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nieuwe hoofdtrainer
voorzitter gezocht!!!
compleet nieuw team f1

van het bestuur

Voorbereiding VHK 1
seizoen 2014-2015

De nieuwe voorzitter van VHK.
Sinds enkele maanden zitten we als club zonder voorzitter, een situatie die niet gewenst is. Als bestuur
hebben we allemaal onze eigen zaken binnen VHK te
regelen, dat loopt goed, maar de taken van de voorzitter erbij pakken werkt niet. Voor een korte periode lukt
dit, maar op den duur gaan er gaten vallen en wordt
het besturen langzaam maar zeker de zaak ‘enkel nog
draaiende houden’ en dat is te weinig voor een vereniging die verder wil.
Bij deze roepen we mensen met een VHK-hart op
om eens goed na te denken deze functie in te vullen,
het kan iets voor jezelf zijn of misschien iemand uit je
directe omgeving. Het is daarnaast geen vereiste om
veel van voetbal af te weten en het is ook niet nood-

zakelijk om elke zaterdag de hele dag op het sportveld
te zijn. Het is wel belangrijk dat je enige sturing kunt
geven en het leuk vind om op vrijwillige basis met
gemotiveerde mensen samen te werken om iets op
te bouwen.
Wat organisatie betreft staat het goed binnen de club,
het voetbalgebeuren en alle randzaken lopen naar
wens. Maar een volledige bezetting van het dagelijks
en algemeen bestuur is een noodzaak voor alle randvoorwaarden die spelen bij een vereniging met een
belangrijke sociale functie binnen ons dorp.
Dagelijks bestuur:
Jos Akkerman - Luut van Dalen

Derde veld in gebruik genomen

De kop is er af ...
Op 2 augustus om 10.00 uur was de aftrap van de
voorbereiding van het seizoen 2014 – 2015.

Hoofdtrainer Frank van Leeuwen, Johan Splinter (de
nieuwe keepertrainer) en Ruud Schepers (loop- en
hersteltrainer) konden 21 spelers en keepers verwelkomen op sportpark Monnikenmolen voor de 1e trainingsdag.
De ochtendsessie bestond uit conditie oefeningen met
bal en diverse positie spelletjes.
Om 11.30 uur was de ochtend training ten einde, en
konden de mannen onder de douche om zich te verfrissen want het was warm geweest, en gingen we ons
opmaken voor de autorit naar Netel – park in Kraggenburg/Marknesse, waar om 13.00 uur de lunch werd
geserveerd.
Om 14.00 uur hebben we op het park een aantal wedstrijden voetvolley gedaan, wat goed in de smaak viel
bij de mannen.
Na een goed halfuurtje wat voor zich zelf te hebben
gedaan hadden de trainers een pittige duintraining
uitgezet, het leek een appeltje eitje maar in het losse
zand en de steile duinen was het goed afzien.
Toen de laatste zweetdruppels er uitgeknepen waren,
was een ieder vrij om wat voor zich zelf te doen.
Massaal werd er voor het heerlijke zwemwater gekozen, en na een hapje en een drankje waren wij om
17.30 uur weer terug in ’t Klooster.

1 novemberdag was het dan eindelijk zo ver. De
eerste wedstrijd op het 3e veld is gespeeld!

Afgelopen woensdag heeft er een eerste oplevering
van het nieuwe veld plaats gevonden.
Het veld is vrij gegeven voor het spelen van wedstrijden met de E en F pupillen en de D junioren.
Voorlopig is het nog niet mogelijk dat de hogere teams
al op dit veld gaan voetballen of de warming up doen.
Hiervoor is het veld nog te kwetsbaar.
Wij zijn blij dat na jaren van voorbereiding het dan ein-

delijk zover is dat het veld gebruikt mag worden.
Dit geeft opnieuw een impuls aan de nog steeds groeiende vereniging VHK.
De druk op de velden zal iets afnemen en op termijn
zullen de aanvangstijden van de senioren bijna allemaal om 14:30 uur plaats vinden.
Dit verhoogd de gezelligheid op het sportpark en na de
wedstrijd in de kantine. Tevens hebben wij meer mogelijkheden voor het organiseren van toernooien etc..
Kortom wij zijn blij met de opening van het 3e veld!

Moe maar zeer voldaan konden we als staf terug kijken
op een geslaagde 1e trainingsdag.
Hilbert Weijs

VHK 4 - SVM 5
Nadat ons mooie dorp de avond ervoor toch iets
minder goed uit de verf was gekomen in het alom
geprezen programma ‘Man bijt hond’, was het
vandaag de taak van VHK 4 om ‘t Klooster weer
positief op de kaart te krijgen.

