
Seizoen 2010-2011
Na het valse begin in het bekertoernooi (zie onderaan) ging de competitiestart voor de Wezepers 
ook niet naar wens. Ondanks dat men één van de favorieten was voor de titel en diverse nieuwe 
spelers waren gehaald werd thuis met 1-3 verloren van SDC Putten. Ook de uitwedstrijd tegen 
Staphorst ging verloren    (1-0) en ineens stond de ploeg van trainer Marcel van der Steege op de 
14e plaats en was daarmee de rode lantaarndrager in de zaterdaghoofdklasse C. De ommekeer 
kwam een week later tegen koploper ACV met 3-2. Bas Bloemen werd de matchwinnaar door het 
beslissende doelpunt in de laatste minuut te scoren. Door vervolgens in vier duels 10 punten te 
pakken stegen de blauwwitten naar de derde plaats. Op 30 oktober werd de wedstrijd HZVV-WHC 
gespeeld en over dit duel zou nog lang worden nagepraat. Door treffers van Denis Mahmudov, Jolf 
Stel, Bas Bloemen en wederom Jolf Stel stonden de blauwwitten na 21 minuten spelen al op 0-4 
voorsprong. De Hoogeveeners stonden erbij en keken er naar. Toch herpakte HZVV zich al voor 
rust (1-4). Na de theepauze kwam de ploeg van trainer André Blom helemaal terug en na 70 
minuten was de stand inmiddels 3-4 geworden. HZVV gooide nu alles op de aanval en kwam in de 
90e minuut langszij (4-4) maar nog was de koek niet op. In blessuretijd was het Marco Hartman 
die, tot dolle vreugde van de thuisaanhang, de 5-4 binnenschoot. Vol ongeloof dropen de 
teleurgestelde WHC-spelers met het schaamrood op de kaken af naar de kleedkamer. De 
achterstand op koploper SDC Putten was inmiddels opgelopen tot zeven punten.
Een week later werd streekgenoot Nunspeet het kind van de rekening van een op revanche belust 
WHC. Mede door o.a. drie doelpunten van Denis Mahmudov (hij miste ook nog een strafschop) 
wonnen de Wezepers met liefst 6-0. De doelpuntenmachine van WHC was op stoom geraakt want 
ook PKC ’83 (0-5 na een 0-0 ruststand) en Drachtster Boys (5-2) werden met grote cijfers 
verslagen. Door deze laatste overwinning nam WHC de eerste plaats over van SDC Putten dat in 
Vriezenveen met 3-1 verloor van DETO. Door de vroege inval van de winter werden de laatste 
twee duels van WHC voor de winterstop afgelast. Ook de topper tegen SVZW ging na de 
winterstop niet door waardoor de eerste wedstrijd in het jaar 2011 op 22 januari was tegen SDC 
Putten welke WHC met 2-4 won. Ook de moeilijke uitwedstrijd in Assen tegen ACV werd 
gewonnen door de blauwwitten (1-2) en na de 3-0 zege tegen Oranje Nassau (met twee 
doelpunten van Denis Mahmudov) was WHC weer koploper geworden op de ranglijst. Op 19 
februari stond de topper ONS Sneek (3e) tegen WHC (1e) op het programma. De Sneekers 
moesten winnen om niet af te haken in de titelstrijd maar stonden na dertien minuten spelen al met 
0-2 achter wat ook de eindstand werd tot grote vreugde van het massaal meegereisde blauwwitte 
legioen. Een enorme mispeer beging WHC een week later thuis tegen het laagstaande       DVS 
’33 dat met vijf verdedigende middenvelders de aanvallende acties van WHC al vroegtijdig wist te 
verstoren. Na zeven achtereenvolgende overwinningen verloor WHC verrassend met 1-2.
Ook Staphorst had de tactiek van DVS ’33 afgekeken en verdedigde massaal in Wezep en ook 
ditmaal leverde het succes op (0-2). Was WHC het spoor bijster geworden? In de derde 
achtereenvolgende thuiswedstrijd moest WHC aantreden in de topper tegen DETO en ook nu 
kwam men op achterstand te staan maar amper 20 seconden later was het weer 1-1. Het duel leek 
op deze stand te eindigen maar in de slotfase ging het thuispubliek zich ermee bemoeien en dat 
trok uiteindelijk de spelers over de streep. Een strafschop (2 minuten voor tijd) en een doelpunt in 
blessuretijd brachten de Wezepers alsnog een 3-1 overwinning. Maar deze zege bracht nog geen 
rust want een week later ging WHC kansloos onder in Zwolle tegen Berkum (2-0). De derde 
nederlaag in vier wedstrijden tijd. Een op wraak belust WHC speelde HZVV helemaal van de mat 
(5-0) met als grote uitblinker Bas Bloemen die viermaal scoorde. Toen deze in de 57e minuut de 
stand naar 4-0 tilde kon het cynisme natuurlijk niet uitblijven want ook in Hoogeveen had WHC al 
eens met dezelfde cijfers voor gestaan.... Doelman Arjan Verhoef speelde zijn 100e competitieduel 
voor WHC.

Met nog zes wedstrijden te gaan was het ongemeen spannend in de strijd om het kampioenschap. 
Op 2 april stond het inhaalduel tegen koploper SVZW op het programma in Wierden, WHC had 1 
punt minder. Heel Wezep had zich gemobiliseerd en met bussen en auto’s waren zo’n 1.000 
supporters (!) afgereisd naar sportpark Het Lage Veld waar ook nog 500 thuissupporters aanwezig 
waren. Al na 2 minuten scoorde SVZW een doelpunt dat achteraf beslissend bleek te zijn. WHC 
probeerde wat het kon maar werd niet beloond en kwam zodoende op vier punt achterstand en 



