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Toekomstbeeld VHK na aanleg derde veld.

Al een paar jaar zijn we als vereniging bezig met het 
realiseren van een derde speelveld. Iets wat ons als 
club mogelijkheden biedt, maar ook iets waar bezwaren 
tegen gemaakt zijn. Onlangs heeft de Raad van State 
uitspraak gedaan. VHK kan volgens NOC-NSF normen 
aanspraak maken op een extra speelveld, de gemeente 
heeft hierin de procedures zorgvuldig en correct doorlo-
pen. Werkzaamheden met betrekking tot aanleg van het 
derde veld worden opgestart en onze verwachting is dit 
het veld in het najaar speelklaar zal zijn.

Waarom is een derde speelveld van belang.

In onze maatschappij veranderen er nogal wat zaken, zo 
is de laatste jaren het meisjes- en damesvoetbal enorm 
toegenomen. Op dit moment bestaat meer dan 25% van 
onze actieve voetballers uit meisjes en dames, dat is 
mooi, maar betekent naast extra teams ook extra nood-
zakelijke kleedruimte. Qua planning in het belangrijk de 
privacy van jongens en meisjes, dames en heren te kun-
nen waarborgen. Het aantal kleedkamers is direct ge-
koppeld aan het aantal velden. Op dit moment hebben 
we 6 kleedkamers, een derde veld geeft toestemming 
tot 2 extra kleedkamers, dus meer ruimte.

Een ander punt is dat veel jongere en oudere leden op 
zaterdag steeds vaker willen/moeten werken of klussen. 
Het plannen van wedstrijden rond het middaguur kost 
ons leden, omdat de keus tussen een partij voetbal of 
extra inkomsten snel gemaakt is. Na aanleg van een 
derde veld hebben we de mogelijkheid om 3 wedstrij-
den om half 3 te laten beginnen, zodat er – naast een 
gezond potje voetbal - meer ruimte is voor werk of een 
bijbaantje.

Verenigingen als de onze krijgen het de komende jaren 
financieel gezien steeds lastiger, dat zien we de laatste 

jaren al gebeuren. De afgelopen winters hebben we nog 
extra inkomsten kunnen genereren uit onze koek-en-zo-
pie tijdens schaatsperiodes, maar dergelijke inkomsten 
zijn niet te begroten. Onze drie pijlers wat inkomsten be-
treft zijn ledengeld, sponsorgeld en opbrengsten vanuit 
de kantine. We zien het afgelopen dat meerdere spon-
soren door de huidige economische situatie afhaken of 
hun bijdrage verminderen, het ledengeld is de laatste 
jaren niet verhoogd, hier is bewust voor gekozen zodat 
het sporten voor iedereen zo toegankelijk mogelijk blijft. 
De derde pijler, de kantine, kan door het spelen van 3 
wedstrijden om half 3 een positieve impuls krijgen. Voet-
ballers blijven na een halfeen wedstrijd niet in de kantine 
zitten, na een halfdrie wedstrijd is het drukker en gezel-
liger, dus meer clubsfeer wat een uitnodigende werking 
kan hebben.

Waar we met de aanleg van een derde veld wel tegen-
aan lopen is dat de trainingsruimte beperkter wordt. Het 
bestaande trainingsveld is straks grotendeels verdwe-
nen. We zullen moeten puzzelen om alle trainingen op 
het kunstgras te spelen zonder afbreuk te doen aan de 
training. Ook zal er minder of weinig ruimte zijn voor oe-
fenwedstrijden en wedstrijden van VHK<23jaar, <18 
jaar enzovoort. Deze nadelen willen we zoveel mogelijk 
beperken, zodat VHK ook in de toekomst op niveau kan 
blijven voetballen. We bekijken hiertoe de mogelijkhe-
den om een lichtinstallatie te realiseren rondom het 
hoofdveld zodat daarop oefenwedstrijden gespeeld zou-
den kunnen worden. Naast ruimte om wedstrijden te 
spelen komt daar een extra voordeel om de hoek kijken 

dat een wedstrijd op het hoofdveld meer sfeer biedt en 
meer mensen trekt dan wedstrijden achterop waardoor 
de accommodatie in z’n geheel sfeervoller en meer uit-
nodigend overkomt.