En of de mannen van trainer Piet Croes dat deden!
Schijnbaar met achteloos gemak werd het (veteranen)
team van SVM 5 met een duidelijke 6-3 nederlaag
weer teruggestuurd naar de polder.
De aandachtige toeschouwer wist vanmiddag wel beter want zo makkelijk was het allemaal nog niet en
moesten er eerst nog heel wat tegenslagen overwonnen worden.
Neem alleen al het feit dat het uitgerekend vandaag
de warmste oktoberdag ooit was, een scheidsrechtersfluit die klinkt als een schorre kraai in zijn laatste
dagen, en het ontbreken van leider Hilco de Lange die
zijn grote liefde PEC Zwolle zo nodig moest uitzwaaien
voor een onbeduidend wedstrijdje in Deventer.
Desondanks weet het vierde een paar fraaie goals te
maken, al denkt de vlagger van SVM daar minimaal
één keer anders over.
Scheidsrechter Henk v/d Linde moet dan ook al zijn
overredingskracht in de strijd gooien om uit te leggen
hoe de situatie werkelijk was, en daar moet zelfs de
eerlijkste vlagger zich uiteindelijk bij neerleggen.
Met een 3-3 ruststand laat VHK 4 de ploeg uit
Marknesse nog even in de waan dat het gelijkwaardig
is, maar bouwt na de rust gestaag toe naar alweer een
overwinning.
Dat gebeurt soms met goed voetbal, dan weer met
slecht voetbal en alles wat er tussenin zit, maar nooit
wordt uit het oog verloren dat de toeschouwers uiteindelijk vermaakt moeten worden.
Die vervelen zich dan ook geen moment, zelfs niet als de
combinatie vermoeidheid/ overschatting/ te korte lontjes de sfeer op het einde wat grimmiger doet worden.

Soms is er even een moment dat helemaal niemand
het meer weet en gaan de armen vertwijfeld de lucht
in, een enkele keer ook om heel iets anders kenbaar
te maken.
Ondertussen is VHK 4 al uitgelopen naar een geruststellende 6-3 voorsprong en heeft het geen kind meer
aan SVM, die het principe hanteert dat wanneer je nog
zonder hulp de veters van je voetbalschoenen kunt
strikken dat vooral niet moet nalaten.
En gelijk hebben ze, al moet het wel berusten in de
suprematie van VHK 4 die freewheelend de wedstrijd
rustig uitspeelt.
Als in de echte slotfase de noppen toch wat opvallend
vaak belanden op plekken waar dat niet gewenst is, of
misschien toch ook weer wel, neemt arbiter v/d Linde
het enige juiste besluit door de wedstrijd na precies
90 minuten tot geschiedenis te fluiten, dit keer wel
hoorbaar.
Onder het genot van een welverdiend biertje al dan
niet in combinatie met een balletje saté, constateert
VHK 4 na afloop tevreden dat het opgeklommen is
naar de derde plaats, en is eerstvolgende tegenstander Tollebeek 3 alvast gewaarschuwd.
BR

“...een scheidsrechtersfluit die klinkt als een
schorre kraai in zijn laatste dagen...”

VHK en Frank
van Leeuwen
verlengen
contract niet!
VHK gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer
voor volgend seizoen.

Trainer Frank van Leeuwen en het bestuur van de club
hebben in goed onderling overleg besloten om het dit
seizoen aflopende dienstverband niet te verlengen.
Van Leeuwen staat inmiddels anderhalf jaar onder
contract op Sportpark Monnikenmolen.
Een periode waarin V.H.K. het sportief moeilijk heeft.
Vorig seizoen degradeerde zijn team uit de noordelijke
tweede klasse, dit seizoen heeft het eerste elftal het in
de sterke oostelijke derde klasse opnieuw lastig.

VHK F1
Dit jaar met een compleet nieuw team begonnen met
VHK F1, een zeer jong team omdat 5 spelers van VHK
F4 in 1x de sprong maakten naar VHK F1, waardoor de
gemiddelde leeftijd uitkwam op krap 7 jaar.
Het leek al gauw een mooi team te zijn, de eerste bekerwedstrijd tegen een tweede klasser van Flevo Boys werd
gewonnen met 3-1, de twee andere bekerwedstrijden
moesten tegen twee eersteklassers gespeeld worden,
deze bleken een maatje te groot, dit werd met ruime cijfers verloren.
Toch gingen we vol goede moed de competitie in, die
moed werd beloond met ruime overwinningen in de eerste wedstijden. Na een tijdje ging het tussen 3 teams uit
deze klasse, te weten, Genemuiden, Ens en wij. Echter wij
lieten heel ongelukkig een steekje vallen, uit, bij de wedstrijd tegen Flevo Boys, waardoor Ens en Genemuiden ons
passeerden op de ranglijst. De maand november was de
maand van de waarheid voor VHK F1, dit omdat we zowel
Ens als Genemuiden achter elkaar troffen in de competitie.
De eerste wedstrijd was thuis tegen Ens, deze moest door
ons gewonnen worden om Ens te kunnen passeren op de
ranglijst. Dit werd een zeer spectaculaire wedstrijd, wij
kwamen met 1-0 voor door een mooie aanval, afgerond
door Seth Tukker, maar al gauw werd het 1-1, zo gingen
wij ook de rust in, mede door goed keeperswerk van Bo