moest tevens de tweede periodetitel aan SVZW laten. Doordat WHC in drie wedstrijden hetzelfde 
aantal punten behaalde als SVZW (beiden 7) was op 7 mei de achterstand nog steeds vier punten 
toen beide teams elkaar op de voorlaatste speeldag weer zouden ontmoeten. De ploeg uit 
Wierden had aan een gelijkspel genoeg om kampioen te worden terwijl WHC moest winnen om de 
spanning er in te houden voor de laatste speeldag. Helaas lukte het WHC niet om SVZW op de 
knieën te krijgen. De wedstrijd eindigde waar het mee begon en dat was voor SVZW genoeg om 
titel in de wacht te slepen.
In het laatste duel tegen DVS ’33 (3-3) scoorde Denis Mahmudov twee keer waardoor hij samen 
met Omar Kavak van SVZW topscorer werd met 18 doelpunten in de hoofdklasse C. Als 
periodekampioen mocht WHC wel deelnemen aan de nacompetitie maar de pijp was leeg. Uit 
tegen SDC Putten werd met 2-0 verloren en thuis met 2-1 gewonnen van Staphorst maar het was 
niet genoeg om verder te komen. Wederom was het WHC dus niet gelukt om in de topklasse te 
komen.
Districtsbeker Oost
WHC begon slecht aan het bekertoernooi door in de eerste wedstrijd met 3-1 te verliezen in 
Dronten tegen zaterdageersteklasser ASVD. De tweede wedstrijd tegen het uit de eveneens 
zaterdag eerste klasse uitkomende SV Urk duurde slechts 4 minuten en 22 seconden! 
Scheidsrechter Westendorp zag zich genoodzaakt om het duel te onderbreken en na overleg werd 
besloten om er helemaal mee te stoppen wegens de vele regen-, hagel- en onweersbuien. WHC 
won vervolgens met 1-2 van zondaghoofdklasser Alcides in Meppel en hield derhalve uitzicht om 
zich te plaatsen voor de eerste knock-outronde. In de laatste en overgespeelde wedstrijd tegen SV 
Urk had WHC genoeg aan een gelijkspel maar helaas gingen de ‘verkeerde’ blauwwitten er met de 
overwinning vandoor (0-2). WHC was uitgeschakeld voor verdere deelname aan het 
districtsbekertoernooi. 
Seizoen 2011-2012
Om het voetbal binnen WHC nog meer te professionaliseren werd Jan Everse als nieuwe coach 
binnengehaald. De voormalig voetballer van Feyenoord en Ajax had maar één doel meegekregen: 
promoveren naar de topklasse. De selectie was wederom met veel nieuwe spelers aangevuld 
waardoor het verwachtingspatroon vanaf het begin van de competitie al hoog was. Al na drie 
speeldagen stond WHC samen met ONS Sneek en CSV Apeldoorn aan kop met zeven punten. 
Een week later was de koppositie alleen in handen van de Wezepers gekomen na een 4-2 zege in 
de streekderby tegen Nunspeet. Overtuigend waren ook de overwinningen op ONS Sneek (1-4) en 
ACV (5-0). In deze laatste wedstrijd was nieuwkomer Özhan Kardag de grote man door liefst vier 
treffers te maken. Op 15 oktober stond de moeilijke uitwedstrijd tegen Urk op het programma. Niet 
dat de Urkers zo hoog stonden op de ranglijst maar wel volgens de statistieken. Van de 14 
wedstrijden op Urk op het hoogste amateur-niveau had WHC er maar vier gewonnen. Bij winst 
konden de mannen van trainer Jan Everse de eerste periodetitel pakken. Helaas lukte het weer 
niet om te winnen op Urk want de thuisploeg, onder leiding van oud WHC-trainer Jan Schulting, 
won op strijdlust en fysieke kracht met 2-0. Het was de eerste nederlaag voor WHC en de eerste 
zege voor Urk. Voor zo’n 1.000 toeschouwers pakte WHC wel de periodetitel in het thuisduel tegen 
Staphorst maar keek toch wat beteuterd na afloop want de uitslag was 2-2 geworden. Het 
betekende dan ook dat men twee punten had verloren in de strijd om het kampioenschap. 

Na de nederlaag tegen Urk en het gelijke spel tegen Staphorst was het voor de ploeg van Jan 
Everse noodzakelijk om tegen DVS ’33 eindelijk weer eens de drie punten te pakken. WHC had 
echter een complete offday en verloor verdiend met 3-0. Uitgerekend ‘Henkie’ Baum, waarvoor 
binnen de selectie van WHC geen plek meer was, maakte in de eerste helft de 1-0 voor DVS'33. 
Op 12 november won WHC dan eindelijk weer eens overtuigend met 3-0 in de topper van DETO, 
dat voor de wedstrijd slechts één punt achterstand had. Özhan Kardag scoorde tegen Flevo Boys 
een loepzuivere hattrick (4-2 winst). In de laatste wedstrijd voor de winterstop werd duur 
puntverlies geleden tegen het laagstaande Oranje Nassau in Groningen (2-2). Wel werd WHC 
gekroond tot ‘herbstmeister’.
Op 21 januari hervatte WHC de competitie met een uitstekende 5-1 zege op rode lantaarndrager 
Drachtster Boys. De WHC-doelpunten kwamen van de topschutters Denis Mahmudov (3x) en 
Özhan Kardag (2x). Een week later speelde WHC met 1-1 gelijk in Harderwijk tegen VVOG. In 
deze wedstrijd debuteerde de uit Nieuw-Zeeland overgekomen Cory Chettleburgh bij de 



blauwwitten. Ook tegen Berkum werd met 1-1 gelijkgespeeld waarna Nunspeet met 2-5 het 
onderspit moest delven. Op 3 maart won WHC de topper tegen nummer 3 ONS Sneek met 1-0 
door een doelpunt van Denis Mahmudov waardoor de voorsprong op nummer twee CSV 
Apeldoorn acht punten werd. Wel diende de Apeldoorners in het Paasweekend nog twee duels in 
te halen. Maar WHC was er nog lang niet. Bij ACV, dat thuis nog ongeslagen was, werd WHC 
afgetroefd op mentaliteit en verloor terecht met 2-1. Tegen Urk werd revanche genomen voor de 
eerdere nederlaag, nu werd het 2-1 met twee doelpunten van Denis Mahmudov. WHC had 
ondertussen de selectie versterkt met Amos Letwory die debuteerde tegen Urk. Ook Staphorst 
werd met 0-4 verslagen zonder trainer Jan Everse, die een blindedarmontsteking had gekregen. 
Maart werd afgesloten met een 4-2 zege op DVS ’33 met o.a. drie doelpunten van Denis 
Mahmudov.
De beslissende weken om het kampioenschap kwamen er nu aan. De eerste hindernis was de 
topper in Vriezenveen tegen DETO dat na 90 minuten voetbal de handen dicht mocht knijpen dat 
het nog 1-1 stond. De Wezepers hadden de mooiste kansen verprutst en verzuimden om de 
overwinning naar zich toe te trekken. Maar ach, ook een gelijkspel was voldoende om DETO op 
afstand te houden voor de koppositie. Tot dat..... de 94e minuut aanbrak en Kevin Aman ineens de 
2-1 voor DETO binnenschoot! Groot was de deceptie bij de spelers en de honderden supporters. 
Na afloop werd doelpuntmaker Amos Letwory uit de selectie gezet en konden we dus spreken van 
een kort verblijf bij WHC. Een week later stond ineens DETO bovenaan. Wederom verloor WHC, 
nu van CSV Apeldoorn met 1-0 en ook nu verlieten honderden teleurgestelde WHC-supporters het 
mooie sportpark Orderbos. In een week tijd was favoriet WHC gedegradeerd tot achtervolger, van 
vijf punten voorsprong tot één punt achterstand.... Met nog twee wedstrijden te gaan geloofde 
niemand meer in het kampioenschap en dit was duidelijk te merken in de thuiswedstrijd tegen 
Oranje Nassau. Nauwelijks 500 toeschouwers zagen een plichtmatig spelend WHC simpel met 4-1 
winnen. Opvallend was het debuut van de 16-jarige invaller Wim van ’t Ende die even daarvoor 
kampioen was geworden met zijn eigen B1-elftal. Maar toen kwam het bericht uit Vriezenveen: 
DETO had met 1-4 verloren van middenmoter Flevo Boys! WHC had alles ineens weer in eigen 
hand en stond twee punten los. Zou het dan toch nog lukken?
Op 12 mei moest WHC naar Emmeloord tegen Flevo Boys, dat zo ‘vriendelijk’ was geweest om 
van DETO te winnen. Hetzelfde DETO moest op bezoek bij het al gedegradeerde Drachtster Boys. 
Opvallend was dat topschutter Tjeerd Korf de wedstrijd tegen WHC aan zich voorbij liet gaan want 
hij zou aan het einde van het seizoen gaan vertrekken naar.... WHC! Zo’n duizend meegereisde 
WHC-supporters zagen Özhan Kardag in de 16e minuut de score openen maar het liep niet echt 
bij de blauwwitten. In de tweede helft scoorde Flevo Boys dan ook tegen en met hangen en 
wurgen bleef het bij een gelijkspel. Inmiddels was ook duidelijk geworden dat DETO eveneens met 
hangen en wurgen met 0-1 had gewonnen in Drachten. Er moest een beslissingswedstrijd komen 

