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NIEUWE VOORZITTER
VHK1 WEER IN OOST
VHK F1, D1 EN C1 KAMPIOEN

TECHNISCHE COMMISSIE
Wij blikken terug op een bijzonder seizoen
Wij blikken terug op een bijzonder seizoen met verschillende hoogtepunten en punten van extra aandacht. Maar liefst 4 teams mochten dit seizoen een
kampioenschap vieren. De F1, E2, D1 en C1 werden
dit seizoen kampioen. Een geweldige prestatie die een
felicitatie waard is. Het eerste elftal van VHK krijgt het
komende seizoen extra aandacht. Tussentijds afscheid
nemen van een hoofdtrainer en zijn assistent is iets dat
niet hoort bij VHK.
Zo aan het eind van het seizoen is het een goed moment om terug te kijken op het competitieseizoen
2014 – 2015. Wij hebben dit op maandag 15 juni uitgebreid gedaan met al onze leiders en trainers van de
jeugdteams en op 17 juni met alle betrokken van VHK
1 en 2. Tot slot hebben wij afgelopen week met alle
selectie spelers van VHK 1 en 2 en de leiding van VHK
3 en 4 gesproken. In zijn algemeenheid overheerst er
tevredenheid. De punten van aandacht zullen wij meenemen en moeten het komende jaar leiden tot een nog
hoger niveau van de heren- en jongensafdeling. Wij zijn
dan ook blij dat wij mogen melden dat de gehele commissie voor het komende seizoen bezet is en dat alle
heren- en jongensteams zijn voorzien van twee trainers en minimaal één leider.
De prestaties van de verschillende teams mochten er
wezen. In de voorjaarscompetitie mochten wij met
maar liefst 4 F-pupillenteams aantreden. Veel eerstejaars voetballers hebben met veel plezier kennis gemaakt met de eerste beginselen van het voetbal. Er
werd fanatiek getraind en met plezier gevoetbald. De
beide E-teams lieten duidelijk zien veel geleerd te heb-

ben het afgelopen seizoen. Voor het eerst sinds jaren
hebben wij het afgelopen seizoen met 2 D-elftallen aan
de competitie meegedaan. Aan het begin van het seizoen ontvingen wij in deze leeftijdsgroep veel nieuwe
aanmeldingen. Hierdoor hadden wij totaal 26 D-spelers. René Rook, Martijn van de Wetering en Patrick
Kats vonden wij bereid om dit team 2 maal per week
te trainen en op zaterdag te coachen. Wij zijn trots op
spelers en trainers van dit team. Zij hadden veel plezier en hebben met elkaar een mooi seizoen gehad. De
D1 zette een kroon op het seizoen door op de laatste
speeldag van de competitie kampioen te worden in de
2e klasse. Trainers, leiders en spelers van harte gefeliciteerd. Dit zelfde kunnen wij melden over de C1. Zij
werden in de laatste wedstrijd en laatste minuten van
de wedstrijd kampioen in de 3e klasse. Makkelijk ging
het allemaal niet maar toch is het gelukt. Allemaal ook
van harte gefeliciteerd. De B2 heeft uitstekend mee
gedaan in de 2e klasse. Het niveau van het spel was
alleen af en toe te wisselend. Hele goede wedstrijden
werden afgewisseld met mindere wedstrijden. Het resultaat is dan een plaats in de middenmoot. Volgend
seizoen mogen deze jongens het proberen in de 1e
klasse. De B1 heeft een prima seizoen in de 1e klasse
gespeeld. Lange tijd hebben zij mee gestreden om de
3e periodetitel op één punt na ging deze helaas naar
Sc Heerenveen. Het toetje van de nacompetitie zat er
helaas niet in. Aan het eind van het seizoen heeft het
team afscheid genomen van trainer Renko Driesen.
Renko is jarenlang trainer van dit team geweest en
heeft vele uren in dit team gestoken. Renko hartelijk
dank voor je jaren lange inzet. Gelukkig blijft Renko als