Mondria en onze solide verdediging bleef het lang 1-1, de
tijd verstreek en het leek erop dat wij deze wedstrijd niet
meer gingen winnen, maar toch in de allerlaatste seconde
was het Rik-Jan Vis die met een prachtig afstandschot
toch voor 2-1 tekende. Nu stonden wij bovenaan en vol
goede moed op naar Genemuiden.
Deze wedstrijd werd echter onverwacht gemakkelijk gewonnen met 5-1, nu stonden wij bovenaan, maar met 1
puntje verschil. Dit hielden wij vol tot de laatste competitiewedstijd tegen VENO, dit zou onze kampioenwedstrijd
moeten worden en dat werd het. Vol overtuiging werd
deze wedstrijd gewonnen met 13-0, waarna het kampioenschap een feit was en een leuk feestje volgde.
Hartelijke groet,
jullie trainers Robbert en Patrick

“Vol overtuiging werd deze
wedstrijd gewonnen”

Ook Van Leeuwens assistent en tevens keeperstrainer Johan Splinter
zal V.H.K. na dit seizoen verlaten.
Hij gaat zich dan volledig richten op
vv Hoogeveen.
Bij die club betrekt Splinter vanaf
de winterstop al dezelfde functie
als hij V.H.K. bekleedt. Het komende half jaar zal hij beide taken
combineren.
Met de middenmoot nog volop in zicht is rechtstreekse handhaving het doel voor het komende half jaar.
Club, trainers en spelers hebben naar elkaar uitgesproken vol voor die ambitie te gaan in het nog resterende
deel van het seizoen.
Dat alles met hulp van het tweede elftal, waarvan de
technische staf en de spelersgroep zich zeer dienstbaar tonen richting het vlaggenschip van de club.
Dit uit zich in het aanvullen van de krappe selectie bij
het eerste op trainingsavonden en op wedstrijddagen.

Dier All In hoofdsponsor van VHK 1
27 september was een feestelijke dag voor VHK 1
en hoofdsponsor Dier All-in.
De dierenspeciaalzaak is nl. hoofdsponsor geworden van ons eerste elftal.

De dierenspeciaalzaak heeft 8 zaken in de regio met alles
voor dieren, een dierenarts, zelfs voor het tuinieren en een
uitgebreide webshop.
Dier All In en VHK gaan een verbintenis met elkaar aan
voor de periode van 5 jaar.
De presentatie van de nieuwe hoofdsponsor vond plaats
in de kantine van VHK waarbij de spelers de volledige kledinglijn showden aan sponsor Dier All In en overige aanwezigen.
De gehele kledinglijn bestaat uit een wedstrijdtenue, trainingspakken, tassen, warming-up shirts en presentatieshirts en presentatiejacks.
VHK is bijzonder trots met deze aansprekende sponsor en
blij dat wij hun naam mogen dragen.
Hoege Lassche, lid van de sponsorcommissie sprak zijn
dank uit naar de nieuwe hoofdsponsor en vertelde dat
sponsoring een wisselwerking hoort te zijn; ‘voor wat
hoort wat’
We zijn blij dat een bedrijf in onze regio, investeert in een
voetbalvereniging, en daarmee investeert in de gemeenschap.
Uiteraard werden er in het bijzijn van de sponsor daarna
de nodige foto’s gemaakt, ook bij de Monnikenmolen,
waar het voor de familie van Benthem ooit allemaal is
begonnen.
De nieuwe outfit heeft zijn goede uitwerking niet gemist
want aansluitend werd de thuiswedstrijd tegen Gramsbergen werd met 3-1 gewonnen.
Op de foto het gehele team en begeleiding met uiterst
rechts sponsor Henk van Benthem van Dier All In.
We hopen dat we met deze sponsor nog een prettige en
lange samenwerking mogen hebben.
In oktober zal er nog een avond zijn voor de spelers bij Dier
all-in, voor de overhandiging van de groepsfoto en voor
een stukje teambuilding.
Teven zal Henk van Benthem met een leuk voorstel komen
om het nieuwe seizoen te starten.

“VHK is bijzonder trots met deze
aansprekende sponsor en blij dat wij
hun naam mogen dragen.”

VHK C1
Verslagen C1
We spelen dit jaar in de derde klasse. Het gaat
goed met de C1 jammer dat we ons lieten verrassen door Urk, maar Espel was gewoon beter dan
ons. Toch staan we tweede in de stand. Hierbij
een aantal verslagen van spelers. Lees en geniet
ervan.
Uffelte C1 – VHK C1

