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Nadat we vorig seizoen ons op de laatste speelronde 
ons nipt konden handhaven, ging het deze voetbal 
jaargang opnieuw mis, achteraf niet echt verwonder-
lijk, maar had niet gehoeven. Vorig jaar hebben we 
afscheid moeten nemen van 5 spelers, dit jaar moest 
ons nieuwe training- duo Peter Pot en Ruud Schepers 
smeden aan een nieuw elftal, met veelal jonge spelers 
en Jan van Benthem die over kwam van Olde Veste, 
verder een elftal wat niet over liep van vertrouwen, 
doordat we als elftal de laatste jaren op onze tenen 
hebben gelopen.

Met het nieuwe training- duo zijn er toch een aantal 
dingetjes rond het team veranderd, zo gingen we als 
team op de donderdagavonden na de training bij el-
kaar zitten om alvast vooruit te kijken naar de komende 
wedstrijddag en met welke 14/15 spelers het moest 
gebeuren, ook de geblesseerde spelers moesten aan-
wezig zijn, en na de bespreking dronken we nog wat 
in de kantine.

Verder werd er op een andere manier de doelpunten 
sponsoring ingebracht, dit hield in dat een ieder 3 per-
sonen moest benaderen om te sponsoren tot een max 
van € 25,- / persoon.

Ook werd er een feest commissie samen gesteld die 
over het hele seizoen door een activiteit te organiseren 
voor het team, dit resulteerde in de volgende uitjes:

* Warm en koud buffet bij Gert Wind

* Bowlen in Steenwijk

* Weekend op wintersport naar Sauerland

* Dart toernooi bij cafe Rene

Al deze activiteiten werden betaald uit de doelpunten 
sponsoring.

Vlak voor dat de selectie een weekendje naar het Sau-

erland vertrok, werden de nieuwe presentatie jassen 
verstrekt aan de selectie van V.H.K. 1en 2, ieder met 
hun eigen sponsor opdruk, Deco bedankt namens de 
selectie!

En onder tussen werd er natuurlijk ook nog gevoetbald, 
met wisselend succes, zo pakten we het 1e punt thuis 
tegen Wapenveld en volgden een aantal wedstrijden 
die wij nipt verloren, en op detail werden beslist veelal 
in de omschakeling, voorbeeldje Berry ging een minuut 
voor tijd alleen op de keeper af , schoot op de keeper, 
vervolgen speelt de keeper de bal lang, en een paar 
seconden later lag de bal bij ons in het net 0-1 verlies, 
zo waren er begin dit seizoen een aantal die wij op 
deze manier verloren. Voetballend konden we zeker 
mee, lieten we op de verjaardag van Sint zien thuis 
tegen Lutten 2-1 winst! Tegen de bovenste helft van 
de ranglijst speelden we dus best goede wedstrijden, 
maar tegen ploegen om ons heen dus de directe con-
currenten ging het nog wel eens mis, zoals uit tegen 
Bruchterveld 3-1 verlies en Wapenveld uit 4-1 bewe-
zen we ons als team een zeer slechte dienst, wat uit-
eindelijk uit liep op degradatie.

Verder hebben wij als team/club dit seizoen veel bles-
sure leed gekend, de nieuwe voebal jaargang moes-
ten we het al zonder Janick en Rudolf doen alle twee 
revaliderend van een kruisband operatie. Lopende het 
seizoen kwamen er Gert [ knie], Andrew [ lies] Robin [ 
knie], Jaap en Perry alle twee kruisband afgescheurd, 
Roy [ enkel ] er bij dat konden we met veel kunst en 
vlieg werk op vangen, we moesten een beroep doen 
op spelers van het 2e en van de A’s , binnen de club is 
er alles aan gedaan om V.H.K. 1 in de 3e klasse oost 
te houden, jammer dat daardoor VHK 2 het komende 
seizoen ook een stapje lager moet proberen, en V.H.K 
A1 zich op de laatste speeldag veilig speelde, deze 2 
teams met begeleiding hartelijk dank voor de samen 
werking.

Peter Pot en Ruud Schepers hebben totaal dit seizoen 
28 spelers gebruikt, we kregen 36 gele en geen rode 

VHK 1

V.H.K. na dit seizoen opnieuw een stapje lager.

kaarten, maakten 42 doelpunten en Berry Heetebrij 
was onze top schutter met 11 doelpunten.