VAN HET BESTUUR

“25% van onze actieve voetballers 
bestaat uit meisjes en dames”



In deze Monnik een bijdrage van V.H.K. 1, waar diverse 
kaderleden aan het woord komen.
Als eerste wil ik  als teammanager Bertus Rook bedan-
ken voor het ieder weekend, prachtig en kritische en 
het realistische weergeven van het wedstrijd verslag 
van V.H.K.1 en de daarbij horende foto’s, een ieder 
kijkt reikhalzend uit wanneer dit op de site van V.H.K. 
verschijnt.

Als teammanager is het 
prachtig om met deze 
groep en de rest van het 
kader rond onze trots van 
’t klooster samen te wer-
ken.
Mijn taak is veelzijdig, ik 
zal niet alles in detail ver-
noemen maar kan wel 
een paar dingen vernoe-
men zoals:

- Het contact onderhouden met groep en staf
- Op donderdagen samen met trainers staf en leider, de  
 spelerslijst samen stellen, en vertrektijden afspreken
- Wanneer we met een bus reizen, zorgen dat het  
 gesmeerde broodjes [met dank aan de vrijwilligers  
 van de kantine!] en drinken in de bus komt
- Digitale spelers - lijst in vullen
- Bij thuis wedstrijden zorg dragen voor de 
 pupil van de week
- Contact onderhoud op wedstrijddag met 
 scheidsrechter en leiding van de tegen partij
- Na de wedstrijd afhandelen van digitaal wedstrijd  
 formulier met de scheidsrechter
- Contact onderhouden met eventuele 
 aanwezige pers

Al met al een veelzijdige taak maar heel leuk om te doen.

Lopende het seizoen hebben we voor de winterstop 
met deze jonge groep naar behoren gepresteerd, voor-
dat de winterstop aanbrak hebben wij als V.H.K. 1 & 2 
een gezellige avond in de kantine georganiseerd, nadat 
wij eerst een gezamenlijke training hebben afgewerkt,  
wij konden genieten van het samen zijn, en onder het 
genot van een broodje beenham en een bij behorend 
sapje, dit werd nog lang en gezellig. 
Maar deze winterstop was maar heel kort! Want op 18 
januari was al weer het 1e competitieduel uit naar de 
The Knickerbockers 1 op de Campus van de Universi-
teit in de  stad Groningen.

Op initiatief van keeper Raymond hebben wij voor de 
thuiswedstrijd tegen Aduard 2000 eigen gemaakte bo-
nensoep met bolletjes bij hem thuis gegeten, dit was 
heerlijk, maar het leverde later op de middag geen 3 
– punten op, jammer!
Ondanks de stand op de ranglijst met deze toch wel 
jonge en gemotiveerde groep is het toch te hopen dat 
wij schouder aan schouder toch nog een aantal punten 
gaan pakken, om ons te handhaven in deze toch wel 
lastige 2e klasse, we gaan het volgen hopelijk met veel 
steun van onze supporter!
      

 Hilbert Weijs teammanager V.H.K.1

TEAMMANAGER HILBERT WEIJS
Hoe gaat het met de C2 in 2014 ??

We hebben het in de najaarscompetitie best lastig gehad.  
De ene week waren we niet zo scherp, en de volgende 
week kregen we in blessuretijd nog een beslissend doel-
punt om de oren. Het was vaak “net niet”.   Daar hebben 
we het met z’n allen (spelers, trainer en leiders) over ge-
had, en we zijn in de winter gaan puzzelen om wat meer 
rust in het spel te krijgen.  Meer met elkaar praten en af-
spreken wat iedereen moet doen (of juist niet moet doen).  
We hebben in de winterstop drie oefenwedstrijden ge-
speeld.  Dat ging in de wedstrijden erg wisselend, naast 
fasen van goed voetbal van onze kant, was het soms ook 
slap en slecht. Maar we zagen een goede lijn. Eén trekje 
hoort wel bij ons team: We starten steeds te slap, wat we 
dan weer in de wedstrijd recht moeten trekken. 
In de voorjaarsvakantie werden we opgeschrikt door het 
overlijden van  Henk Jan Alons.  We zijn als team naar 
de afscheidsdienst geweest.  Daar hebben we Arjen en 
zijn familie veel sterkte gewenst. Dit heeft allemaal veel 
indruk op ons gemaakt en ook op de trainingen hebben we 
hier over gesproken. 
In de voorjaarscompetitie hebben we een nieuwe indeling 
gekregen. We spelen dus weer tegen ploegen die we niet 
kennen. 