coördinator betrokken bij VHK. Het verhaal van VHK 1
kennen wij allemaal. In februari hebben wij vroegtijdig
afscheid genomen van Frank van Leeuwen en zijn assistent Johan Splinter. Beide mannen gaven zelf aan
geen klik meer te hebben met de groep. Uiteindelijk
hebben wij het seizoen afgemaakt met Nico Kats. Samen met alle spelers van VHK 1 en VHK 2 wisten zij
VHK 1 in de 3e klasse Oost te houden. Hierbij noem
ik ook nadrukkelijk de spelers en begeleiding van VHK
2. Zij hebben zich flexibel opgesteld en wekelijks spelers beschikbaar gesteld. Aan het eind van het seizoen
tijdens de familiedag hebben afscheid genomen van
de volgende spelers; Dennis Kuiper, Dennis Boes, Raymond van der Linde, Jasper Hessing en Frens Tromop.
Om verschillende redenen nemen zij afscheid van VHK
1. Mannen nogmaals wil ik jullie hartelijk danken voor
jullie inzet. Het is erg jammer om in een seizoen van
zoveel spelers afscheid te moeten nemen. Wij zullen
alle zeilen moeten bijzetten om dit vertrek te kunnen
opvangen. Temeer omdat wij dit jaar nog geen enkele
doorstroming vanuit de jeugd hebben. VHK 2 heeft
een degelijk seizoen gespeeld onder leiding van trainer
Henk Tukker en leider Dick Brandsma. Ruim voor het
einde van het seizoen hadden zij voldoende punten om
klasse behoud veilig te stellen. Helaas hebben wij ook
afscheid genomen van Henk Tukker en Dick Brandsma.
Mannen jullie worden ook hartelijk bedankt voor alle
inzet van de afgelopen jaren en wij hopen jullie weer
snel terug te zien bij VHK. Het 3e en 4e elftal heeft
dit seizoen weer met veel plezier gespeeld. Zij kenden
vele hoogtepunten in gewonnen wedstrijden, nieuwe
kleding en een heus 3e en 4e feest. Het is jammer dat
beide teams over een te smalle selectie beschikken.
Daarom hebben wij een actie gestart op korte termijn
extra spelers voor VHK 3 en 4 te werven. Voor meer
informatie kun je terecht bij Serge Kruizinga en Roel
van Benthem. Een ding is zeker het komende seizoen

spelen wij met een 3e en 4e elftal.
Kortom als commissie kijken wij terug op een mooi
maar bijzonder seizoen 2014 -2015.
Sinds enkele maanden zijn wij al weer druk met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zoals u al
heeft kunnen lezen zijn alle teams ingedeeld en is de
bezetting rondom de teams gereed. Wij zoeken alleen
nog een extra trainer bij de D2 en de F3.
Als nieuwe trainers verwelkomen wij Peter Pot, VHK 1,
Alfred Boes, A1, Luuk Naberman, B1, Jordy Heetebrij
en Tjalling Allons trainers van de B2.
Verder zijn wij blij te kunnen melden dat wij komend
seizoen weer beschikken over teams in alle leeftijdsgroepen. Concreet betekent dit dat wij na 2 jaar van
afwezigheid weer een A1 inschrijven voor de competitie. Daarnaast wordt het komende seizoen bijzonder
doordat wij met de A1, B1, C1 en de D1 in de 1e klasse
gaan voetballen. Wij vinden dit toch het resultaat van
een aantal jaren geleden ingezette nieuwe jeugdbeleid.
Daarom zullen wij het komende seizoen weer gebruik
gaan maken van onze techniektrainer Erik Nieuwenhuis. Tot slot wil nog vermelden dat Dirk Naberman
bereid is gevonden om de keepers van VHK 1, VHK 2,
A1, B1, B2 en de C1 te gaan trainen. Kortom wij zijn
klaar voor een nieuw seizoen met nieuwe kansen en
uitdagingen.
Als commissie willen wij aan het eind van het seizoen al onze coördinators, trainers en leiders hartelijk
danken voor hun inzet. Velen zullen wij in het nieuwe
seizoen opnieuw ontmoeten van anderen nemen wij
afscheid.
Wij wensen jullie allemaal een hele goede vakantie
Met sportieve groeten,
namens de technische commissie heren en jongens
Jan Kroek

VHK D1

Dit voorjaar moest het gebeuren, in de 2 voorgaande competities eindigde onze VHK D1 op de tweede
plaats, motivatie voor de mannen om er nu te staan
voor plek 1 en dat gebeurde, afgelopen zaterdag werd
de nummer drie uit de stand sc Emmeloord verslagen
met 8-1.
Een ruime uitslag, hoewel het daar in eerste instantie
niet op leek, want het eerste kwartier moest er hard
gewerkt worden. Maar echt onder druk kwam de
ploeg ook weer niet.
Na de 2-0 was de strijd beslist en kwam er dus een
ruime zege uit de koker, met prima doelpunten.