1e helft - We begonnen de wedstrijd slap. We lieten kansen
lopen en verloren veel balbezit we waren niet fel in de duels.
10 minuten later ging het stukken beter, we paasten beter
en we verloren weinig balbezit, maar de goal wou maar niet
vallen. 25e minuut eerste goal van VHK van Martijn Hoeve
eindelijk na 100 andere kansen VHK een supersterke verdediging met Timo, Martijn Boes, Jeffrey en Angelo. Uffelte is
niet door de verdediging gekomen Bart had het mooi rustig.
Ruststand 0-1
2e helft - We begonnen 2e helft goed maar naar 5 minuten
stond hun spits buitenspel en de scheids floot af maar ze
voetbalden gewoon door en jawel... 1-1.
Vele kansen van VHK worden onterecht buitenspel gevlagd,
maar de 55e minuut breekt Chris door en scoort met een
fantastisch schot de 1-2.
Er begint wat onrust in de wedstrijd te komen. 2 minuten
voor het einde van de wedstrijd vlagt Dirk Meijer een aanval
terecht af en de scheidsrechter fluit af , maar Uffelte voetbalt
door en de scheidsrechter laat het toe terwijl VHK niet oplet
omdat de scheids floot scoord Uffelte compleet onterecht
2-2. Dirk Meijer gooit zijn vlaggenstok van frustratie weg en
gaat verhaal halen bij de scheidsrechter. Er wordt overal aan
beide kanten gescholden en het loopt uit de hand, maar de
scheids doet niks. VHK wordt overal neergehaald en neergetrokken maar nog steeds fluit de scheids niet. 1 minuut
later fluit de scheidsrechter de wedstrijd af en klapt VHK
met sarcasme naar Uffelte. Later komen we er achter dat de
scheidsrechter de leider van Uffelte was.
Einde wedstrijd 2-2
Door, Angelo Meijer
VHK C1 – VWC C1G

Eerste helft - We begonnen de wedstrijd goed met mooie
passes waarbij Martijn boes vroeg voor tijd voor de goal
kwam maar mistte. Toen kwam Boes nog een paar keer voor
het doel en maakte hij de openingsgoal. 1-0 voor VHK. En
we voetbalden mooi verder en de bal kwam bij Djilan die zo

7 man voorbij speelt en hem mooi in het hoekje schiet.2-0
voor VHK. We speelden nog steeds goed. Toen kwam Martijn Hoeve aan de bal die een goede paas gaf aan Geuje en
die hem mooi in de linker kruising schoot.3-0 voor VHK. Boes
kwam aan de bal die een actie maakte, Djilan maakte zich
vrij voor het doel en kreeg de bal aangespeelt en schoot hem
erin. 4-0 voor VHK. Toen begon VWC maar een keer aan de
aanval en ze kregen een penalty, Omdat Ramon een speler
van VWC neerhaalde. Ze maakten de penalty en het was
4-1. Rust
Tweede helft - Het begon goed en de 5-1 kwam. Djilan maakte een actie speelde Boes in en Boes schoot hem erin. 5-1
voor VHK. Veel kansen weer voor VHK maar geen doelpunten. Toen opeens kreeg Jeffrey de bal, hij nam hem aan en
schoot hem keihard van afstand boven in het doel. 6-1 voor
VHK. VWC begon weer in de aanval en het duurde lang, maar
Bart wou de bal in de handen pakken, maar Hoeve speelde
de bal in de handen van Bart. VWC kreeg een indirecte vrije
trap. ze namen hem en via Jeffrey met een eigendoelpunt
werd het 6-2. Na vele kansen weer voor VHK kregen Jeffrey
de bal een schoot hem tegen het hoofd van Djilan die er toen
mooi inging. 7-2 voor VHK. VWC haalde Hoeve onderuit en
VHK kreeg een vrije trap. Jeffrey nam de vrije trap mooi en de
verdedigers en de keeper van VWC gingen niet naar de bal
toe dus ging Boes er maar naartoe en schoot hem erin.8-2
voor VHK. Boes maakte een actie en Mitch maakte zich vrij
en boes speelde de bal op Mitch en hij schoot hem er keihard
in.9-2 voor VHK. VHK speelde veel over en de bal kwam bij
Chris die speelde hem naar Djilan die hem in het goal schoot.
Einde wedstrijd, 10-2 voor VHK.
Door, Geuje van Benthem.
RKO C1 - VHK C1

VHK ging op bezoek bij RKO. RKO kwam al heel snel op voorsprong wat hun de moed gaf om veel doelpunten te scoren.
1-0. Deze gedachte werd echter snel omgebouwd. VHK
kwam snel terug door een fraai doelpunt van Martijn Boes.
1-1.
Na een overtreding van VHK mocht RKO een vrije trap nemen. Deze vrije trap was op doel. Doordat iemand er van
RKO voor liep, werd het doelpunt wegens hinderljjk buitenspel.
Door een erg foute pass van de keeper, Bart Pot, belandde de
bal in de voeten van iemand van RKO. Deze speler kapte de
keeper netjes uit, waardoor de keeper het nakijken had. 2-1.
Een corner vam VHK. Djilan Rook brengt een goede corner

voor het doel waarna de bal door Geuje van Benthem prachtig gekopt maar werd jammer genoeg weggekopt op de lijn.
De bal was alleen nog niet weggewerkt waar door Geuje nog
een keer een kans had die ook van de lijn gehaald werd. Hij
kreeg nog een keer kans die hij wel benutte. 2-2.
Ruststand 2-2.
VHK kwam feller de kleedkamer uit en zette goed en vroeg
druk in de aanval waardoor het moeilijk voor RKO werd om
op te bouwen.
Door een mooie opening van Martijn Driesen van achter naar
voren kon Martijn boes diep lopen en de bal afmaken. 2-3.
RKO had in dit gedeelte iets meer moeite met voetballen.
Via een goede actie van Martijn Hoeve kon hij een sublieme
steekpass op Djilan Rook geven en hij maakte de kans af.
2-4. RKO werd steeds weer iets beter en begon ook goed
druk te zetten. Ze maakten het VHK erg moeilijk. Doordat Jeffrey Rook een te zachte terugspeelbal op Bart Pot waardoor
er een speler van RKO er tussen kon komen die 3 spelers
afkapte de bal teruglegde naar een medespeler die de bal
aannam en scoorde. 3-4. Het werd nog goed spannend. RKO
zette nog steeds druk en waren op zoek naar de gelijkmaker.
Door een aanval via de rechter flank, kon er voorgezet worden. Er stonden 2 man van RKO voor het doel. De man bij de
2e paal schoot hem in maar de keeper stond op de goede
plek en redde zo VHK. Eindstand 3-4. VHK neemt de punten
mee naar Sint-Jansklooster
Door, Bart Pot
VHK C1 – Fc Wolvega C4G