Komende seizoen moet V.H.K verder zonder Rik Pot hij 
gaat in Juli trouwen en gaat elders wonen en werken, 
Rik bedankt voor de geweldige jaren, het ga je goed.

Verder stop Rolf Heite met voetballen dit is echt zonde 
maar kan de motivatie niet meer opbrengen, Rolf ik 
hoop dat je je nog gaat bedenken maar in ieder geval 
hartelijk dank voor de jaren die je bij V.H.K. hebt ge-
voetbald, waarvan de laatste paar jaren in V.H.K. 1. 
Ook gaan we afscheid nemen van Karlo die het gaat 
proberen bij buurman Desz, Karlo bedankt voor jou bij-
drage voor het team, want jij zat in de spelers raad 
en was reserve aanvoerder, we gaan jou gedrevenheid 
missen en veel succes bij Desz, al betreuren we jou 
besluit maar moeten het accepteren.

Verder gaat Mischa noodgedwongen als voetballer 
naar een lager 11 – tal, dit omdat Mischa via zijn wek-
gever Fytac – Fysiotherapie op 2 avonden per week als 
hersteltrainer aan de slag gaat bij de selectie van SC 
Genemuiden, Mischa ook jij bedankt voor jou aandeel 
binnen de selectie.

Ook ik ga persoonlijk als teammanager van V.H.K. 1 af-
scheid nemen, heb het in de winterstop 2014 – 2015 
al aangegeven om in de zomer van 2016 te stoppen 
en kerkelijk aan de slag te gaan, het waren ondanks 2 
degradaties toch mooie jaren.

Verder wil ik 1 man speciaal bedanken namen V.H.K. 1 
dat is Bertus Rook die wekelijks de verslagen maakte 
en op de side van V.H.K. plaatste, we keken er altijd 
reikhalzend naar uit!

Hilbert Weijs, teammanager V.H.K. 1



VHK B1
Terugblik op het seizoen van VHK B1

VHK B1 seizoen 2015-2016 Bovenste rij vlnr: Gert-Jan van Benthem (ass. Scheidsrechter), Luuk Naberman (trainer/
coach), Cor Lassche, Jesse Dekker (C), Robert Eenkhoorn, Julian Wibier, Sven Pol, Theo Knobbe (ass. Trainer/leider), 
Erik Pol (ass. Scheidsrechter). Onderste rij vlnr: Rick van Benthem, Niek Tuin, Arjen Alons, Djilan Rook, Ronald van 
Benthem, Ryan Stam, Kevin Rook, Christof Knobbe en Ian Oosterhoff. (Chris Oosterhoff ontbreekt op de foto)

Eindstand 1e klasse 28:

VHK B1 heeft een mooi seizoen boven ver-
wachting afgesloten met een mooie zes-
de plaats in een zeer sterke competitie. 
Na een nederlaag in de openingswedstrijd 
tegen de latere kampioen Emmeloord is er 
een goede serie gemaakt met een aantal 
overwinningen tegen SVM, Olympia’28 
en Olde Veste. Na deze prima start zakte 
het voor de winterstop wat weg en is 
2015 afgesloten met een mentaal nuttige 
remise tegen Olympia’28. Hoogtepunten 
voor de winterstop zijn de uitwedstrijden 
tegen SVM in de beker en competitie en 
de wedstrijd tegen Olde Veste uit. Abso-
luut dieptepunt was niet de uitglijder bij 
mede titelkandidaat Wolvega maar de 
eerste helft uit bij Heerenveense Boys. Na 
de winterstop is de weg omhoog weer 
ingeslagen te beginnen met een prima 
overwinning bij Heerenveen. De oefen-
wedstrijd uit in Genemuiden, op het schit-
terende hoofdveld, tegen een combi van 
B1/C1 laat zien dat we het een dergelijke 
ploeg best wel lastig kunnen maken. We 
vergeten echter te scoren en uiteindelijk 
wordt het niveauverschil en de individuele 
klasse ons te machtig. Vervolgens boeken 
we nuttige overwinningen tegen Olde-
Veste en Urk. Tussendoor hebben we de 
absolute ondergrens van het jaar bereikt 
met de zeperd tegen MSC uit. En na de 
ongelukkige nederlaag thuis tegen titel-
kandidaat Wolvega volgt het hoogtepunt 
van de competitie door de schitterende 
en terechte uitoverwinning bij Flevo Boys. 
Een wedstrijd met alles erop en eraan: 
strijd, goed voetbal, en tactisch aftroeven 
van de tegenstander. De smaak is te pak-
ken en ook Heerenveen wordt verslagen. 
Hierna volgt de absolute apotheose van 
de competitie doordat wij de kampioen 
kunnen bepalen in de uitwedstrijd tegen 
Emmeloord. Wolvega staat met het vol-
ledige team langs de kant en de tribune 
is volgepakt met 300 toeschouwers. De 
wedstrijd begint zoals het ideale scenario 
zou zijn: Ryan scoort met de goal van het 
jaar de 0-1. En toen was het even heel 

