde weinig punten en zijn als laatste geëindigd met 1 punt.
Wat we u niet willen onthouden is het afsluitende Schagen toernooi waarvoor we ons hadden opgegeven.
Toen we in Hasselt aankwamen zaterdagsmorgens
vroeg bleek dat we hoger in gedeeld waren dan de bedoeling was. Het zou dus weer een zware morgen gaan
worden zo het leek.
Maar niets was minderwaar doordat een tegenstander
niet kwam opdagen, en een tegenstander veel te laat
op het veld kwam. Scoorden we al mooi punten. De 1e
wedstrijd hadden we verloren maar zowaar de tweede
was een zwaar bevochten gelijkspel. We hadden veel
enthousiaste ouders langs de lijn die ons aanmoedigden, en aan het eind van de morgen gingen we trots
met een beker naar huis.
Voor ieder die het niet geloofd WE HEBBEN DE FOTO NOG
Waar wij ook van genoten hebben was van de wedstrijd
Jong Heerenveen tegen Jong Ajax
Jan Kroek had kaarten hiervoor geregeld via de C1000
waarvoor heel erg bedankt.
Voor veel van ons was dit de eerste keer dat we in een
echt stadion waren.
En als hoogtepunt van die avond kwam ook PIET PAULUSMA langs om het weerbericht op te nemen, je begrijpt wel dat we toen even geen oog hadden voor de
wedstrijd.
Ook hiervan hebben we een paar plaatjes geschoten
om u te laten zien.

We willen de trainers bedanken voor afgelopen seizoen
en we willen jullie allemaal een goede vakantie toewensen we hopen jullie gezond weer langs de lijn bij
VHK terug te zien.
Groetjes van , alle spelers, ouders, begeleiders,
trainers en technische staf van F3
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VHK Sponsoren naar Heerenveen - AZ
Commercieel directeur Joost Steppé legde daarna uit hoe hij aankijkt tegen de samenwerking
van SC Heerenveen met de amateurverenigingen in de regio. Erg leerzaam en wie weet
biedt het kansen.
Op uitnodiging van SC Heerenveen zijn
de sponsors van VHK naar de wedstrijd
SC Heerenveen – AZ geweest.
Met een door Brouwers Accountants en Adviseurs gesponsorde bus vertrokken we vanaf
het sportpark Monnikenmolen naar Heerenveen. De bus was vol en onze sponsors hadden
er zin in. De hapjes voor onderweg zijn gesponsord door Coop Hobma
Dit is de eerste keer dat VHK met zijn sponsors uitgaat dus moest dit unieke moment wel
even vastgelegd worden door een groepsfoto
voor het stadion naast het standbeeld van Abe
Lenstra.

Het was een bar slechte wedstrijd. AZ heeft dan
wel met 4 – 0 gewonnen maar dat was meer te
danken aan het ondermaatse spel van Heerenveen dan aan het goede spel van AZ.
Desondanks, als sponsors en bestuur van VHK
onder elkaar hebben we het ook tijdens de
wedstrijd erg gezellig gehad en genoten van
de ambiance in het stadion. Uiteraard had niet
één van ons de uitslag goed geraden, maar het
gesigneerde shirt is wel mee gegaan naar Sint
Jansklooster en zal het een plekje krijgen bij
VHK.
Na de wedstrijd hadden we nog een klein uurtje om na te borrelen en mochten we getuige
zijn van een nabeschouwing door Joey van den
Berg en van Arnold Kruiswijk.

We werden in de VEPA zaal erg gastvrij ontvangen door de begeleiding van de club waarna
we van de assistent trainer uitleg kregen over
de te opstelling van SC Heerenveen en de te
volgen tactiek. Toen waren we nog erg optimistisch over een goede afloop voor SC Heerenveen, waardoor op het pool-formulier bijna
alleen winst voorspellingen prijkten voor SC
Heerenveen en een ieder hoopte een door de
spelers gesigneerd shirt te winnen.

Al met al hebben we een hele mooie avond
gehad.
Onze sponsors hebben kunnen genieten van
een gezellige avond met elkaar, een fijne sfeer
in het stadion, en onderling contacten kunnen
leggen over hun gezamenlijke business.

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