Vandaag hadden we Jeffrey in het doel en Bart in de aanval.
VHK had de aftrap en begon niet best, geen goede pasen en
veel te slap. Uiteindelijk na een mooie aanval was daar de
1-0 van Djilan. Geuje zijn veter was geknapt en moest even
wisselen, Boes kwam er in en had geluk, hij kreeg de bal in
de voeten geschoten door de keeper en kon door en dat was
de 2-0.
2e helft: Wolvega met de aftrap gelijk goed druk gezet door
VHK, Bart schiet voor leeg goal op de paal en even later
kreeg hij weer de bal en bedenkt zich en legt hem op Tim.
Even later kreeg VHK een corner en de bal lag in de kluts en
de verdediger van Wolvega schiet de bal tegen de knie van
Boes aan, 4-0. Niet veel later had Chris de bal en gaf een
perfecte steekbal op Boes die hem rustig afmaakt, 5-0. En ja
hoor de 6-0 viel ook en de doelpuntenmaker was Chris. Weer
een goede steekbal
van Chris op Boes en daar was de 7-0. Wolvega in aanval,
Rutger trapt iemand van Wolvega op de hakken en die iemand begon te schelden tegen Rutger en werd eruit ge-

stuurd. Vrije trap Wolvega die prachtig in de kruising eindigt,
7-1. Mitch dacht ik kom maar eens op en scoorde de 8-1 met
een solo. Mooie winst, maar Bart toch maar weer op doel de
volgende keer.
Eindstand VHK-Wolvega: 8-1
Door: Martijn Boes
Genemuiden C3 – VHK C1

Hoege en Herman geen mee als leiders. Nico moest bollen
rooien. In de eerste helft waren wij veel beter. We kregen
veel kansen. We maakten maar 1 doelpunt. 0-1 was de ruststand. In de tweede helft werd Genemuiden steeds sterker.
Wij voetbalden steeds minder goed. Het duurde dan ook niet
lang totdat Genemuiden 1-1 maakte. Het werd een spannende 2e helft. Gelukkig maakten wij nog een 2e doelpunt.
De eindstand werd 1-2 in ons voordeel.
Door: Ramon Korterink
Flevo boys C6 - VHK C1

Na een goede warmng up begonnen we goed aan de wedstrijd er werden veel kansen gecreërd met een mooie bal
van achter het middenvedl kon Martijn Boes een lange solo
maken langs de kant lijn en schoot van af
de moeilijke hoek net op de paal. Niet veel later kwam er
weer zo’n zelfde bal op martijn en schoot hij hem er wel in
0-1 omdat de middenveld van Flevo Boys ons niet onder druk
hadden gezet konden we nog een paar acties creeren en
weer martijn die hem er in schoot 0-2 we waren zo blij met
die goal dat we vergaten dat we er nog niet waren door een
verdedigings fout kwamen we 2 tegen 2 te staan en kon de
links voor van Flevo Boys hem zo in de hoek van het doel
leggen 1-2 gellukig voor ons hadden we niet veel later rust
en konden we alles doornemen wat we fout deden en beter
moest na een goede motovatie van de trainers konden we
weer verder. Flevo Boys maakte het ons flink lastig op het
middenveld toch kregen we nog kansjes door een mooi balletje van Djilan kon Tim hem er zo inschieten 1-3 Flevo Boys
gaf niet op veel lange ballen kwamen onze kant op
Omdat onze flank verdedigers de sprint vaak wonnen en omdat bart goed uitkomt konden ze maar niet scoren ongeveer
10 minuten voor tijd kreeg Martijn een bal en probeerde het
maar eens door een kluts van kwam de
bal op kop hoogte van chris voor het doel en ja hoor 1-4 Flevo
Boys gaf de moed op en kon niet zo veel meer er niet veel
meer tegenin brengen na het fluitsignaal kwamen we erachter dat Flevo Boys 2 spelerers van een hogere C in het veld
hat staan toch weer een flink staaltje fairplay van Flevo Boys.
Door: Tim Rook

“VHK is zeer content met het prachtige tenues”

Flier Sport steekt VHK B2 in het nieuw
Dankzij sponsor Flier Sport uit Genemuiden zijn de spelers
en begeleiding van VHK B2 volledig in het nieuw gestoken.
De groep jonge talenten, en uiteraard ook de begeleiding,
waren dan ook zichtbaar zeer content met het prachtige
tenues.
De kleding werd door Albert Flier zelf uitgereikt aan Hoege
Lassche namens de sponsorcommissie van VHK.
Hoege Lassche bedankte Albert Flier namens VHK voor
deze sponsoring en voor de prettige samenwerking.