Flevoboys C8 – VHK C2

De eerste wedstrijd, die willen we winnen, want goed be-
ginnen vinden we echt belangrijk.  Na de aftrap moet het 
gebeuren. We beginnen met balverlies en geven wel veel 
tijd aan de boys.  Rond de vijfde minuut krijgen we al een 
doelpunt tegen. En drie aanvallen later weer een, binnen 
tien minuten met 2-0 achter! We wijzigen een aantal po-
sities, meer snelheid achterin en compact spelen.  De vol-
gende tien minuten overleven we en net voor rust  werkt 
Arjen een corner binnen! 2-1russtand, we leven nog. 
Na de rust zitten we er vol bovenop! Gaaf, direct druk zet-
ten en geen tijd geven. Angelo verovert de bal van de ver-
dediger en Geuje rond het droog af 2-2. Een paar minuten 
later krijgt Chris wel heel veel tijd en hij schiet  vanaf 20 
meter de bal met een prachtige boog in de kruising 2-3!  
We krijgen nog een paar aanvallen tegen en de frustratie 
slaat toe bij de boys, maar we houden het dicht achterin 
en gaan met drie punten naar huis. 

VHK C2 – VVAK C2

Er staat een harde wind en voor de wedstrijd hebben we 

afgesproken dat we tegen de wind in willen starten als 
we mogen kiezen. Dat lukt, en we hebben er zin in!  Na 
de aftrap komt de eerste aanval van VVAK, we grijpen 
weer niet in, slappe hap en hun linksbuiten schiet de bal 
prachtig (met de wind er onder) in het doel:  0-1 achter!  
Er volgen gelijk nog een paar snelle aanvallen, met diepe 
ballen. Gelukkig voetbalt Bart goed mee, dus weten we 
dat goed op te lossen.  Langzaam groeien we weer in 
de wedstrijd, maar ze schuiven steeds veel mensen naar 
voren en dat is lastig op te vangen.  We kiezen er voor om 
de voorstopper in te laten schuiven en het 1 op 1 te zetten 
achterin. Dat levert gelijk de bal op en druk naar voren, 
voor de rust komen we weer langszij, via een mooie com-
binatie die door Arjen omgezet wordt in een goal.  Tweede 
helft hebben we de wind mee en gaan we weer vol aan 
de bak. Na weer een mooie aanval wordt Djilan geduwd 
in de 16. Martijn Dr.  schiet de penalty droog binnen.   On-
geveer 10 minuten voor tijd schiet Djilan de bal vanaf de 
16 prachtig in net onder de lat! We hebben weinig kansen 
weg gegeven en scoren zelf twee keer. Na een benauwd 
begin een mooie 3-1 overwinning. 

Meppel C5 - VHK C2

Een leuke tegenstander, want een aantal jongens uit beide 
ploegen zitten bij elkaar op school. Dit mag dus niet verlo-
ren worden! En aan motivatie geen gebrek. We beginnen 
weer tegen de wind in. Daar maakt Meppel goed gebruik 
van en ze troeven ons op alle fronten af! Ze proberen diep 
te spelen en met twee snelle spelers  te counteren. Dat 
lossen we goed op met de snelheid van Timo en Jeffrey, 
ook Bart komt goed uit. Altijd handig een goede keeper. 
Ongeveer 10 minuten voor rust weer zo’n bal, en na een 
polletje mist Bart de bal totaal. Hun spits is er als de kip-
pen bij en tikt de 1-0 binnen. Weer op achterstand! We 
halen de rust met deze stand. Afspraak is dat we weer 
gaan voetballen en niet meer mee doen in hun spel. Eigen 
spel spelen jongens. 
Na de rust spelen we een hele mooie tweede helft. Chris 
kopt ons na 5 minuten uit een corner op 1-1.  We blijven 
rustig en spelen goed over, Rutger schuift in op het mid-
denveld waardoor Meppel er helemaal niet meer uit komt.  
Uit weer een corner zet Martijn Dr.  Geuje vrij voor de kee-
per en hij maakt de 2-1.  Daar gaan de koppies bij Meppel. 
We krijgen net wat meer ruimte, Martijn B. draait zich vrij 
na een diepe pas en scoort de 3-1.   Djilan pikt de bal op 
rechts midden, hij passeert een hele rij spelers en maakt 
het koel af.  Dan nog een diepe pass op Arjen, die maakt 
met een prachtige lob de 1-5!