Beslissend voor het kampioenschap was de voorlaatste wedstrijd tegen sc Genemuiden D2, welke met 0-5
gewonnen werd. Dat was de beste wedstrijd van deze
competitie waarin de ploeg liet zien qua voetbal dit
seizoen grote stappen gemaakt te hebben.
Daarnaast is teamspirit het sterkste punt van onze D1
geweest, waarin de jongens elkaar beter maakten en
lieten zien een stap extra voor elkaar te doen.
Mannen gefeliciteerd!

“teamspirit is het sterkste
punt van onze D1”

Het Jeugdsportfonds breidt zich verder uit in Overijssel!
Onlangs zijn ook de gemeenten Hof van Twente en Twenterand aangesloten bij zowel het Jeugdsportfonds als het Jeugdcultuurfonds Overijssel. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds hebben beiden als doel om snel, effectief en laagdrempelig jeugdigen van financieel minder draagkrachtige gezinnen ook de kans te bieden om deel te nemen aan sportieve
of anderszins culturele activiteiten om zich positief te ontwikkelen en mee te doen aan de samenleving. Of uw gemeente
ook is aangesloten bij de fondsen, kunt u vinden op de websites van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.
Als sportvereniging kunt u ouder(s)/verzorger(s) erop wijzen dat het Jeugdsportfonds er is, door er bijvoorbeeld aandacht
aan te besteden in het clubblad of op de website. Er is een voorbeeldtekst (incl. logo en folder) voor op uw website of in
het clubblad beschikbaar: Klik hier voor de documenten. Voor meer informatie: overijssel@jeugdsportfonds.nl of volg ons
via twitter!
De vereniging als springplank
Paul van Kempen, docent aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg, heeft het rapport ‘De sportvereniging als springplank, van jeugdzorg naar oplossingen’ geschreven. Het rapport beschrijft de mogelijkheden om door samenwerking met
jeugdzorg en onderwijs het product te verbeteren en tevens de waarde van de sportvereniging te verhogen voor alle
belanghebbenden.
In een vierluik is in SportknowhowXL aandacht besteed aan dit rapport, waarbij achtereenvolgens de volgende onderwerpen zijn uitgediept: ‘het product’ - ‘de productiemiddelen’ - ‘de organisatie’ - ‘synergie’.
Drie Sportimpuls-oproepen leveren 452 subsidieaanvragen op
Tot 16 april jl. konden sport- en beweegaanbieders een subsidieaanvraag voor de Sportimpuls 2015 indienen. Er zijn 304
subsidieaanvragen ingediend voor de ‘reguliere’ Sportimpuls, 117 voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en
31 voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. De komende maanden gaan de in totaal 452 Sportimpuls-subsidieaanvragen een zorgvuldig beoordelingstraject in. Na een controle op ontvankelijkheid worden alle projecten beoordeeld
op relevantie voor de Sportimpuls en de kwaliteit van de subsidieaanvraag. Begin september kunnen de aanvragers de
besluitbrief van ZonMw verwachten.
‘Blijf Helder’
Eind mei zijn Heineken Nederland en NOC*NSF de ‘Blijf Helder’ campagne gestart, gericht op het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik bij sportverenigingen. Verenigingen aangesloten bij de KNVB (voetbal), KNKV (korfbal), KNLTB (tennis) en KNHB (hockey) kunnen zich bij de eigen bond aanmelden voor deelname.
Heineken en NOC*NSF werken al vele jaren samen om verantwoord alcoholgebruik bij sportclubs te stimuleren. Ondanks
deze inspanningen valt er nog een wereld te winnen: slechts 15 procent van de Nederlandse sportverenigingen leeft actief
de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar na. Daarom wordt nu met deze ‘Blijf Helder’ campagne een nieuw hoofdstuk aan de
samenwerking toegevoegd.
Deelnemende verenigingen krijgen materialen om in de kantine of het clubhuis te gebruiken, waarmee ze verantwoord
alcoholgebruik binnen de vereniging kunnen stimuleren. Met ‘mystery visits’ wordt vervolgens gekeken hoe succesvol zij
hierin zijn. De winnende club mag zich ‘De Helderste Club van Nederland’ noemen.