Albert Flier heeft een sportzaak in Genemuiden met een
zeer uitgebreide collectie in sportkleding en sportschoenen.
Tevens kan men daar terecht voor vrijetijdskleding.

VHK D1
De competitie van onze D1 in de tweede klasse is erg
goed verlopen, op doelsaldo kon het kampioenschap net
niet worden gevierd, maar met 10 overwinningen en een
gelijkspel werd de competitie ongeslagen doorlopen.
Vooral voetballend gezien heeft de D1 sprongen vooruit
gemaakt dit seizoen en met 13 man in de selectie is het
mooi om te zien dat de wisselspelers, wie dat ook zijn,
nadat ze in het veld komen het team volledig op niveau
houden, de spelers zijn aan elkaar gewaagd en trekken
zich ook aan elkaar op. Minpunt met deze mannen is dat

ze zo nu en dan in de rust van de wedstrijd nog wel eens
op scherp gezet moeten worden om het maximale er uit
te halen, maar wanneer dat gedaan is dan staan ze er,
dan wordt er druk gezet en goed gecombineerd waardoor
het voetballen een stuk makkelijker en daarmee ook beter
wordt, het was genieten deze competitie.

en waarbij SVN weinig tijd kreeg om op te bouwen en
waar een terechte 2-1 overwinning op het scorebord
kwam te staan.
De 5de wedstrijd tegen Staphorst kenden we een 3-0
achterstand, dit was een goed voorbeeld van ‘te gemakkelijk’ aan een wedstrijd beginnen, na rust scoorden we 6
keer, eindstand 3-6.
Wedstrijd nummer 9 in en tegen Blokzijl was beslissend
om het kampioenschap. 2 ongeslagen teams. De eerste
helft zetten we Blokzijl helemaal vast en kwamen terecht
op voorsprong 0-1. In de tweede helft was Blokzijl echt
sterker, maar tot scoren kwamen ze niet. Tot de laatste
minuut waarin een makkelijk gegeven vrije trap de 1-1 betekende. Jammer, maar wel een wedstrijd vol strijd en
passie.
De laatste wedstrijd op het hoofdveld van Genemuiden
ging gelijk op waarbij Genemuiden uit een goed genomen
corner de 1-0 binnen kopte. In de rust moest VHK op
scherp gezet worden wat in de tweede helft resulteerde
in een strijd vol overgave, In die tweede helft scoorde VHK
twee keer eindstand 1-2, prima pot voetbal met het publiek als grote winnaar.

Met name de 4 ‘topwedstrijden’ tegen respectievelijk
SVN, Staphorst, Blokzijl en Genemuiden gaven een goed
beeld van het team:
De 3de wedstrijd in deze competitie was tegen SVN was
de eerste topper, waarbij VHK vanaf het begin feller was

“VHK D1 ongeslagen in de competitie,
maar geen kampioen”
http://www.foto-breman.nl/Jaar/2014/2014_141206_SCGD2/index.html geeft een fotosessie van onze laatste competitiewedstrijd in en tegen Genemuiden.

Bert Kok en VHK VR1 na
dit seizoen uit elkaar
De wegen tussen VHK VR1 en trainer/coach Bert
Kok zullen na afloop van het seizoen gaan scheiden, omdat in goed onderling is besloten het eenjarige contract niet te verlengen.

De oefenmeester uit Dronten is sinds augustus van dit jaar
in dienst
bij VHK, en was hiervoor trainer bij de vrouwen van Go
Ahead Kampen
wat nog tijdens het lopende seizoen werd teruggetrokken
uit de competitie vanwege te weinig speelsters.
Momenteel bezit hij met zijn team een plek in de middenmoot van de
vierde klasse, wat gezien de omstandigheden een prima
prestatie is.
Vanwege de krappe selectie moet vaak een beroep worden gedaan op MB junioren.
De technische commissie van de VHK vrouwen/meisjestak zal zich in het nieuwe jaar gaan beraden om een geschikte opvolger te vinden.

VHK D2
Vanaf half september heeft VHK een D2 team.
Nadat diverse nieuwe jeugdspelers zich in september hadden aangemeld als lid werden de selecties
van de verschillende teams wel heel groot.

Hierdoor kwamen veel voetballers noodgedwongen te
vaak op de reserve bank te zitten.
Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Dit is dan ook de
reden dat wij bij de KNVB het verzoek hebben gedaan voor
de inschrijving van een nieuw team.
Onder leiding van de enthousiaste trainers/coaches Martijn van de Wetering, René Rook en Patrick Kats wordt er

wekelijks 2 maal getraind en op zaterdag gevoetbald.
Zoals onlangs ook tegen Hoogersmilde D1, een gemengd
team met dus zowel jongens als meisjes.
Dit team met een aantal “grote”meiden was net even te
sterk voor VHK D2.
Ondanks dat de mannen van de D2 zich kranig hebben
geweerd, moesten ze toch genoegen nemen met een 3-1
nederlaag.
Na 7 wedstrijden heeft VHK D2, 3 wedstrijden gewonnen
en 4 verloren.
Geniet van de mooie wedstrijd momenten.