VHK C2



Toen ik voor het eerste gesprek bij VHK was uitgeno-
digd en ik in de auto onderweg was viel mij de mooie 
omgeving en het pittoreske van het dorp als eerste op. 
Inmiddels weet ik dat mijn eerste indrukken hiervan bij 
de Sint-Janskloosterianen een trots , als ik het zo zou 
mogen noemen , deel van hun leven is.
De saamhorigheid van en de bereidheid tot maar toch 
ook weer de gezonde rivaliteit  tijdens het “corso”  ge-
ven een goed beeld weer van de inwoners van dit pit-
toreske dorp.

Een eerste gedacht die bij mij speelde nadat ik een 
aantal maal  bij de club was geweest is dat de club er 
voor het dorp is , en het dorp is er voor de club. Ver-
bazingwekkend is de hoeveelheid aan evenementen er 
hier worden georganiseerd en velen doen hier dan ook 
aan mee. Dit soms tot ergernis van de trainer in mij , 
maar vol begrip van de waarde van deze evenementen 
voor de deelnemers en het gehele dorp houden we 
hier toch zoveel mogelijk rekening mee. De club VHK 
is als een vanzelfsprekend verlengstuk van het dorp , 
waar iedereen klaar staat , waar men het belang van 
de club kent en gezamenlijk staat voor het wel en wee 
van alle leden.

Ik heb mij zelden als trainer zo gesteund maar ook op-
genomen gevoeld in de samenwerking om alles rond , 
voor mij , het eerste elftal zo goed en gladjes te laten 
verlopen. Ook al zou je dat aan de huidige resultaten 
van het eerste elftal niet zeggen.

Maar het enthousiasme van de mensen binnen de 
club of het nou bestuursleden, kaderleden , spelers 
of ouders zijn ze staan er wel en dat is tegenwoor-
dig geen vanzelfsprekendheid meer. Maar hier in Sint-
Jansklooster nog wel. Wees daar trots op en koester 
dit want dit geeft de club aanzien en waardigheid in 
de wijde omgeving en bij alle tegenstanders van elk 
VHK-team.
Het is natuurlijk fantastisch dat je met VHK op een 2e 
klasse KNVB niveau speelt gezien het inwonersaantal 
en de ligging van Sint-Jansklooster.  Wij , als kader 
, proberen er alles aan te doen om dit zo te houden 
maar op dit moment spreken de feiten anders en meer 
in de richting van de 3e klasse KNVB.

Ik hoor vaak de verhalen uit vergane glorie daar waar 
de VHK’ers gevreesd werden voor hun tomeloze inzet 
en strijd in de wedstrijden zoals die gepeeld werden. 
Maar we leven nu in een andere tijd , het voetbal is 
geen vanzelfsprekendheid meer , geen “uitlaatklep” 
meer voor de mannen en vrouwen die op zaterdag op 
het veld staan. Er is zoveel meer en anders tegenwoor-
dig. Als we kijken naar het huidige eerste team van 
VHK dan staat daar een jonge ploeg met weinig er-
varing en in de afgelopen periode geplaagd door bles-
sures en schorsingen. Een ploeg die dolgraag het 2e 
klasse niveau wil behouden maar daar op dit moment 
de grootst mogelijke moeite mee heeft. Begrijpelijk 
???? ja , ik vindt van wel. Veel spelers waarvoor het 
niveau nieuw is., een nieuwe trainer met andere idee-
en met andere trainingsmethodes . Er staat een hele 
mooie groep met voldoende technische en tactische 
kennis om dit niveau te blijven spelen.  Alleen zullen ze 
het nog moeten gaan begrijpen en snappen dat men 
geduld moet hebben. Maar ook de durf en het lef te 
hebben om tot het beste voetbal te komen en dit aan 
de toeschouwers te laten zien , vanuit hun VHK-hart 
maar ook vanuit de voetbal gedachte waar naar mijn 
bescheiden mening de aanval de beste verdediging is. 
Geen angst kennen voor je tegenstander maar vrijuit 
je eigen spel gaan spelen, en durven te blijven spelen. 
En dan kijk ik als trainer even terug naar de eerste vijf 
wedstrijden van dit seizoen waar wij als VHK1 menig 
supporter versteld hebben doen staan, we kunnen het 
dus wel !!!.