VHK B1
Het was een mooi seizoen waarin we goed mee konden komen met de koplopers. Hoogeveen de winnaar
van de competitie was de enigste ploeg die echt sterker was dan ons. Er zijn veel wedstrijden geweest die
(sportief) op het scherpst van de snede werden gespeeld. Om als toeschouwer aanwezig
te zijn een geweldig
seizoen dus. Tot aan
het eind van de competitie maakten we
nog kans op een periode titel, waardoor
nacompetitie
nog
haalbaar was. Uiteindelijk zijn we als
6e geëindigd waarbij
we 82 doelpunten
voor en 45 doelpunten tegen hadden.
Na afloop van de
competitie hebben
we nog een geweldig
toernooi gespeeld in
Eindhoven waar we samen met de B2 in de bus naar
toe zijn geweest.
Winnen deden we allebei niet maar feest was het wel.

mede leiders hebben een woord van dank aan Renco
gericht voor alle trouwe inzet die hij jaren heeft gegeven voor dit team. Renco heeft vele uren met dit team
doorgebracht, en gaat nu beginnen begrepen we als
lid van de technische commissie, hierbij wensen we

hem ook veel succes.
En vanaf deze kant nogmaals hartelijk dank voor al je
inzet, en we hopen je met regelmaat bij ons aan de lijn
te zien het komende seizoen. Waarin de mannen zich

“Winnen deden we allebei niet maar
feest was het wel.”
We hebben het seizoen goed afgesloten met een BBQ
die we bij Marco en Reina Driessen konden houden.
Dit was toch wel een bijzondere avond omdat we afscheid gingen nemen van Renco Driessen die al jaren
trainer was geweest bij ons team. Zowel spelers als

mogen gaan bewijzen als A1. We wensen jullie allen
een goede vakantie en zien elkaar hopelijk het komend
seizoen gezond weer langs de velden.
Groet namens Spelers en staf van de B1 (of moeten
we al zeggen A1)

VHK F4
Verslag wedstrijd 14 maart.
Al vroeg reden we naar Emmeloord. Dat was de plaats
waar we de tweede wedstrijd zouden spelen. Het
was een koude, grijze dag maar wij hadden er zin in.
Misschien gingen we deze wedstrijd wel winnen!
Na 20 minuten kwamen we aan bij de sportclub
Emmeloord. Daar moesten we zijn. Na een poosje
zoeken wisten we in welke kleedkamer we ons mochten omkleden. Op na de wedstrijd! De aftrap kwam.
Emmeloord was aan de bal. Wat waren het grote jongens en … helaas… ze maakten gelijk een doelpunt.
Maar toen kwamen daar de kanjers van F4! Wat deden
ze hun best. En het lukte ze om te scoren! In de rustpauze stond het 2-3 voor Emmeloord.
We gingen door! Ronnie en Jaap gaven goede tips en
ging de wedstrijd verder met nog een paar prachtige
kansen voor de toppertjes van F3. Helaas konden we
niet meer winnen. Toch zijn we trots. Goed gespeeld,
kerels!

Zaterdag 18 april vertrokken wij al vroeg om 8.00
uur bij VHK op weg naar Lemmer om te spelen tegen
Lemmer F3 het was best een lange reis jaap wist de
weg wel en gingen we binnendoor naar Lemmer toe.
het zat niet mee al in de eerste minuut scoorde Lemmer het eerste doelpunt en al gauw volgden er nog 4
in de 11de minuut scoorde Filip toen stond het 5-1 en
al gauw werd het 5-2 en een paar minuten later was
het al 5-3 gescoord door Hugo maar toen kwam de
tegen partij scoorde nog 1 keer toen werd het 6-3 in de
slot fase waren wij aan zet en werd het 6-4!!!
Groetjes van Milan