VHK F3
13-09-2014 VHK F3- Flevo Boys F12

Onze eerste competitiewedstrijd: thuis in de stralende
zon. We ontmoeten de Flevo Boys uit Emmeloord. Het
eerste deel van de wedstrijd wordt er vooral gespeeld
op de helft van de Flevo Boys. Er worden goede kansen
gecreëerd, maar de bal lijkt er niet in te willen. En dan
opeens staan we achter met 3-0. Maar dit jonge team
geeft niet op, in de laatste minuten van de wedstrijd komen ze terug: 1-3,2-3, 3-3… Trots gaan de jongens en
meiden van F3 terug naar de kleedkamer, het voelt als een
overwinning.
20-09-2014 Delfstrahuizen F4 – VHK F3

Zaterdag 20 september verzamelde F3 zich om 7.45 op
het sportpark voor de uitwedstrijd tegen EBC/ Delfstrahuizen F4G. Delfstrahuizen is een club uit Friesland, vlak achter Lemmer. We vertrokken met 4 auto’s en na ongeveer
45 minuten konden de jongens en meisjes zich omkleden
voor de wedstrijd. De wedstrijd was niet eenvoudig. De
jongens en 1 meisje van Delfstrahuizen bleken allemaal
wat groter en sterker dan ons team en konden harder
lopen en schieten. Hun keeper kon al over de middellijn
uitschieten, zodat ons team soms na een aanval in 1 keer
gepasseerd werd en op de verkeerde helft stond. Er werd
dan ook 10x tegen ons gescoord. Toch konden wij ook
nog 1 doelpunt maken, zodat de uitslag 10-1 werd. Na de
wedstrijd mocht iedereen nog een penalty schieten wat
met veel enthousiasme gebeurde. Een ervaring rijker werd
de kleedkamer opgezocht. De terugreis ging met hetzelfde
plezier als de heenreis en om ongeveer 11.00 uur waren
we weer thuis. Al met al een leuke wedstrijd en F3 is weer
wat beter geworden.
27-09-2014 VHK F3- Tonego F2

Het zonnetje schijnt… Een heerlijke wedstrijd. Het overspelen gaat al steeds beter en de keeper komt goed zijn
doel uit om de ballen tegen te houden. Het is een spannende wedstrijd. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd.
1-1….. In de laatste minuten wordt er nog een doelpunt
gescoord door Tonego: 1-2.

4-10-2014 CVVO F4G - VHK F3

Op zaterdag 4 oktober reisden we om 09:00 uur af naar
Lemmer, om daar tegen de F4G van C.V.V.O. te spelen.
Omdat de tegenstander 10 spelers had, en wij er vandaag
9 hadden omdat Julia ziek was, speelden we 8 tegen 8.
Na tien minuten kwam C.V.V.O op 1-0 en net voor rust
werkte Filip de bal in ons eigen doel met een corner voor
C.V.V.O. We gingen dus ranja drinken met een 2-0 achterstand. De ranja had ons toch goed gedaan want na de
3-0 kwamen we via Filip op 3-1 en hadden nog een paar
kansjes op de 3-2. Helaas viel net voor het einde de 4-1,
wat ook de eindstand was van vandaag. De penalty’s na
de wedstrijd gingen gelijk op dus uiteindelijk stapte iedereen toch weer opgewekt van het veld. Op naar volgende
week!
18-10-2014 VHK F3- Creil F3

Een goede wedstrijd gespeeld. De spitsen schoten een
paar keer op de lat en tegen de paal. Volgende keer moeten ze erin… 1-3 verloren.
25-10-2014 Genemuiden F6M– VHK F3

Vandaag op 25 oktober hebben we in Genemuiden gespeeld. Het weer was mooi. Helaas hebben we 10-0 verloren, maar dat was het leuk;)
1-11-2014 VHK F3- VENO F4

Op zaterdag 1 november 2014 stond de altijd moeilijke
wedstrijd tegen Veno op het programma.Na een wat
moeilijk begin wisten we deze wedstrijd mede door 4
doelpunten van Filip toch vrij eenvoudig te winnen met
9-1 TOPPERS!

“Het zonnetje schijnt…
Een heerlijke wedstrijd”

VHK heeft een nieuwe hoofdtrainer

8-11-2014 CVVO F5G- VHK F3

We zijn met ons team naar Lemmer geweest om te voetballen. We hebben verloren met 7-1, maar ondanks dat
hebben we het wel heel gezellig gehad.

Het bestuur van VHK heeft een nieuwe hoofdtrainer voor
volgend seizoen aangesteld.
Vanaf komende zomer staat Peter Pot (42) als hoofdverantwoordelijke voor de spelersgroep van VHK 1.