om uit te maken wie er kampioen zou worden. Dat WHC een beter spelende ploeg had dan DETO 
was voor iedereen wel duidelijk. Het doelsaldo van WHC was liefst 20 doelpunten beter dan die 
van DETO. Özhan Kardag en Denis Mahmudov waren de topscorers van de hoofdklasse C 
geworden met respectievelijk 21 en 18 doelpunten. Maar toch... er was iets geknakt bij de selectie 
van Jan Everse, men had al veel teleurstellingen moeten verwerken. 
Vier dagen later op sportpark De Boshoek in Hardenberg voor 4.000 toeschouwers werd het 
koningsdrama compleet gemaakt. WHC, spelend zonder de geschorste topscorer Özhan Kardag, 
was wederom beter dan DETO maar verloor wel in de verlenging met 2-1. ‘WHC mocht schijnbaar 
niet promoveren’, aldus De Stentor. De nacompetitie werd net als vorig jaar een flop voor de 
Wezepers, die thuis met 0-2 verloren van ACV en uit met 4-4 gelijk speelden tegen Berkum. 
Districtsbeker Oost
In een veel te harde wedstrijd won WHC in de groepsfase met 0-2 in Enschede van 
zondaghoofdklasser Rigtersbleek door doelpunten van Jasper van der Stouw en Melvin Bresser. 
WHC was ook te sterk voor zaterdageersteklasser Be Quick ’28, dat de eerste wedstrijd al met 0-5 
had verloren van Glanerbrug. De Wezepers wonnen met 4-1 en waren door dit resultaat al bijna 
geplaatst voor de volgende ronde. Dit werd helemaal zeker na het laatste duel tegen 
zondageersteklasser Glanerbrug dat met 3-1 werd gewonnen. Alle WHC-doelpunten werden 
gemaakt door Özhan Kardag. Dezelfde speler scoorde ook tweemaal in de eerste KO-ronde tegen 
zondagtweedeklasser SV Epe. Doordat Remon de Vries met een schitterend afstandsschot ook 



nog scoorde won WHC deze wedstrijd in Epe met 0-3. In de tweede ronde stond Sparta Nijkerk op 
het programma dat eerder met 0-1 had gewonnen van Lunteren. Op 26 november stond er op 
sportpark De Ebbenhorst een 2-2 eindstand op het scorebord. Sparta Nijkerk kwam twee keer op 
voorsprong maar WHC wist door Özhan Kardag en Erik Wisse weer op gelijke hoogte te komen. 
Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen wie er door ging naar de laatste 32. 
Sparta Nijkerk wist de strafschoppenserie met 7-6 te winnen.
 Seizoen 2012-2013
Ondanks het missen van de topklasse, de daarop volgende bestuurscrises en verdeeldheid binnen 
de club, leek WHC toch de competitie toch weer te beginnen als één van de favorieten voor de 
titel. De ploeg van trainer Jan Everse presteerde uitstekend in de voorbereiding en won onder 
meer het Rijn & Valleitoernooi van topklasser GVVV. Tegen FC Lienden (ook topklasser) werd met 
3-3 gelijkgespeeld terwijl amateurkampioen Achilles ’12 met 1-0 werd verslagen. Ook in de beker 
(zie onder) waren de prestaties uitstekend. Maar toen het er op aan kwam stonden de blauwwiten 
er ineens niet meer. Na 5 speeldagen was er slechts eenmaal gewonnen van SVZW met 3-1. 
Dieptepunt was wel de kansloze 0-4 nederlaag in eigen huis tegen VVOG. Op 6 oktober stond de 
uitwedstrijd in Harkema op het programma tegen het uit de zaterdagtopklasse gedegradeerde 
Harkemase Boys. De Harekieten stonden er nog slechter voor dan WHC (2 punten). Beide 
ploegen waren verwacht in de top van de ranglijst maar ineens was deze wedstrijd een heus 
degradatieduel geworden. Dat het allemaal nog niet liep bij de Wezepers bewees het 
scoreverloop: WHC verspeelde een 1-3 voorsprong (uitslag 3-3). Lekker was dan ook de 3-2 
overwinning tegen ACV.
Door twee gelijke spelen (Staphorst en Nunspeet) en een overwinning op Sparta Nijkerk (0-1) leek 
WHC langzamerhand de onderste regionen te gaan verlaten. Maar nog voor de winterstop gooiden 
DVS ’33 (1-2) en Berkum (0-3) roet in het eten. Vanaf oktober waren de taken van Jan Everse 
(medische klachten) inmiddels al overgenomen door assistent Martin Reynders. In december werd 
in onderling  overleg besloten het contract met Jan Everse voortijdig te ontbinden. Theo ten Caat 
werd per 1 januari 2013 de nieuwe WHC-trainer. Na een 2-2 gelijkspel tegen SVZW en een 
ongelukkige 2-1 nederlaag tegen ONS Sneek volgde op 16 februari een monsterzege op 

concurrent NSC. De 8-0 overwinning was een evenaring van de tweede hoogste competitiezege 
ooit. Op 4 oktober 1947 (ruim 65 jaar geleden!) won WHC thuis met 8-0 van Apeldoorn in de vierde 
klasse, toen het hoogste niveau in het oosten van het land.De grootste competitiezege ooit was op 
17 december 1966. In de thuiswedstrijd tegen Workum werd het maar liefst 11-0. De doelpunten in 
deze gedenkwaardige wedstrijd kwamen op naam van Gerrit Wessels 3x, Dirk Vierhuizen 3x, 
Freman Goudbeek 2x, Kees van Pijkeren 2x en Jan Kroes. De Wezepers kwamen toen uit in de 
tweede klasse, in die tijd het hoogste amateurniveau van Nederland.
Grote man in de wedstrijd tegen NSC was Özhan Kardag met drie treffers, wel dient gezegd te 
worden dat de Nijkerkers het duel met negen moesten beëindigen door twee rode kaarten. Tegen 
een andere concurrent (Flevo Boys) verloren de Wezepers een week later kansloos met 3-1 
waardoor men weer op de 12e plaats terecht kwam. Doelman Frans Koornberg was de absolute 
uitblinker in het duel tegen VVOG maar moest toch eenmaal vissen (1-0 nederlaag). Met nog zes 
wedstrijden te gaan moest WHC op 30 maart aantreden tegen HZVV, dat drie punten meer bezat 
dan de blauwwitten. Een ontketend WHC gaf HZVV geen schijn van kans en won met maar liefst 
7-0 door o.a. drie doelpunten van Özhan Kardag. Door deze winst was WHC op een veilige tiende 
plaatst beland. De streekderby tegen en in Nunspeet was een strijd die op het scherpst van de 
snede werd gestreden maar wel op sportieve wijze. Verbazingwekkend was dan ook dat de ene na 
de andere Wezeper verdween in het boekje van scheidsrechter De Waard uit Amsterdam. Aan het 
einde van de middag was de balans als volgt verdeeld: één Nunspeter met geel en een zevental 
WHC-ers met geel en één met rood! De doelpunten werden wel eerlijk verdeeld: 2-2. Tegen Sparta 
Nijkerk leek WHC genoegen moeten nemen met 0-0 gelijkspel, maar het werd nog minder. Drie 
minuten voor tijd scoorde Sparta via een prachtig genomen vrije schop, 0-1. In Ermelo behaalde 
WHC met tien man (Roan Admiraal kreeg tweemaal geel) wel een dikverdiend puntje tegen DVS 
’33 (2-2). Op 4 mei (25e speeldag) pakte WHC de volle buit (1-2) tegen Berkum en voorkwam 
daarmee rechtstreekse degradatie.
Met nog één wedstrijd te spelen had WHC evenveel punten (28) als HZVV uit Hoogeveen. Echter 
het doelsaldo van de Wezepers was een stuk beter. Maar was het bezoek van kampioen ONS 