Als laatste wil ik zeggen dat Sint-Jansklooster trots 
mag zijn op deze club en de club op het dorp. En ik hoop 
dat men deze zeer eigen identiteit zo lang mogelijk kan 
behouden want dat maakt VHK uit Sint-Jansklooster.

HOOFDTRAINER
FRANK VAN LEEUWEN

“Sint-Jansklooster mag 
trots zijn op deze club”



Hoe is het om grensrechter van vhk 1 te zijn….. 

De wedstrijd begint voor mij meestal al op donder-
dagavond, de laatste training van het elftal voor de 
wedstrijd van zaterdag, en dan wordt al in grote lij-
nen bekend welke speler er zaterdag voetballen of wie 
geblesseerd is of geschorst. Ook is dit voor mij het 
moment dat ik ga Googlen naar de scheidsrechter die 
gaat fluiten, hebben we deze scheids al eerder gehad, 
probeer er een hoofd bij te vinden, hoe fluit deze beste 
man, eventueel een paar wedstrijd verslagen lezen 
waar hij in genoemd wordt.

Dan is het zaterdag…….

´s morgens soms even werken of in de tuin knooien, en 
dan afscheid nemen van vrouwtje die telkens maar hoopt 
dat ik een zaterdag thuis ben, maar helaas voor haar…..
Aangekomen bij VHK druppellen alle spelers en staf-
leden langzaam binnen, daarna hebben we een team-
bespreking, ik zit daar ook bij, dit om de betrokken-
heid met het team te stimuleren, en het is goed om 
te weten hoe er gevoetbald gaat worden. De spelers 
beginnen dan met de warming up, en ik ga dan ken-
nismaken met de scheidsrechter en bestuursleden van 
beide teams onder het genot van heerlijk bakkie koffie 
van Gea. 5-10 minuten voor de wedstrijd worden wij, 
grensrechters,  verwacht bij de scheidsrechter, hier 

krijgen wij instructies 
hoe hij wil dat wij hem 
begeleiden.

Enkele aandachtspunten 
zijn:
 - Waar te staan bij 
    vrije trappen
 - Waar te staan 
    bij corners
 - Over buitenspel wanneer wel of niet vlaggen
 - Wel of niet vlaggen bij overtredingen
 - Geen discussie wanneer een grensrechter 
    wordt genegeerd
 - Enz….  altijd wel ff nuttig om door te nemen.

DAN DE WEDSTRIJD 
Op het veld handjes schudden, tossen, handjes schud-
den, en iedereen goede wedstrijd wensen. En daar sta 
je dan aan het lijntje….Anderhalf uur kritiek, compli-
menten, emotie noem maar op, alles erop en eraan, 
soms mooi, soms overleven. Door mijn ervaring als 
grensrechter heb ik veel bewondering en waardering 
gekregen voor scheidsrechters die elke week weer alle 
commentaren en kritieken over zich heen krijgen. Aan 
het eind van de zaterdag kijk ik weer met een glimlach 
terug aan de wedstrijd, mooie pot voetbal,  de gezellig-
heid, het team, even in de kantine, en stiekem al weer 
uitkijkend naar de volgende wedstrijd

Arrien Rook

GRENSRECHTER ARRIEN ROOK

“afscheid nemen 
van vrouwtje”

Go Ahead Kampen Vr1 – VHK Vr1 2 november ‘13

Het team uit Sint Jansklooster verloor verrassend 
tegen Go Ahead Kampen Vr1 met harde cijfers: 6-2. 
De doelpunten werden gemaakt door Malissa Spans 
en Jellien Tukker. Werk aan de winkel dus voor trainer 
Bert Laan.

VHK Vr1 – Ens Vr1 9 november ‘13

VHK deed zichzelf tekort in de wedstrijd tegen Ens 
Vr1. Na eerst met 2-0 voor gestaan te hebben dank-
zij doelpunten van Jellien Tukker en Henriet van Dalen 
verloor het team uit Sint Jansklooster uiteindelijk met 
2-4. Met deze uitslag komt VHK op een vierde plaats 
te staan. Ens stijgt naar de tweede positie.