22-11-2014 VHK F3- Nagele F2

Onder een prachtig stralende grote regenboog speelden
onze kanjers weer een enthousiaste wedstrijd. Ze gingen
er vol tegen aan en werden aangemoedigd door ons, de
kleumende ouders. Het is koud geworden langs de lijn
maar de stemming is er niet minder om Het behaalde
doelpunt werd met groot gejuich binnengehaald en trots
dat ze waren! Uiteindelijk is het 1-5 geworden en was het
weer een leuke wedstrijd.
29-11-2014 Flevo Boys F13- VHK F3

Zaterdag 29 november was het koud. Erg koud. Maar wel
droog en de zon scheen zelfs een beetje. Gelukkig hoefden we vandaag niet zo vroeg te spelen; om 12:00 uur in
Emmeloord tegen de F13 van Flevo Boys. Dit team stond
11de en wij 10de dus het kon een spannende wedstrijd
worden.
Om 11:00 uur gingen we weg bij VHK; vandaag waren
Levi, Filip en Hugo afwezig dus we hadden precies genoeg
spelers (7) om te kunnen voetballen. Een kwartiertje na de
aftrap maakte Julia voor ons de 1 – 0, helemaal geweldig!
We wisselden na 20 minuten snel van helft omdat het zo
koud was en helaas viel na 10 minuten in de tweede helft
de 1 – 1. Dit was ook de eindstand; nog flink gescoord
met de penalties, 5 -1 geloof ik, dus goed gespeeld!
6-12-2014 Bant F1 – VHK F3

Vandaag moesten de jongste voetbalhelden van VHK zich
klaarmaken voor de wedstrijd tegen de kersverse kampioen uit Bant. Dit kampioenenteam had een doelsaldo van
maar liefst 77 voor en maar 3 tegen. De jongens en meiden van VHK wisten dus wat hen te doen stond...! Na

een golf van afmeldingen reisden we met precies 8 voetballertjes af naar de polder. Onder deze 8 zaten ook toch
nog twee debutanten, Milan Korterink en Milan vd Belt
mochten hun eerste wedstrijd meedoen met F3, welkom!
Tevens nog een ‘debutant’ onder de lat, door de afwezigheid van Matthias werd verdediger Levi Rook nog even
klaargestoomd als stand-in keeper!! Echter, Jaap en Ronnie hadden niet veel moeite om de 8 jonge spelers klaar te
stomen want wie wil er nu niet winnen van de kampioen?
Maar helaas...., het goede spel, het droge weer, het waterige zonnetje en de 110% inzet van de F3 voetballertjes
kon toch niet voorkomen dat we de rust ingingen met een
5-0 achterstand. Na rust gingen de kampioenen uit Bant
gezellig verder met scoren waardoor deze uitliep tot 11-0.
Echter viel dit nog mee omdat de harde werklust en mentaliteit van de F3 toppers de Banter voetballers toch ook
vele malen het scoren belette. Tevens konden ze zo af en
toe zelf voor gevaar zorgen voor het doel van Bant.
Na de wedstrijd werden de voetballertjes in de kantine
van VHK door de leiding van F3 getrakteerd op een lekker
bakje patat! Nu eerst lekker kerstvakantie en oud & nieuw
vieren en daarna direct in januari de zaal in, dit keer lekker
dichtbij in Vollenhove.

Tussen 1987 en 1992 was Pot, werkzaam als inspecteur
bij het Ministerie van
Economische Zaken, onder de trainers Foppe de
Haan en Gert-Jan Verbeek profvoetballer bij SC
Heerenveen.
Vervolgens speelde de
ex-verdediger in de top
van het amateurvoetbal
bij vv Hoogeveen, HZVV
en Flevo Boys.
Zijn actieve carrière
bouwde Pot af bij d’Olde
Veste ‘54.
Met de club uit de plaats
waar hij opgroeide,
maakte Pot als aanvoerder tussen 2005 en 2009
de opmars mee van de
derde naar de eerste
klasse.
Meteen na zijn actieve
carrière legde Pot zich
toe op het trainersvak.
De cursus Oefenmeester 3 en 2 behaalde hij al tijdens zijn
actieve loopbaan, waardoor de geboren Haaksberger als
gediplomeerde rechterhand van hoofdtrainer Arno Hoek-
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stra aan de slag kon bij het eerste elftal van de club uit
Steenwijk.
Na drie jaar assistentschap ging Pot op eigen benen staan
bij het tweede elftal van d’Olde Veste.
Dat team loodste hij naar de Hoofdklasse waarin de reserves momenteel meestrijden om het kampioenschap.
Pot, die in de toekomst
het diploma TC 1 hoopt
te behalen, wil nu de
volgende stap in zijn carrière maken en ziet in
V.H.K. een mooie club
om die ambitie gestalte
te geven.
V.H.K. op zijn beurt,
vindt in Pot een jonge,
gedreven en ambitieuze
trainer, die beschikt over
profervaring en affiniteit
met de regio en de clubcultuur van V.H.K.
Daarmee voldoet Pot in
alle opzichten aan het
opgestelde profiel.
Op Sportpark Monnikenmolen is Pot de opvolger
van Frank van Leeuwen.
De trainer uit Vaassen staat nu anderhalf jaar voor de
groep bij V.H.K. Hij vertrekt in goed overleg met het clubbestuur aan het eind van het seizoen.
Bestuur sv VHK
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