stil op de tribune…. De gelijkmaker was 
een prima goal en vervolgens kreeg Em-
meloord opzichtig de helpende hand van 
de arbiter en was de wedstrijd gespeeld 
en Emmeloord de (terechte) kampioen. 
De laatste wedstrijd om des keizers baard 
thuis tegen SVM eindigt in een overwin-
ning voor de bezoekers en dit betekent 
lijfsbehoud voor de Marknessenaren. Met 
nog een toernooi te gaan zit het seizoen 
er bijna op en kunnen we van een zeer 
geslaagd seizoen spreken met een posi-
tie op de ranglijst die we van tevoren niet 
hadden ingeschat. Organisatorisch staat 
er een team en er komt steeds meer 
voetbal in. Doelpunten worden af en toe 
wat te makkelijk weggegeven terwijl het 
scoren ook vaak moeizaam gaat. Blijft 
echter het feit dat het een fantastische 
groep is met veel talent en potentiële 
kandidaten voor het ‘vlaggenschip’. Afge-
lopen seizoen heeft het gros van de spe-
lers heel veel progressie doorgemaakt. Er 
is met veel fanatisme en plezier getraind 
getuige de gemiddelde trainingsopkomst 
van bijna 90%. Verder moet gezegd dat 
ook een aantal spelers van B2 (Bart Pot, 
Jeffrey Rook en Tim Rook), wanneer het 
nodig was, hun mannetje stonden en ook 
zij lieten zien dat er rekening met hun 
gehouden moet worden. Niet alleen in 
de wedstrijden maar ook tijdens de trai-
ningen. Blijft over dat wij als begeleiding 
heel veel van de jongens genoten hebben 
en met heel veel plezier gewerkt hebben 
met de groep. Een bedankje gaat ook 
uit naar de scheidsrechters, assistent 
scheidsrechters, de ouders, de wassers, 
de vervoerders en verder iedereen die op 
een of andere manier een bijdrage gele-
verd heeft! Rest ons verder iedereen al-
vast een fijne vakantie toe te wensen en 
een sportieve start van het nieuwe voet-
balseizoen! De begeleiding van VHK B1: 
Luuk Naberman en Theo Knobbe



VHK E1 KAMPIOEN

Na een mooie 6-1 overwinning tegen Tollebeek is VHK 
E1 vorige week KAMPIOEN geworden! Na een moei-
lijk najaarsseizoen in de eerste klasse werd het al snel 
duidelijk dat dit voor ons een stapje te hoog was. We 
verloren 10 wedstrijden op rij. Hierdoor werden we 

voor de voorjaarscompetitie automatisch ingedeeld in 
de tweede klasse . Deze klasse lag ons zichtbaar beter 
en wonnen dus ook eindelijk weer wedstrijden. Vanaf 
het begin aan stonden we aan kop en we hebben dit 
niet meer uit handen gegeven. De ene laatste wed-
strijd van deze competitie werden we thuis kampioen 

tegen nummer 2, Tollebeek. De mannen waren enorm 
gemotiveerd en wonnen deze wedstrijd glansrijk met 
6-1. Daarna was het feest en gingen we met z’n al-
len op de platte kar door het dorp. Vervolgens hebben 
we nog gezamenlijk een heerlijk patatje gegeten in de 

kantine. 
Namens de trainers en begeleiding van VHK E1: SU-
PER gedaan jongens!