Sneek nu een voor- of nadeel voor WHC? De beslissing kwam in het laatste kwartier. Met de 77e 
minuut op het scorebord bracht Özhan Kardag WHC op 2-1. Hij kopte een afgemeten voorzet van 
Tjeerd Korf in de touwen. Een paar minuten later was het andersom. Op aangeven van Kardag 
scoorde Korf, nadat hij een verdediger uitkapte, de 3-1. WHC was veilig, mede door enkele 
monsterzeges had het een doelsaldo dat liefst 28 doelpunten beter was dan HZVV, dat promotie/
degradatiewedstrijden moest spelen. Ondanks deze opluchting was het toch een seizoen met een 
flinke kater. Van kampioenskandidaat was WHC ineens een degradatiekandidaat geworden. 
Districtsbeker Oost
WHC doorliep de groepsfase met zeer veel gemak. Zaterdageersteklasser Sparta Enschede werd 
thuis, onder tropische temperaturen, met 7-1 verslagen door o.a. een hattrick van Sonny Bosz. 
Ook tegen zondageersteklasser TVC ’28 uit Tubbergen was het verschil zes doelpunten (0-6) 
terwijl zondaghoofdklasser Rigtersbleek met 5-1 naar huis werd gestuurd. In de eerste KO-ronde 
werd zaterdagtweedeklasser Veensche Boys op 20 oktober met 3-1 verslagen. De tweede ronde 
bracht een kraker van formaat: WHC-OWIOS! Voor het eerst in 15 jaar tijd stonden beide 
gemeentelijke ploegen in een officiële wedstrijd weer eens tegenover elkaar. Het werd op 
dinsdagavond 27 november een heroïsche strijd tussen hoofdklasser WHC en tweedeklasser 
OWIOS (getraind door oud WHC-speler Erwin Brem) voor zo’n 2.000 toeschouwers op sportpark 
Mulderssingel. Ondanks het feit dat WHC de wedstrijd al lang op slot had kunnen gooien en de 
meest mooie kansen om zeep hielp, leek het toch op strafschoppen uit te gaan draaien die de 
beslissing moesten brengen. Die beslissing kwam inderdaad via een strafschop maar wel binnen 
de officiële speeltijd. Drie minuten voor het eindsignaal was de snelle William van den Hul 
doorgebroken en WHC-doelman Frans Koornberg probeerde de bal te pakken, maar trof de spits. 

Tenminste, dat constateerde arbiter Mulder. De gevolgen waren enorm. Frans Koornberg 
verdween met rood van het veld, in het tumult incasseerde ook aanvaller Özhan Kardag zijn 
tweede gele kaart. Toen het vijf minuten later weer een beetje rustig was, bleef Henrico Spronk 
tegenover invaller-doelman Tom Montfrooij koel en was de sensatie compleet (0-1). WHC bleef 
gefrustreerd en met een enorme kater achter.   
Seizoen 2013-2014
WHC had een redelijke voorbereiding gedraaid maar was toch uitgeschakeld op doelsaldo voor de 
districtsbeker (zie onder). Veel spelers waren vertrokken en gekomen, dus niks nieuws onder de 
zon in Wezep. Duidelijk was wel dat de gehaalde spelers allemaal van een iets lager niveau waren 
en dat was men niet meer gewend in Wezep. In de afgelopen jaren waren steeds voetballers van 
naam aangetrokken om het grote doel te kunnen bereiken: de topklasse. Maar de doelstelling, na 
het slechte seizoen 2012-2013, was nu ineens handhaving geworden en men wist van te voren al 
dat dit niet makkelijk zou worden. In de eerste wedstrijd leek het al helemaal mis te gaan met de 
Wezepers, die tegen debutant AZSV het duel met 9 man beëindigde. Doelman Frans Koornberg 
en Jesper Beunk (2x geel) waren van het veld gestuurd. Toch scoorde WHC ver in blessuretijd via 
Ibrahim Tuncer alsnog de gelijkmaker (2-2). De eerste zege werd behaald op 21 september in 
Harkema tegen de Boys die na 88 minuten nog met 1-0 voor stonden. Via Bunyamin Özkök 
(strafschop) en Tjeerd Korf wist WHC alsnog de overwinning binnen te halen. Een week scoorde 
het sterke SVZW echter in de laatste minuut (3-3). Tot en met de zesde speeldag ging het nog 
redelijk met de Wezepers, die acht punten behaalden. Opvallend was wel dat de blauwwitten zeer 
veel doelpunten tegen kregen (16). In de resterende zeven wedstrijden tot aan de winterstop 
zouden er nog eens 19 bij komen.
Vanaf het duel tegen Berkum (4-2 verlies) ging het mis met WHC. Tegen ACV werd een 2-0 
voorsprong verspeelt en konden de Assenaren vijf minuten voor tijd via een strafschop alsnog 
winnen met 2-3. In de ‘zes-puntenwedstrijd’ in Kampen tegen concurrent Go Ahead stond WHC 
eveneens weer op voorsprong (1-2) maar verloor uiteindelijk met 4-2 door o.a. drie treffers van 
Madih Doufikar. Opvallend was dat de Wezeper doelpunten ook van Kamper makelij waren 
geweest: Jonathan van Marle en Ibrahim Tuncer. Om aansluiting te kunnen behouden op de 
bovenstaande ploegen moest WHC thuis winnen van Drachtster Boys maar de neerwaartse 
spiraal kon niet worden doorbroken (1-3 nederlaag). Gewonnen werd er dan ook niet meer in de 
resterende wedstrijden voor de winterstop, ook niet verloren trouwens. Drie wedstrijden leverde 
driemaal een gelijkspel op. Illustratief voor WHC was misschien nog wel de uitwedstrijd in 
Vriezenveen tegen DETO Twenterand. Scoren deden de Wezepers in elke wedstrijd tot nu toe, 