MSC Vr3 – VHK Vr1 16 november ‘13

Na twee wedstrijden op rij verloren te hebben was het 
deze zaterdag wel raak voor VHK. In Meppel wist het 
team uit Sint Jansklooster met 0-5 te winnen. 
De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuis-
ploeg: een indraaiende corner kon door keepster Sylvia 
Wind fraai gered worden. VHK speelde met compleet 
team, dus zonder hulp van MB meiden, en kreeg vroeg 
in de eerste helft een strafschop mee wegens hands. 
Jellien Tukker wist hieruit te scoren waarna niet veel 
later Malissa Spans met een mooie kapbeweging de 
voorsprong op 0-2 bracht. De 0-3 viel ook nog voor de 
rust dankzij een doelpunt van Jellien Tukker die vanuit 
de kluts wist te scoren.
Na rust was VHK opnieuw de bovenliggende ploeg en 
dankzij twee doelpunten van Jellien Tukker gaat de 0-5 
als eindstand de boeken in. Volgende week is VHK vrij.

VHK Vr1 – Urk Vr1 30 november ‘13

VHK speelde thuis tegen Urk, dat in de onderste regio-
nen bivakkeert. De thuisploeg was het aan de stand 
verplicht te winnen, maar wedstrijden tegen Urk zijn 
altijd onvoorspelbaar. De drie punten bleven, dankzij 
een nette 4-2 overwinning (Jellien Tukker 3x, Henriet 
van Dalen 1x), in Sint jansklooster, waardoor VHK in 
het spoor blijft van Blokzijl en Desz.

VHK Vr1 – Desz Vr1 7 december ‘13

In de thuiswedstrijd van VHK tegen Desz begonnen 
beide teams sterk aan de wedstrijd. Voor Desz was 
winst belangrijk in de strijd om het najaarskampioen-
schap. VHK kon met winst op de 2e plaats komen. 
Nadat zowel Desz als VHK diverse kansen onbenut 
lieten was het uiteindelijk de thuisploeg dat de score 
opende, Henriet van Dalen reageerde alert op een mis-
lukt schot van Jellien Tukker en schoof de bal onder 
de keepster van Desz door. Deze 1-0 was tevens de 
ruststand.
De tweede helft begon matig, beide ploegen wisten 
lange tijd geen kansen te creeeren. Dankzij een goede 
inviduele actie van Jellien Tukker viel toch de 2-0, na 
een mooie passeerbeweging werd haar harde schot 
door de keepster zelf in het doel gewerkt.
Lang kon VHK niet van deze comfortabele voorsprong 
genieten, via een snelle counter wist Desz het verschil 
weer terug te brengen naar één doelpunt. Niet veel 
later viel ook nog de gelijkmaker, VHK keepster Syl-
via Wind kreeg de bal na een hard schot op doel niet 
klemvast; een aanvalster van Desz was attent en kon 
de bal binnentikken.
Smet op de wedstrijd was de ongelukkige botsing 
tussen Sylvia Wind en een aanvalster van Desz. De 
keepster van de thuisploeg moest met brancard het 
veld verlaten, waarschijnlijk is haar been fiks ge-
kneusd. Doelpunten vielen er niet meer, het bleef een 
2-2 gelijkspel.

“werk aan de winkel 
voor trainer Bert Laan”

VHK DAMES1



Ik was een jochie van nog geen 10 jaar oud. 
Enorm fanatiek met voetballen, en zo fanatiek dat ik 
zelfs vrijdagavond al het voetbalshirt aantrok om in te 
slapen zodat ik zaterdagochtend al helemaal in voet-
balsfeer kon ontwaken. Prachtig, maar destijds (eind 
jaren 60) kreeg je als jeugdspeler een kaartje over de 
post van het voetbalbestuur waarop stond dat je je 
moest laten keuren. Niet bij je eigen huisarts (die je 
overigens ook niet kende) maar bij een vreemde huis-
arts. In mijn geval was dit dokter van Straten te Vollen-
hove. Zenuwachtig natuurlijk, want je was als de dood 
dat je zou worden afgekeurd om een of andere reden. 
En dat dan voetballen automatisch gewoonweg niet 
meer zou mogen voor de vereniging. Als klein jochie 
wist je natuurlijk niet wat je te wachten stond tijdens 
zo’n keuring. Op de doordeweekse training was bij na-
vraag het mij al gauw duidelijk dat iedere speler altijd 
om de 2 jaar moest keuren. En dat velen destijds al 
aangaven dat die keuring allemaal wel meeviel en dat 
er zelden iemand werd afgekeurd. 