SUPER gedaan jongens!

VHK F2
Zaterdag 5 maart vertrekken de stoere voetbal 

boy’s van VHK F2 om 9.00 u naar Tollebeek!

Gauw omkleden en even warm trainen en dan voetbal-
len maar in de vries kou. Het zijn bikkels met 2-0 voor 
de tegenpartij gaan ze de pauze in. Na de pauze komen 
de doelpunten van VHK jongens de 1e wordt gemaakt 
door Fhilip en de laatste 2 door Cornè. Ze hebben ver-
loren met 4-3,maar toch hun best gedaan!

Een zonnige koude zaterdag 12 maart,  

VHK-Kraggenburg:

Een spannend duel waar over en weer gelijke kansen 
werden gecreëerd. Kraggenburg wist als eerste een 
goede kans ook te verzilveren. Onze jongens moesten 
hard aan de bak en het werd een ware titanenstrijd. 
Technisch werd de tegenpartij steeds sterker, maar 
gelukkig wist VHK op wilskracht er nog een gelijkma-
ker uit te slepen. In de penalty’s werd alsnog gepro-
beerd het verschil te maken.... Wij zetten de officiële 
stand maar op een sportieve 1-1.

Verslag wedstrijd SC Emmeloord tegen VHK  

datum 19 maart 2016 

Al snel komen we 1-0 en daarna 2-0 achter tegen een 
goede tegenstander. SC Emmeloord begon heel goed 
aan de wedstrijd. Matthias redde een paar keer heel 
goed. De verdediging staat goed. De wedstrijd kan-
telde. We werden steeds beter. De kansen kwamen. 
Hugo maakte de 2-1. Daarna Milan K de 2-2. We kre-
gen nog kan op 2-3. Het bleef gelijk. Goed tevreden. 
Verslag Milan Korterink

Verslag wedstrijd Flevo Boys tegen VHK datum 

20 april 2016 

Op dinsdagavond kwam bericht dat de wedstrijd de 
volgende avond zou zijn. Uit tegen Flevo Boys; de kop-
loper. De jongens hadden er zin aan. Als snel scoorde 
Philip uit een dieptepass de 0-1. De Flevo Boys wer-
den daarna sterker. Maar we speelden gewoon heel 
goed en werden aangemoedigd door een fanatieke 
aanhang. Milan K. maakte 0-2. Hugo de 0-3. Philip de 
0-4 en Bodi de 0-5. De Flevo Boys maakten nog 1-5. 
Een prima doordeweekse wedstrijd. Verslag Milan 
Korterink.

Op zaterdag 23 april moesten we de  

uitwedstrijd tegen Kraggenburg spelen. 

Zij staan 4de en wij 6de. De thuiswedstrijd tegen hun 
hadden we met 1 - 1 gelijkgespeeld. En omdat we af-
gelopen woensdag al hadden gewonnen van koploper 
Flevo Boys, gingen we vol goede moed die kant op. 
Ons team was compleet en daarom speelden we met 
ons achten en hadden we 1 wissel. Kraggenburg be-
gon goed aan de wedstrijd en het was maar zo 1 – 0 
voor hun. Gelukkig scoorde Filip net voor de rust de 1 
– 1. In de pauze gaf Jaap ons nog even wat tips. Tien 
minuten scoorde Kraggenburg helaas de 2 – 1 maar 
we gaven de moed niet op! Net voor het einde scoor-
de Filip ineens 2 keer vlak achter elkaar en stonden we 
voor met 2 – 3! Meteen na ons derde doelpunt floot de 
scheidsrechter af en hadden we voor de tweede keer 
deze week gewonnen! En zijn we van de laatste plek 
af! Super! Groetjes van Silvan



VHK 1

VHK 1 volgend seizoen in 4A Noord

De KNVB heeft voor het seizoen 2016-2017 de  
indelingen bekend gemaakt voor de standaardelftallen.

Ondanks dat VHK de voorkeur had uitgesproken om 
volgend seizoen weer in district Oost te mogen  
uitkomen, heeft de KNVB deze wens niet gehonoreerd 
en heeft VHK (als enige Overijsselse club) ingedeeld 
in de vierde klasse A Noord, waar de overige clubs 
Flevoland en Friesland als thuishaven hebben.