maar men kreeg ook in elke wedstrijd (te)veel doelpunten tegen. Na 55 minuten spelen stond 
WHC met 0-3 voor door doelpunten van Tjeerd Korf (tweemaal) en Jonathan van Marle en speelde 
DETO al met een man minder door een rode kaart. In het laatste half uur ging de thuisclub ‘alles-
of-niets’ spelen en dit betaalde zich uit. Tot afgrijzen van de meegereisde supporters stond er bij 
het eindsignaal een 3-3 eindstand op het scorebord tegen DETO Twenterand, dat het duel 
beëindigde met negen man wegens nog een rode kaart. De laatste wedstrijd voor de winterstop 
leverde een opmerkelijke 0-0 eindstand op. Voor het eerst scoorde de Wezepers zelf niet maar 
kregen zelf ook geen doelpunt tegen!
Om niet meteen in het nieuwe jaar 2014 in de (degradatie)problemen te komen moest WHC 
winnen van AZSV en wederom werd de nul gehouden (1-0 winst). Maar aan al het goede komt een 
eind en dat was voor WHC in Emmeloord. De blauwwitten werden weggeblazen door Flevo Boys 
dat maar liefst met 7-0 (!) won. Nooit eerder had WHC zo’n competitienederlaag geleden in haar 
historie. Een week later miste tegenstander Harkemase Boys een zestal basisspelers door 
blessures en schorsingen, maar desondanks verloor WHC opnieuw dik met 0-4. De wedstrijd 
begon wat later omdat scheidsrechter Roelof Luinge zijn elektronische grensrechtervlaggen kwijt 
was geraakt. Gestolen was zijn eerste reactie. Maar hoe later het werd, hoe meer iedereen er van 

overtuigd raakte dat hij ze gewoon thuis had laten liggen.... Na twee weken rust (beker en inhaal) 
leek WHC kansloos in Wierden tegen het SVZW dat verzuimde om de vele kansen te benutten en 
als je zelf niet scoort...... WHC won door een doelpunt Semol Souhuwat tegen de verhouding in 
(0-1). Tegen SC Genemuiden scoorde de net ingevallen Peter Drolenga in zijn eerste officiële 
competitiewedstrijd in het eerste elftal van WHC drie minuten voor tijd de 1-2 maar de tijd was te 
kort om er alsnog een gelijkspel uit te slepen. In de thuiswedstrijd tegen Berkum pakte WHC een 
zeer belangrijke zege. Het venijn zat in de staart. Zeven minuten voor tijd bracht Jeffrey van 
Amersfoort met zijn tweede treffer van de wedstrijd de stand op 2-1 maar drie minuten later was 
het alweer 2-2 door een discutabele strafschop. In de hectische slotfase was de ingevallen Peter 
Drolenga die wederom scoorde, maar nu leverde het WHC wel punten op, drie zelfs! Ook tegen 
koploper ACV in Assen scoorde dezelfde speler weer en doordat Jonathan van Marle uit een 
counter ook een duit in het zakje deed won WHC verrassend met  0-2.
Nog 5 wedstrijden waren er te gaan en WHC leek zich veilig te gaan spelen. Ook na de 
thuiswedstrijd tegen Go Ahead Kampen, dat twee minuten voor tijd de gelijkmaker scoorde (1-1), 
leek er nog niets aan de hand voor de Wezepers. Opmerkelijk in deze wedstrijd was wel dat beide 
Kamper broers Van Marle ontbraken wegens een schorsing, Jonathan bij WHC, Yoshua, die 
volgend seizoen voor WHC zou gaan spelen, bij Go Ahead Kampen. Nog beter kwam WHC er 
voor te staan na de 1-2 winst in Drachten op de Boys. Binnen één minuut hadden Tanju Sahin en 
Ibrahim Tuncer de 1-0 achterstand omgezet in een 1-2 voorsprong en de uiteindelijke winst. In de 
thuiswedstrijd tegen concurrent DETO Twenterand had WHC zich via een zege veilig kunnen 
spelen, maar het werd een deceptie: een 1-4 nederlaag. Op de voorlaatste speeldag werd het zelfs 
een debacle voor de blauwwitten in en tegen Staphorst. Al bij rust stond de equipe van trainer 
Theo ten Caat met liefst 5-0 achter. Menig WHC-supporter ging al  huiswaarts en zagen derhalve 
niet meer het zesde tegendoelpunt na de rust. Het was dat Staphorst het verder rustig aan deed 
anders hadden de dubbele cijfers behaald kunnen worden.
Desondanks had WHC op de laatste speeldag tegen CSV Apeldoorn, dat nergens meer om 
speelde, genoeg aan een gelijkspel om promotie/degradatiewedstrijden te voorkomen. Bij eigen 
verlies en winst van VVOG op Berkum zou WHC de dupe worden op doelsaldo. Tot de 85e minuut 
leek er niets aan de hand voor de Wezepers (1-1) al was wel duidelijk dat concurrent VVOG zou 
gaan winnen van Berkum. Een minuut later besliste echter CSV-invaller Madou Nyang over het lot 
van WHC en zijn nieuwe club VVOG (!) en passeerde de ook naar VVOG (!) vertrekkende Frans 
Koornberg: 1-2. Nog 4 officiële minuten waren er te spelen om de druk op te voeren op het CSV-
doel en de schade te repareren. Een schot van Caleb Rahajaan ketste bovenkant lat. Een omhaal 
van Peter Drolenga werd met het nodige geluk en moeite uit het doel gehouden. Een aantal 
hoekschoppen en vrije trappen kreeg WHC nog te nemen, waar alles en iedereen inclusief 
doelman Koornberg mee naar voren toog. Maar het mocht niet baten voor WHC dat er verslagen 
bij neerviel toen het laatste fluitsignaal had geklonken en even daarvoor de 1-3 een feit was 
geworden.
In de nacompetitie voor promotie/degradatie moest WHC het opnemen tegen de eersteklassers ‘d 



Olde Veste ’54 (Noord) en Nunspeet (Oost). Deze beide clubs speelden eerst tegen elkaar welke 
door de Steenwijkers werd gewonnen met    2-1. Voor Nunspeet was het dus de laatste kans tegen 
WHC maar ook deze partij werd met 1-2 verloren in een zeer rommelige wedstrijd met aan 
Nunspeter kant liefst zeven gele en twee rode kaarten. WHC had dus nog alle kans om het vege 
lijf te redden. Op 31 mei werd de allesbeslissende wedstrijd tussen WHC en d' Olde Veste ’54 in 
een sfeervolle ambiance voor rust al beslist. De Steenwijkers kwamen in de 33e minuut op 
voorsprong, maar enkele seconden later was het al weer 1-1 geworden. Toen WHC ook nog eens 
in de 41e en 44e minuut scoorde was het gebeurd met de gasten. In de tweede helft scoorde 
beide teams nog eenmaal waardoor de eindstand 4-2 werd. WHC was uiteindelijk toch weer 
hoofdklasser gebleven!