Toen de keuringsdag was aangebroken, had ik toch krie-
bels in de buik. Het verzoek was om plas van die dag 
mee te nemen naar de keuring. In die tijd waren er nog 
niet de mooie containerpotjes die je nu bij de drogist kunt 
kopen, maar moest je zelf maar iets opzoeken om de plas 
in aan te leveren bij de arts. Mijn moeder had dan ook 
een klein jam potje uitgekookt en vervolgens moest ik 
daar mijn plas in doen. Vervolgens het deksel erop en 
alles werd nog eens extra met een plastic zakje verpakt. 
En dan op weg naar de dokter.  Al met al vond ik het dus 
maar niets om met mijn water over de straat naar de 
dokter te fietsen. Het potje in de jaszak opbergen leek mij 
geen goed idee met het oog op lekkage. Maar al fietsend 
het potje in de hand houdend gaf mij ook een gevoel net 
alsof iedereen mij na keek. Het laatste heb ik maar ge-
daan en ik was dan ook blij dat ik zonder ongelukken de 
arts had bereikt. Kom dan ook verlegen de wachtkamer 
binnen en zag een teamgenoot van mijn elftal ook al daar 
zitten. Bij het zien van deze persoon viel dan ook alle 
schaamte van mij af want deze zat namelijk pontificaal 
met een grote karnemelksfles van 1 liter inclusief het ver-
trouwde aluminium dopje te wachten op zijn keuring. Hij 
had aardig zijn best gedaan zag ik wel want de fles zat 
bijna helemaal vol inclusief schuimkraag en daarbij ook 
nog zichtbaar de sporen van de karnemelk in de hals van 
de glazen fles die destijds nog aan huis werd  geleverd 
door de plaatselijke melkboer.
Lachwekkend, maar achteraf zijn we alle twee goed ge-
keurd. De keuring zelf stelde niet zoveel voor. 10 kniebui-
gingen gecombineerd met de vraag of je snel vermoeid 
bent en al snel werd er een strookje  in je urine potje (of 
karnemelksfles)gehangen. Dan kwam de vraag of je 7,50 
gulden had meegenomen en bij een positief antwoord 
was je goedgekeurd. Waarschijnlijk was dit in die tijd ook 
een extraatje voor de huisarts. Deze arts zal ongetwij-
feld destijds tijdens deze voetbalkeuringen nog wel meer 
lachwekkende dingen hebben meegemaakt.

Belangrijk voor u als lezer

Anno 2014 gaat de keuring (gelukkig) iets anders. De 
verantwoordelijkheid van het geregeld laten keuren ligt 
echter nu bij de sporter zelf. De keuring wordt niet meer 
door de vereniging geregeld. Voor u als lid is het belang-
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rijk te weten dat u zelf zorg dient te dragen voor een 
goede keuring. Het is erg belangrijk te weten hoe je licha-
melijke gesteldheid is en of het medisch verantwoord is 
te (gaan) sporten. Op deze manier wordt voor jezelf en 
voor je club, de kans op complicaties verkleind. De com-
plicaties die tijdens het sporten kunnen ontstaan, kun-
nen variëren van kleine blessures tot levensbedreigende 
hartritmestoornissen.

Voor keuringen zijn landelijk de SMA opgericht (sport 
medisch adviescentra) die in de regio gevestigd zijn in 
Meppel, Zwolle en Heerenveen. Hier kunt u terecht voor 
een goede sportkeuring. De meeste ziektekostenverze-
keraars vergoeden de keuring. Het is verstandig om  een 
dergelijke keuring te ondergaan.

Bij bijvoorbeeld de afdeling Sportgeneeskunde van  
Isala kunt u terecht voor de volgende preventieve sport-
medische onderzoeken:
•	 basis	sportmedisch	onderzoek;
•	 basisplus	sportmedisch	onderzoek;
•	 groot	sportmedisch	onderzoek;
•	 topsportmedisch	onderzoek;
•	 sportmedisch	onderzoek	voor	NTFU-leden;
•	 veldtesten;
•	 sportmedisch	onderzoek	hartslagzones.