Dat zal weer even wennen zijn, en ook aan het feit dat 
deze klasse niet uit de gebruikelijke 14 teams bestaat 
maar uit helaas maar 13 ploegen.

Zaterdag 12 september was het dan zover, de eerste 
wedstrijd van het nieuwe seizoen we moesten uit naar 
Olde Veste in Steenwijk. De jongens hadden er zin in!!! 
Maar helaas hebben we de wedstrijd verloren met 12-0.

19-09-2015 VHK F3 – Staphorst

Het was een regenachtige wedstrijd.
De wedstrijd begon aardig goed! Maar al gauw ston-
den we met 0-5 achter.
Ik mocht de eerste helft keepen, vond ik erg leuk en 
mijn papa was de scheidsrechter (Jesse)
Uiteindelijk hebben verloren met 0-11 maar hebben 
leuk gevoetbald!
Groetjes Jesse

VV Steenwijk F1 - VHK F3 26 september

Om 9.30 uur vertrokken we richting Steenwijk. Na aan-
komst de kleedkamer in om het tenu aan te trekken. 
10 minuten voor aanvang van de wedstrijd worden de 
tactische besprekingen door de trainer Martijn Rook 
gehouden, waarna iedereen vol overgave begint aan 
de warming-up en het inschieten van de keeper. Om 
stipt 10.30 uur fluit de scheidsrechter voor de aftrap. 
Steenwijk gaat gelijk vol in de aanval maar onze man-
schappen houden moedig stand. Toch wordt de ope-
ningstreffer door Steenwijk al snel gescoord. Daarna 
gaat het snel en ondanks pogingen om de tegenstan-
der af te stoppen worden onze F3-tjes toch wel over-
klast en we gaan de rust in met een 8-0 achterstand. 
Tijdens de ranja spreekt de trainer zijn pupillen streng 
toe en opgeladen stappen de jongens weer dapper het 
veld op. Maar Steenwijk zet de lijn gewoon door na de 
rust en de eindstand wordt bepaald op 18-0.
Voor Martijn is er nog veel werk aan de winkel en 
gelukkig wordt er daarom regelmatig enthousiast ge-
traind.

Zaterdag 10 oktober.

In alle vroegte na een mooie rit door de natuur kwamen 
we in Wapserveen aan. Gemoedelijk werd de eerste 
dauw van het gras gelopen en gerend en moesten we 
even wennen aan het teamspelen

4A Noord 2016-17 Klasse vorig seizoen

VHK 3e
Arum 4e
Creil 5e
Delfstrahuizen 3e
Lions’66 (Leeuwarden) 4e
Makkum 3e
Mulier (Witmarsum) 3e
Nagele 4e
sc Bolsward 4e
Scharnegoutum’70 5e
Tollebeek 4e
TOP’63 (Oppenhuizen) 4e
FC Wolvega 4e

VHK F3 SEIZOEN 2015-2016
Voor de rust was het 8-0.Na wat drinken en een positief woord 
van onze trainer Martijn konden we er weer tegen aan. Het ging 
beter. Dahni was de keeper en heeft veel ballen tegen gehouden. 
Ook was er twee keer een uitbraak naar het doel van de tegen-
stander. Helaas werd er niet gescoord en was de eindstand 14-
0. Het was een gave wedstrijd waarin we van alle kanten, ook 
door de mensen van Wapserveen werden aangemoedigd.

2 januari

Voor het eerst voetballen in de zaal.... Door het mooie weer de 
afgelopen weken, ook nog niet in de zaal getraind. We starten 
met een wedstrijd tegen VENO. Een wedstrijd waarin beide 
teams aan elkaar gewaagd zijn. En dan.... Een doelpunt! Het 
eerst doelpunt van dit voetbalseizoen!

De tweede wedstrijd wordt opnieuw gespeeld tegen VENO. Een 
aantal kansen aan beide kanten, maar de keeper houdt de bal 
goed uit het doel. 2 minuten voor het einde 1-0 voor VHK. In de 
laatste seconden weten de tegenstanders via een hoekschop 
toch op een gelijke stand te komen. 1-1.

De laatste wedstrijd tegen Tonego wordt er alweer gescoord. In 
de 8e minuut wordt er 1-0 gescoord en in de 12e minuut 2-0. 
Goed gedaan jongens!