Districtsbeker Oost
WHC kon in de groepsfase revanche nemen op gemeentegenoot en eersteklasser OWIOS na de 
ongelukkige bekernederlaag van vorig seizoen (0-1). De Oldebroekers waren daarin zover 
gekomen (kwartfinale) dat men zich had geplaatst voor de ‘grote’ KNVB-beker. Maar in dit seizoen 
was er van de ‘cupfighters’ weinig meer over. WHC won verdiend met 0-3 in Oldebroek en won 
eveneens van zaterdaghoofdklasser SDC Putten met 2-1. In de laatste poulewedstrijd ging het 
echter mis tegen zondaghoofdklasse ROHDA Raalte door een 1-2 nederlaag. De Wezepers bleven 
door dit resultaat in de wachtkamer zitten want de Raaltenaren moesten nog tegen OWIOS spelen, 
dat ook al met   9-2 (!) van SDC Putten had verloren, en moesten met vijf doelpunten verschil 
winnen. Wat iedereen al had verwacht gebeurde dan ook, ROHDA Raalte won met 6-0... en 
zodoende schakelde OWIOS eigenlijk ook in dit seizoen WHC uit de beker.  
Seizoen 2014-2015
Theo ten Caat werd opgevolgd door André Blom die afkomstig was van Be Quick ’28 waar hij in de 
afgelopen jaren de jeugd trainde. Bij WHC kwamen steeds meer jeugdige eigen talenten door in de 
selectie maar daarentegen verdween ook steeds meer ervaring. Net als vorig seizoen moest WHC 
uit beginnen in Aalten tegen AZSV. De voorbereiding begon niet vlekkeloos. De bus, vertrok een 
half uur later door allerlei omstandigheden en tot overmaat van ramp reed de buschauffeur ook 
nog eens een toeristische route door het Twentse land. Met een late aankomst als gevolg. En 
ondanks een rode kaart wist AZSV makkelijk te winnen van de Wezepers die meteen met neus op 
de feiten werden gedrukt: 4-0. Voor de tweede wedstrijd tegen Urk (0-0) werd bekend dat 3 spelers 
van de selectie afhaakten. Hicham Ziyech en Guntac Akkaya waren definitief vertrokken om 
uiteenlopende redenen, Henri Vinke was erg druk met werk en leren en zou voorlopig in het 
tweede team spelen, maar was indien nodig wel beschikbaar. Na acht wedstrijden had de 
Wezeper trots van weleer slechts twee punten verzameld. Alleen tegen Flevo Boys werd een 
gelijkspel behaald (2-2). Dieptepunt was de 0-5 thuisnederlaag tegen kampioenskandidaat SVZW. 
Het was een evenaring van het diepterecord uit de jaren 70 toen WHC van Noordwijk en in de 
jaren negentig van ACV met 0-5 verloor.
WHC-voorzitter Robert During deed via deze website een oproep om de spelers en technische staf 
van WHC te blijven ondersteunen en aanmoedigen ondanks de magere resultaten. Maar de 
gifbeker moest waarschijnlijk helemaal leeg want in het duel tegen DVS ’33 kreeg WHC al na drie 
minuten een rode kaart (Raoul Jesserun) en een strafschop tegen. In de tweede helft kreeg ook 
Caleb Rahajaan een rode kaart zodat WHC het duel met negen man moest beëindigen. Maurice 
de Ruiter werd de grote man bij DVS ’33 met drie doelpunten (eindstand 1-4). Door diverse 
schorsingen en blessures mochten Wouter van Diepen (tweede elftal) en Mitchell Dijkhof (A-1) op 
8 november tegen Staphorst hun officiële competitiedebuut maken bij het gehavende WHC. Een 
debuut voor hen om nooit meer te vergeten want WHC won eindelijk haar eerste 
competitiewedstrijd (0-2). Kevin Olaria scoorde beide doelpunten. Het was voor eerste sinds 12 
april dat WHC weer eens een zege boekte in competitieverband, toen werd Drachtster Boys met 
1-2 verslagen. WHC, dat al sinds enige tijd met een behoudender systeem speelde, was kansloos 
tegen Harkemase Boys (2-0) maar verraste vriend en vijand in de wedstrijd tegen koploper ACV 
(2-1 winst). Het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen bij de Wezepers was groeiende, 
maar alles ging nog steeds met vallen en opstaan. Een kansloze 4-0 nederlaag volgde tegen 
Excelsior ’31 maar het belangrijke degradatieduel tegen streek-genoot WVF, dat nog geen zege 
had behaald, werd weer overtuigend gewonnen met 3-0. Door deze belangrijke zege, net voor de 
winterstop, werd de voorsprong op WVF uitgebreid naar negen punten en had WHC weer 



aansluiting met de rest van de staartploegen.
Maar het nieuwe jaar 2015 begon zeer slecht voor de blauwwitten die vier nederlagen achter 
elkaar kregen te verwerken. De opvallendste was de 3-6 thuisnederlaag tegen CSV Apeldoorn. Op 

7 maart kwam daar dan eindelijk weer een winstpartij bij. WHC moest winnen van Flevo Boys om 
de laatste strohalm te kunnen grijpen maar wat was het een ‘narrow-escape’. Toen Yander 
Zandbergen Flevo Boys vijf minuten voor tijd naar een 0-1 voorsprong schoot kwam WHC niet in 
zak en as terecht. De ploeg rechtte de rug en  ging vol op de aanval spelen. Twee minuten later 
maakte Yoshua van Marle de gelijkmaker en ‘supersub’ Peter Drolenga besliste een minuut de 
wedstrijd, 2-1. Ook VVOG werd een week later met 4-1 verslagen en de Wezepers leken weer op 
de rit te zitten voor het behoud van het hoofdklasserschap. Maar deze hoop vervloog al snel. 
Koploper DVS ’33 speelde met WHC en won met 5-0. Nog zwaarder in de problemen kwam WHC 
na het verlies tegen concurrent Staphorst (0-2). Na het Paasweekend kwam er meer duidelijkheid 
in de strijd om degradatie. Alle ploegen stonden nu gelijk in aantal wedstrijden en alleen een 
wonder kon de Wezepers nog redden.
De achterstand op een promotie/degradatieplek was al opgelopen tot vijf punten met nog vijf duels 
te gaan. Tot 20 minuten voor tijd kon WHC kampioens-kandidaat Harkemase Boys nog bijhouden 
(0-0) maar toen was het snel gebeurd, 0-4. WHC kreeg haar allerlaatste kans in Zwolle tegen het 
al gedegradeerde WVF, maar moest na afloop met de staart tussen de benen terug naar huis. 
WVF scoorde in de laatste minuut de beslissende 2-1. In de eerste helft werd het duel stilgelegd 
door een blessure van de eerste grensrechter.Het duurde maar liefst 53 minuten voor dat er weer 
gevoetbald werd nadat uit de AA-landen een grensrechter was opgetrommeld. De definitieve 
genadeklap kwam een week later tegen AZSV, dat ook nog vocht om klassenbehoud. Uit niets 
bleek meer dat WHC vocht voor zijn laatste kans want al na 20 minuten stond AZSV met 0-3 voor. 
Wie dacht dat WHC na de rust uit een ander vaatje ging tappen kwam bedrogen uit. AZSV liep 
verder uit (0-4) en tot overmaat van ramp kon WHC-doelman Django van der Landen, die de 
geblesseerde Jasper Kuiper al na 14 minuten had vervangen, na een uur spelen na een 
overtreding binnen de 16 met rood van het veld. AZSV-aanvoerder Stijn ter Haar benutte de 
strafschop en liet WHC-verdediger (!) Jesse Betaze, die de plek onder de lat innam, kansloos. 
AZSV vond het daarna wel goed en liet het er verder bij. WHC degradeerde na 18 seizoenen uit de 
zaterdaghoofdklasse.....
Mosterd na de maaltijd was de wedstrijd voor WHC tegen kampioenskandidaat Excelsior ’31. 
Keeperstrainer Arjan Verhoef nam plaats in het doel omdat een blessure Jasper Kuiper aan de 
kant hield en Django van der Landen geschorst was. Met manmoedig voetbal ging WHC ten strijde 
en won uiteindelijk verdiend met 3-2, Excelsior ’31 vol frustratie achterlatend. De allerlaatste 
wedstrijd in de hoofdklasse werd met 3-1 verloren van ACV in Assen. Opvallend was het hoge 
‘Wezep’-gehalte in deze wedstrijd. Liefst 9 van de 14 gebruikte spelers kwamen uit de eigen club. 
En dat was in de afgelopen jaren wel eens anders geweest...
De eindconclusie? Een seizoen met enkele goede momenten afgewisseld met te veel slechte 
momenten en dat was in de hoofdklasse niet goed genoeg. WHC mistte te veel ervaring, scorend 
vermogen en ook was de selectie op kwaliteit niet breed genoeg. Trainer André Blom vond de 
degradatie van WHC niet onterecht. ‘Op het einde krijg je wat je toekomt en dat is niet genoeg 
geweest om in de hoofdklasse te blijven.’ Blom had een duidelijke samenvatting over dit seizoen. 
‘We hebben veel wedstrijden niet goed gevoetbald. Daarentegen zijn we teruggekomen op 
momenten waarop niemand dat meer had verwacht. Toch lieten we het liggen op momenten dat 
we hadden moeten toeslaan. Dat is wel drie keer gebeurd en dat is frustrerend.’
Districtsbeker Oost
Het eerste duel in de groepfase werd een 3-0 overwinning op zaterdageersteklasser Sparta 
Enschede. De tweede wedstrijd was tegen zondageersteklasser vv Dalen, dat het eerste duel 
tegen Rigtersbleek met maar liefst 12-1 had verloren. Ook nu zat er een grote nederlaag in tegen 
WHC maar helaas werden de mooiste kansen gemist door de Wezepers. Uit een sporadische 
counter scoorde vv Dalen het enige doelpunt van de wedstrijd, 1-0, WHC beschamend 