Natuurlijk zijn er ook goede werkgevers die met regel-
maat een keuring aanbieden, en kunt u dit dan via uw 
werkgever doen. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan 
is de SMA er voor u. Bij deze wijs ik er u dus op dat 
de verantwoordelijkheid dus bij u ligt en het zou mooi 
zijn dat alle VHK-leden ‘APK gekeurd’ aan hun wekelijkse 
wedstrijdje ter ontspanning beginnen. Geruststellend 
voor uzelf, het thuisfront en natuurlijk is de vereniging blij 
dat iedereen op verantwoorde wijze de voetbalschoenen 
op de zaterdag aantrekt. 

Voor meer informatie bel een van de vele SMA centra 
(Zwolle 038-4245689 en Heerenveen 0513-627175), 
waarbij keuring vaak ook mogelijk is in de avonduren.

Johan Klappe (NGS sportmasseur sv VHK)

“Enorm fanatiek 
met voetballen”

SPORTKEURING VROEGER <  > SPORTKEURING NU



Onze D1 is de voorjaarscompetitie voortvarend ge-
start, de eerste twee wedstrijden werden allebei  met 
1 doelpunt verschil gewonnen, daarna werden er 2 
wedstrijden verloren, met andere woorden wisselend 
succes maar op dit moment nog wel een tweede 
plaats op de ranglijst, zij het met een wedstrijd meer 
gespeeld. Puntje waar we regelmatig tegen aan lopen 
is dat we de wedstrijden niet fel genoeg beginnen zo-
dat we vaak moeten vechten tegen aan achterstand. 
Wat we dan wel vaak zien is dat de tweede helft ieder-
een op scherp staat en er feller gespeeld wordt, dat 
punt gaan we aan werken. Op de trainingen vliegen de 
vonken er soms af … dat moeten we nog even verta-
len naar het begin van de wedstrijden. Al met al zien 
we wel dat iedereen inmiddels aan het grote veld ge-
wend is, want we zitten wel met een selectie van bijna 
allemaal eerstejaars D´s wat dus betekend een groot 
veld, 11 spelers in plaats van 7 en de buitenspelval. Al 
deze veranderingen, die best groot zijn,  hebben we 
ons in een best korte periode eigen gemaakt, klasse. 

Groeten,
Dirk en Luut

7 december 2013. VHK F2 – Espel F1 

Vandaag moesten we tegen Espel, deze stonden in 
de rangschikking onder ons en het zou dus theore-
tisch moeten kunnen. We begonnen 20 minuten la-
ter vanwege het ontbreken van een scheidsrechter, 
uiteindelijk konden we beginnen. Het was een koude 
en natte zaterdag maar de inzet was er niet minder 
om. In de 5e minuut scoorde Simon, hier konden we 
niet lang van genieten want Espel maakte in de 7e mi-
nuut alweer gelijk. We lieten ons afbluffen en het spel 
werd minder, dit resulteerde in een 1-2 achterstand. 
Het duurde even maar we wisten ons te herpakken en 
Marc scoorde de gelijkmaker wat teven de ruststand 
was 2-2. Het was een gelijkopgaande en spannende 

Verslag VHK D1 - Urk D5

De eerste helft begin op zich wel goed maar het 
wisselde wel. het stond 0-1, achter dus. maar in de 
tweede helft pakten we het wel weer op. Ik (David) 
stond voor het eerst in de spits, en dat ging wel goed, 
twee kansen gehad maar jammer genoeg waren ze 
allebei mis. Roy had een mooi doelpunt gemaakt. die 
kopte hij erin. en de tweede doelpunt scoorde Jurian 
en dat was ook een mooi doelpunt. Martijn had ook 
een mooie kans, maar die ging ook mis. Het was een 
mooie tweede helft en het eindigde met 2-1. 

Vriendelijke groeten van David ;-)

wedstrijd maar niet al te best. De  tweede helft ging 
gelijk op totdat vlak voor tijd…… uit een mooie diepe 
pass van Simon, Daan alleen op de keeper af mocht 
gaan en scoorde. Een ouderwetse counter, waar de 
supporters het ook wat warmer van kregen. We kon-
den de voorsprong vasthouden en zo winnend deze 
spannende wedstrijd afsluiten. We staan net boven de 
middenmoot en zullen daar ook eindigen in de com-
petitie. In een paar wedstrijden hebben we het wat 
laten liggen want een iets hogere klassering had er 
ook zeker in gezeten.

Met vriendelijke groet,
Ronnie 

VHK D1

VHK F2

“Op de trainingen 
vliegen de 

vonken er af ”
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