“...het seizoen afgesloten met de jaarlijkse
familiedag. Wat een feest was dat!”
Op zaterdag 28 maart moesten we spelen tegen
Urk F6, thuis om 09:00 uur. Omdat Stan en Ken er niet
waren, hadden we vandaag geen wissels. Dus iedereen mocht de hele wedstrijd spelen!
Het was best koud dus we hadden ons goed aangekleed. Over de wedstrijd ga ik niet zo heel veel vertellen want we kregen maar liefst 19 doelpunten tegen…
Maar goed, Hugo scoorde voor ons ook een keertje en
dat werd uitgebreid gevierd. En met het nemen van de
penalty’s scoorden we er ook nog een paar en hield ik
er nog een paar tegen dus eind goed, al goed.
Groetjes van Silvan

Op zaterdag 6 juni werd het seizoen afgesloten
met de jaarlijkse familiedag. Wat een feest was dat! Je
kon ’s morgens meedoen aan een mixtoernooi voor Een F-pupillen. Ik zat in het team van Nederland, samen
met Hugo uit ons team. We verloren wel elke wedstrijd
maar dat was niet erg. Daarna was er nog de penalty
bokaal en ik kwam in de tweede ronde omdat ik mijn
eerste penalty scoorde! Dat was erg leuk. Als laatste
was er nog een wedstrijd van het eerste elftal tegen
oud-eerste spelers en deden we mee met de line-up.
Ik heb er een foto bij gedaan. Erg vet. We mochten
zelfs 2 keer het veld op,1 keer met vlaggen en daarna
met de spelers. Omdat er ook nog een springkussen
was, was het een lange leuke dag bij VHK!
Groetjes van Silvan

VHK 1

VHK 1 opnieuw in Oost ingedeeld

De KNVB heeft voor de standaardelftallen de indelingen bekend gemaakt voor het seizoen 2015-2016.
Was het vorig seizoen nog een verrassing toen bleek
dat VHK was verhuisd naar district Oost, voor komend
seizoen was er al rekening mee gehouden dat er opnieuw in Oost gespeeld gaat worden.
Dat levert gemengde gevoelens op want het is een
mooie maar ook opnieuw sterke klasse, en is voor VHK
het regionale gehalte opnieuw ver te zoeken.
Zeker ook omdat de enige streekgenoot van vorig seizoen, Olympia’28, een stapje terug moest doen.
Een uitdagende klus dus voor nieuwe trainer Peter Pot
en de selectie die afscheid nam van een flink aantal
routiniers.
Nieuw in deze klasse zijn de promovendi uit de vierde
klasse: SEH, WZC Wapenveld en Hattem.
OZC is de vierde nieuwkomer. De Ommenaren degradeerden uit de tweede klasse.

INDELING ZATERDAG 3C OOST 2015-2016
Bergentheim
Bruchterveld
Gramsbergen
Hardenberg’85
Hattem
Hatto Heim (Hattem)
sc Lutten
sv Nieuwleusen
OZC (Ommen)
SCD’83 (Dedemsvaart)
SEH (Heerde)
HFC Storica (Zwolle)
VHK
WZC (Wapenveld)

VHK F1 KAMPIOEN
Na kampioen te zijn geworden in de derde klasse,
mochten we het proberen in de tweede klasse.
De start was voortvarend met twee klinkende overwinningen, echter daarna ging het iets minder en werden er een paar partijen verloren.
Toch al met een al een goed seizoen gehad met een
leuk team en niet te vergeten enthousiaste ouders.
We hebben het seizoen afgesloten met een leuke training waar de moeders het mochten opnemen tegen
de jongens van F1.
Helaas voor de moeders hebben de jongens gewonnen met 5-3.
Daarna hebben de moeders penalty’s genomen tegen
eigen zoon, dit werd door de moeders beter gedaan.
We hebben genoten van dit seizoen en bedanken jullie
daarvoor.
Groetjes,
Patrick en Robbert