achterlatend. Toch eindigde WHC eigenlijk probleemloos op de tweede plaats achter 
zondageersteklasser Rigtersbleek want het duel in Enschede eindigde in een 1-1 gelijkspel. In de 
eerste ronde moest WHC aantreden in Zwolle tegen tweedeklasser Be Quick ’28. In een zeer 



matige wedstrijd werd het uiteindelijk een magere 0-1 zege voor de blauwwitten. Het enige 
doelpunt werd gemaakt door Peter Drolenga, die zich ook meteen blesseerde en vervangen moest 
worden. Later bleek dat hij zijn enkelbanden had gescheurd. Blamerend was het duel in de tweede 
ronde tegen eersteklasser ASV Dronten. Al bij rust keek WHC tegen een 3-1 achterstand aan en 
dit werd verder uitgebreid naar een 5-1 nederlaag. WHC stond er bij en keek er naar.... 

Seizoen 2015-2016 
WHC was in de eerste klasse D ingedeeld en kwam daarin diverse ‘oude bekenden’ 
tegen zoals WVF, Nunspeet, Go Ahead Kampen, Be Quick ’28, DETO Twenterand en 
Berkum. Maar er waren ook teams waartegen de Wezepers nog nooit gespeeld 
hadden: KHC en FC Zutphen. Al met al een mooie klasse waarvan diverse ‘kenners’ 
spraken over de hoofdklasse D…. De selectie van WHC had veel spelers zien 
vertrekken maar ook zien komen. De meest opvallende aanwinst was misschien nog 
wel de terugkeer van topschutter Özhan Kardag, die afkomstig was van WVF. Ook de 
eigen jeugd van WHC kreeg steeds meer de kans om zich in het eerste te spelen. De 
eerste trainingsavond van WHC moest in ieder geval een dag worden uitgesteld: door 
de hevige regenval (40 mm) ging de training niet door….. 
Op de eerste speeldag behoefden de WHC-supporters niet lang te wachten op het 
eerste blauwwitte doelpunt in de nieuwe klasse. Al na 18 seconden had de 
teruggekeerde Özhan Kardag raak gekopt, 1-0. Toch werd het een moeilijke wedstrijd 
waarin WHC zich pas in de laatste minuut helemaal veilig speelde, 3-1. Ook de 
avondwedstrijd (het duel begon om 18.00 uur) tegen Nunspeet scoorde WHC vlak 
voor tijd. Nu was het de verdiende gelijkmaker van Marc van der Vegte (1-1). 
Dezelfde speler deed het een week later nog eens dunnetjes over. Na een zeer goede 
eerste helft waarin WHC op grote voorsprong had moeten komen, zakte het na rust 
in. FC Zutphen kwam twee minuten voor tijd op een 1-2 voorsprong maar ver in 
blessuretijd kopte Marc van der Vegte alsnog de gelijkmaker tegen de touwen. Na de 
1-3 winst op Be Quick ’28, het gelijke spel tegen DETO Twenterand (2-2) en de 1-4 
zege op Sparta Enschede was WHC klaar voor de topper tegen koploper Go Ahead 
Kampen. Ook topscorer Özhan Kardag had zijn ‘WHC-gemiddelde’ weer hervonden. 
Tegen DETO Twenterand scoorde hij al tweemaal, in Enschede zelfs driemaal. Het 
hadden er nog veel meer kunnen zijn want hij miste nog een strafschop en een bal 
spatte op de onderkant van de lat uiteen. Maar een kniesoor die daar over in zat. 
Op 17 oktober moest WHC in Kampen winnen om op de laatste speeldag van de 
eerste periode nog een kans te maken op deze titel. Het werd een zeer spannende 
wedstrijd met kansen over en weer en met een gelukkige winnaar. In de slotminuut 
scoorde nu eens niet WHC, maar Go Ahead, 1-0. Ook in de thuiswedstrijd tegen het 
laagstaande WVF scoorden de Wezepers niet, de gasten wel eenmaal zodat de 
complete off-day van WHC met een 0-1 nederlaag werd afgesloten. De achterstand op 
koploper Go Ahead Kampen was inmiddels uitgegroeid naar liefst negen punten. 
Schotloos bleef WHC ook in Ede tegen DTS (2-0 verlies) en daarmee zakte de ploeg 
van trainer André Blom, die te kennen had gegeven WHC te gaan verlaten aan het 
einde van het seizoen, naar de achtste plaats. 
Ondanks een ‘goed gesprek’ met elkaar leek WHC ook thuis tegen Vroomshoopse 
Boys het onderspit te gaan delven (ruststand 0-1). Maar een herboren blauwwitte 
formatie speelde in de tweede helft alle frustraties van zich af (4-1 winst). Ook tegen 
het onderaan staande Enter Vooruit scoorde WHC viermaal maar nu leverde het geen 
drie punten op. In de slotfase scoorde Enter Vooruit tweemaal zodat de eindstand op 
4-4 werd bepaald. In de laatste wedstrijd voor de winterstop werd verdienstelijk met 
0-0 gelijkgespeeld tegen nummer twee SDV Barneveld. WHC stond bovenaan in de 
grote middenmoot, maar moest ook naar beneden kijken want het verschil met de 
onderste ploegen was niet echt groot. 
Het vierde achtereenvolgende gelijkspel behaalden de blauwwitten na de winterpauze 
tegen FC Zutphen (1-1). Opmerkelijk was het duel tegen streekgenoot Be Quick ’28 
omdat één de grensrechter geblesseerd achter bleef in de kleedkamer. Er werd een 