Op Woensdagavond 13 april speelde VHK F3 een thuis-

wedstrijd tegen Flevo Boys F7. 

Het was een mooie voorjaarsavond en de wedstrijd werd ge-
speeld op het kunstgrasveld. Enkele spelers van Flevo Boys lie-
ten op zich wachten maar uiteindelijk kon de scheidsrechter (Ivo 
van Dalen) de wedstrijd beginnen. Aanvankelijk ging het redelijk 
gelijk op en konden de jongens van VHK nog wel de jongens van 
Flevo Boys uit hun doelgebied houden, maar na de openingstref-
fer van de Flevo Boys werden de krachtsverhoudingen al snel-
ler zichtbaar en voor rust was het al 0-4. De jonge VHK-ertjes 
gingen na de rust eigenlijk weer vol goede moed het veld in en 
een paar keer lukte het om een kleine doelpoging te doen bij de 
tegenstander. Terwijl de lucht betrok en er zelfs het gedonder van 
het onweer klonk moesten de jongens uiteindelijk toch het hoofd 
buigen en werd de eindstand 0-10.

Groet Hild
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VHK D2 KAMPIOEN
VHK D2 ongeslagen kampioen! Drie gelijke spelen en 7 winstpartijen brachten zaterdag 21 mei het kampioenschap 
naar Sportpark Monnikenmolen. Toen een paar weken geleden voor de tweede keer gelijk werd gespeeld tegen onze 
directe concurrent Tonego, en de inhaal wedstrijd tegen Urk werd gewonnen met 1-0, kon zaterdag 21 mei bij winst 
het kampioenschap worden veilig gesteld. Met twee punten en een wedstrijd minder begonnen de spelers enigszins 
zenuwachtig aan de wedstrijd, wetende dat er alleen bij winst feest gevierd kon worden. Er ontstonden gelijk al een 
flink aantal kansen om op voorsprong te komen, maar de zenuwen zaten in de benen en dit kwam de afwerking niet 
ten goede. Bij rust was het daarom nog steeds 0-0. Tien minuten na rust werd dan eindelijk de score geopend. Collin 
Bovendeur schoot vanaf ongeveer 8 meter raak met zijn chocoladebeen. Eindelijk stond de 1-0 op het scorebord! 
Het publiek was buiten zinnen. Kort daarop volgde de bevrijdende 2-0. Marc Heetebrij schoof vanaf de rand zestien 
de bal binnen. Waarna de toeschouwers weer helemaal uit hun dak gingen en bijna het veld opstormden! Na het 
laatste fluitsignaal was het feest dan ook compleet. Eerst gingen we het publiek bedanken, daarna werd de grote 
beker in ontvangst genomen. Toen natuurlijk de platte kar op, om het daarna af te sluiten met patat en een frikandel. 
Kortom; het was een superseizoen!!

Na de lange winterstop en veel trainingen heeft de E2 de 
voorjaarscompetitie met succes afgesloten met een mooie 
tweede plaats in de eindrangschikking. De laatste wedstrij-
den werd er leuk gevoetbald en dit in een goede sfeer met 
veel sportiviteit en plezier en humor.

In de laatste wedstrijd werd in een superspannende on-
derlinge confrontatie tussen de nummer 1, EnsE4, nipt 
en onverdiend verloren met 2-1 waardoor Ens kampioen 
werd. Vraag is of de nederlaag onverdiend was want VHK 
wist de vele gecreëerde kansen niet te benutten waarbij 
ook paal en lat diverse keren in de weg stonden. Voor de 
begeleiding was het dan ook een zware wedstrijd. Na af-
loop waren sommige spelers wat emotioneel dat het kampioenschap aan hun neus voorbij ging maar ook dat hoort 
bij sport. En ook daar werd goed mee omgegaan. We kunnen terugkijken op een leuk seizoen met een bijzondere 
spelersgroep die goed met elkaar omging. Ook was de trainingsopkomst altijd prima. Voor volgend seizoen wensen 
wij jullie heel veel succes toe. Goede vakantie toegewenst.

Alexander Bruintjes, Dennis Menger, Ronnie Lassche

VHK E2

VHK E2 loopt titel net mis.