NIEUWE VOORZITTER VHK
Bert Eenkhoorn is de beoogde opvolger van
Ap Mooiweer als de nieuwe voorzitter van VHK.
Goed voor de club dat er na enig zoeken straks weer
een voorzitter is, en mooi dat een echte VHK-man
bereid is gevonden het stokje over te nemen van Ap
Mooiweer.
Bert heeft wel aangegeven dat het voor hem een vereiste is dat de club ook een ervaren penningmeester
binnen de gelederen houdt.
Zittend penningmeester Jos Akkerman heeft daarop
besloten om nog minimaal een extra jaar aan te blijven
in deze functie.
Daarmee is het dagelijks bestuur ook voor het volgend
seizoen volledig bezet.
Als naar verwachting de leden akkoord gaan zal de
officiële aanstelling van Bert Eenkhoorn plaatsvinden
op de eerstvolgende algemene ledenvergadering in
oktober.

Aangezien Bert inmiddels de taken heeft al wel heeft
opgepakt kunnen we hem tot die tijd aanspreken als
ad-interim voorzitter.
Dagelijks bestuur sv VHK

VHK C1
27 Mei is voor de spelers van de C1 een mooie datum.
Want na het kampioenschap van 2014 werden ze ook
dit jaar op die datum kampioen!
Deze competitie kende een goede start, maar toen we
te maken kregen met een paar langdurige blessures,
werd de competitie toch spannend.
Na de winterstop werd er al voorzichtig gesproken
over een tweede kampioenschap. Het omgaan met
die druk was lastig en resulteerde er in dat er in de
laatste wedstrijd tegen RKO minimaal gelijk gespeeld
zou moeten worden om kampioen te worden.
Hoewel de nodige spelers met pijntjes aan de wedstrijd begonnen hadden we de groep eindelijk weer
compleet. We begonnen sterk, er werd goed gecombineerd en de eerste kansen dienden zich al snel aan.
Helaas was het iedere keer net niet, of blokkeerde de
keeper de weg.
Na een snelle uitbraak van Rutten stonden we na ongeveer 25 minuten ineens met 0-1 achter.
De koppies gingen niet naar beneden, maar de mouwen werden opgestroopt. RKO zakte steeds verder in
en verzamelde zich met het hele team rond de 16. Een
paar schoten uit de tweede lijn ketsten af, maar toen
de bal via een verdediger voor de voeten van Christof
kwam maakte hij het netjes af. Ruststand 1-1.
In de kleedkamer hebben we onze afspraken nog eens
langs gelopen, en afgesproken de rust te bewaren en
te blijven voetballen.
Dat ging in de tweede helft ook goed en we waren
wederom heer en meester.
Ook werden hun twee snelle spitsen goed in toom gehouden. Eén probleempje hadden we maar: de bal
wilde er niet in! Steeds was het net niet of te slap of
net naast: om gek van te worden!
Dit terwijl het scoren ons het hele seizoen zo makkelijk

af ging! Rond de 20ste minuut kreeg RKO een vrije trap
op de middellijn, die werd slim achter de verdediging
gespeeld en doorgetikt tot een doelpunt: 1-2. Nu waren we iets meer tijd nodig om ons te herpakken, maar
ongeveer 10 minuten later veranderde Martijn Boes
bewust een schot van Angelo van richting en was het
weer 2-2.
Maar het bleef spannend. RKO ging er vol voor en
kwam nog tot een paar mooie aanvallen, was erg dicht
bij een goal, maar gelukkig kreeg Bart de vingers nog
tegen de bal en ging hij er via lat en paal uit.

“C1 is weer Kampioen,
nu van de 3e klasse!”
Ongeveer in de laatste minuut verwerkte Mitch een
voorzet van Martijn Boes mooi tot een doelpunt en
was de buit binnen: 3-2!
C1 is weer Kampioen, nu van de 3e klasse!. Dit team
is een hecht team, we moeten het naast mooi voetbal
ook hebben van inzet en werklust. Wat zijn ze weer
gegroeid dit jaar!
Complimenten mannen!
Trainers en Leiders van de C1
Hoege Heetebrij en Ton Kroek
Herman Korterink en Nico Slot