vervanger gevonden uit Hoevelaken en nadat deze gearriveerd was op de 
Mulderssingel kon er na bijna een uur verder gespeeld worden. De wedstrijd leek 
wederom op een gelijkspel uit te draaien maar in de laatste minuut schoot Mitchel 
Dijkhof WHC naar 3-2. In blessuretijd leken de Zwollenaren alsnog te gaan scoren, 
maar de bal rolde van paal naar paal, maar passeerde niet de doellijn. Eindelijk dus 
weer eens zege voor WHC. Pech hadden de Wezepers in de duels tegen DETO 
Twenterand en Nunspeet. In Vriezenveen schoot men in eigen doel en werd een 
doelpunt ten onrechte afgekeurd (1-0 nederlaag). Op een ongewoon tijdstip (18.00 
uur) scoorde Nunspeet voor zo’n 600 toeschouwers vijf minuten voor tijd de winnende 
treffer (1-2). WHC speelde met een man minder na een rode kaart van Yoshua van 
Marle maar vocht als echte blauwwitte leeuwen en had zeker meer verdiend dan deze 
zure nederlaag. Een totale off-day had WHC in het thuisduel tegen 
degradatiekandidaat Sparta Enschede (0-2 nederlaag). 

Na deze drie achtereenvolgende nederlagen was WHC verwikkelt geraakt in de strijd 
om de P/D-plaatsen. De Wezepers leken in slaap te zijn gesust door de stand op de 
ranglijst want men vertoefde maandenlang rond de plaatsen vijf en zes. Steeds was 
de voorsprong zo’n vijf à zes punten geweest maar deze was nu geslonken tot slechts 
twee punten. Tel daar bij op dat WHC in de laatste 12 duels slechts tweemaal won 
(Vroomshoopse Boys en Be Quick ’28) en het verval was mede te verklaren. Tegen 
medekoploper Go Ahead Kampen moest de gifbeker kennelijk helemaal leeg: WHC 
verdiende meer dan een 1-2 nederlaag. Op 19 maart stond de derby tegen WVF op 
het programma. De Zwollenaren stonden op de dertiende plaats en zagen WHC als 
laatste strohalm om het tij te keren. Maar al na 45 minuten spelen was de wedstrijd 
gedaan. Eindelijk won WHC weer eens: 0-3. Ook tegen DTS Ede scoorde de 
blauwwitten driemaal, wederom een 3-0 overwinning. Daarmee verschafte WHC zich 
wat meer lucht tot directe handhaving in de eerste klasse D. Een eventuele volgende 
zege leek WHC in veilige haven te kunnen spelen. 
  
Maar WHC deed slechte zaken in Vroomshoop tegen de plaatselijke Boys. Teveel 
spelers bleven ver onder hun niveau en men raakte sterkhouder Kevin Siemelink ook 
kwijt met een schouderblessure. Het doelpunt van Jonathan van Marle kwam te laat 
(89e minuut) om nog een gelijkspel uit het vuur te slepen (2-1 nederlaag). Trainer 
André Blom kwam steeds krapper in zijn selectie te zitten en met veel invallers werd 
onnodig verloren van SDV Barneveld (0-1). De Wezepers verloren tegen KHC in 
Kampen kansloos met 5-2. Al na 24 minuten was de wedstrijd beslist (3-0). Op de 
voorlaatste speeldag (25e) moest het dan gebeuren tegen het al gedegradeerde Enter 
Vooruit. WHC leek het benodigde punt met moeite binnen te slepen (1-1) maar in de 
slotfase ging het helemaal mis. Taco Reijnen hield vier minuten voor tijd een speler 
van de thuisclub vast en kon met rood vertrekken. Uit de toegekende vrije schop 
scoorde Wout Velten de 2-1. Dezelfde speler scoorde enkele minuten later de 
beslissende 3-1 en zodoende won de ploeg uit Enter voor het eerst in dit seizoen in 
eigen huis. 
  
Door de resultaten op de andere velden werd duidelijk dat Be Quick ’28 de grootste 
concurrent voor WHC was op de laatste speeldag. De Wezepers hadden drie punten 
meer en een voordelig doelsaldo van +7. Maar WHC moest thuis spelen tegen 
kampioenskandidaat Berkum, Be Quick ’28 tegen het uitgespeelde FC Zutphen. Na 
een half uur spelen werd het steeds meer billenknijpen voor de blauwwitte supporters. 
Berkum had een 0-1 voorsprong genomen terwijl Be Quick ’28 al met 3-0 voor stond. 
In de tweede helft verdedigde WHC massaal en liet Berkum niet meer scoren. 
Gescoord werd er nog wel aan de andere kant van de IJssel maar tot tevredenheid 
van al wat blauw was werden de doelpunten verdeeld, Be Quick ’28 won met 4-1. 
WHC bleef eersteklasser met een verschil van drie doelpunten. Al met al was het 
wederom een teleurstellend jaar voor WHC dat de weg omhoog maar niet wist te 
vinden.       



  
Districtsbeker Oost 
WHC speelde de eerste wedstrijd in poule 48 tegen nieuwbakken zondaghoofdklasser 
Dieze West. De selectie van Dieze West bestond uit groot aantal spelers die in het 
verleden speelden voor WHC: Tireily Schmidt, Jeffrey Groeneveld, Caleb Rahajaan, 
Domingus Lim Duan, Jesper Beunk, Mourad Quali en Yassine Assa. Het duel had 
vooraf dus al een bepaalde lading maar na perikelen in de week voorafgaand aan het 
duel m.b.t. de gebroeders Shimeri kon men spreken van zelfs een dubbele lading. 
Nima en Wahid Shimeri waren van Dieze West naar WHC gekomen en deden de 
gehele voorbereiding mee maar kwamen nu ineens terug op hun besluit en keerden 
weer terug naar Dieze West. 
Beide spelers deden in ieder geval niet mee in de bekerwedstrijd, dat in 1-1 en met 9 
man van Dieze West (twee rode kaarten) zou eindigen. Revanche werd genomen op 
zaterdageersteklasser ASV Dronten, dat WHC vorig seizoen met 5-1 uitschakelde. Nu 
won WHC in Dronten met 1-3 maar zag wel Jelle Post met een rode kaart vertrekken 
van het veld. Tegen hoofdklasser SC Genemuiden was WHC thuis kansloos en verloor 
met 1-5. Doordat Dieze West daarna hetzelfde SC Genemuiden met 4-0 versloeg 
konden de cup-aspiraties van de Wezepers wederom in de ijskast. 