VHK 1

V.H.K. 1 blijft 3e klasser!!!!!
Na het plots klap opstappen van hoofdtrainer Frank van
Leeuwen op 14 februari werd door de TC van V.H.K. op
18 februari Nico Kats uit Ommen als verantwoordelijke
trainer voor de groep gezet, leide op 19 februari de 1e
training en vervolgende de competitie op 21 februari
thuis tegen de ploeg van Arjen Plessen uit Lutten en
pakten direct de 3 brood nodige punten.
[Verdere verslagen van de competitie 2014/2015 fantastische weer gegevendoor Bertus Rook incl. foto’s,
Bertus dank daarvoor ook namens onze supporters!]
De volgende domper volgde op 20 februari toen keepertrainer/ass. trainer Johan Splinter te kennen gaf
niet verder te willen bij V.H.K. en leverde zijn contract
en spullen in bij de TC, al snel wist de TC Dirk Naberman als keeperstrainer en assistent trainer door te
schuiven naar V.H.K 1.
In het vervolg van deze toch wel erg spannende competitie in de 3e klasse C district Oost gingen de resultaten toch wel op en neer, we wisselden goede
wedstrijden af met sommige wedstrijden waar we onnodig punten verspeelden, verder kregen we toch ook
te maken met schorsingen en in mijn ogen toch veel
blessures, waardoor wij toch vaak een beroep moesten doen op spelers van V.H.K. 2, maar deze spelers
hebben laten zien dat het niveau verschil tussen 1 en
2 niet groot is, want zij vulden de posities naadloos in,
spelers en begeleiding dank hiervoor!
Onder Nico is bij veel spelers het spel - plezier terug
gekomen en werden we steeds meer een team, wat
tot uitdrukking kwam toen we na de verloren wedstrijd
bij Hardenberg ’85 als team op 23 maart in Ommen zijn
gestopt waar we in het café van Nico van een warm
en koud buffet met de nodige drankjes hebben genoten! Wat was het gezellig, deze gezelligheid namen
we mee in de trainingen en laatste wedstrijden.
De lopende competitie liep zo langzamerhand naar het
eind, en de spanning in de tussenstand liep met de
week op iedereen ging van iedereen winnen, om dit
te illustreren wij hadden voordat de laatste wedstrijd
begon 34 punten uit 25 wedstrijden, en op de laatste
speeldag kon er nog van alles gebeuren.
Op deze laatste speeldag speelden we thuis tegen

Hatto Heim, compleet met vlaggenparade en line – up
van pupillen begonnen we met 1 punt meer dan Storica en Olympia’28 aan de wedstrijd.
Wij verloren deze wedstrijd met 2 – 3 , en toen werd
het billen knijpen, hoe is het in Hasselt afgelopen, het
verlossende bericht kwam, Storica won met 0 – 1 bij
Olympia , dus de mannen uit Hasselt moesten het
“toetje”spelen wat na-competitie heet. We konden er

jammer genoeg als team dit feestje niet vieren, want
Jasper Hessing had zijn vrij gezellen feest, hij zou een
week later met Janine in het huwelijk treden. Maar
er was door het team “de 3e helft” een perfect feest
neergezet! mannen/vrouwen bedankt! Nadat eerder
Zwolse Boys als voormalige 2e klasser degradeerde,
kon Olympia het in de na – competitie ook niet bolwerken en moeten het samen met de Zwollenaren
komend seizoen in de 4e klasse proberen, maar we
hebben ons als enige ex – 2e klasser weten te handhaven in deze zware 3eklasse, en dat met de trainers
wissels, is dit een compliment waard!
Maar zo naar het einde van de competitie toe werd
ook duidelijk welke spelers ons aan het einde van het

seizoen zouden gaan verlaten het zijn: aanvoerder
Dennis Boes, Dennis Kuiper, keeper Raymond van de
Linde, Jasper Hessing en Frens Tromop van deze spelers hebben we op gepaste wijze afscheid genomen
na een wedstrijd tegen oud 1e elftal spelers van V.H.K.
op de familiedag, en als team op de afsluitende BBQ,
mannen als nog bedankt! we zullen jullie missen, maar
er staat in augustus weer een nieuwe competitie te
wachten, en mogen Peter Pot als nieuwe trainer van
V.H.K. 1 welkom heten en hem heel veel succes toe
wensen als spelersgroep en staf van V.H.K. 1.
Hilbert Weijs Teammanager V.H.K.1

V.H.K. 1 blijft 3e klasser!!!!!
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