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'De Merino's wordt geen grijze muis' 
02-09-2015 
 
Sinds de komst van trainer Henne 
Oostermeijer gaat het bij De Merino's als een 
trein. Twee jaar geleden legde de 
oefenmeester de bodem voor afgelopen 
seizoen. Daarin werd het kampioenschap 
behaald, waardoor de Veenendalers 
aankomend seizoen hun kunsten mogen 
vertonen in de eerste klasse. ,,Wij worden 
daarin geen grijze muis", is middenvelder Joop 
de Bruin stellig. Als de indeling van de eerste 

klasse wordt bekeken, blijkt dat de Veenendalers grote jongens tegenover zich krijgen. Montfoort 
en Breukelen zullen ongetwijfeld titelkandidaat zijn. Als het aan De Bruin ligt, bokst zijn ploeg daar 
graag tegenaan en wil het de clubs pijn gaan doen. ,,Zij hebben een hoofdklasse-waardige 
begroting. Daar mogen wij van dromen. Dat is helemaal niet erg, want wij pakken het op onze 
eigen manier aan." 
 
 
REGIO Daarmee doelt de baltovenaar uit Veenendaal op het feit dat De Merino's over veel 
jongens uit de regio beschikt. Spelers die net niet goed genoeg zijn voor het eerste van GVVV of 
DOVO, vinden onderdak bij de ploeg van Oostermeijer. ,,Daarnaast is onze kracht het collectief. 
Er staat al jaren een vaste kern en dat betaalt zich uit. Wij gaan in en buiten het veld voor elkaar 
door het vuur." 
Wie Joop de Bruin vorig seizoen zag voetballen, zal geen enkele gelijkenis vinden met De Bruin 
uit zijn DOVO-tijd. Daar was hij veelal bezig met het opvoeren van zijn eigen show, terwijl hij bij De 
Merino's een dienende speler is geworden. Niet hij hoort centraal te staan, maar het team. ,,Daar 
haal ik nu veel meer voldoening uit. Vroeger maakte ik op de eigen zestien nog wel eens een 
panna, maar dat zit er nu niet meer in. Pas bij het doel van de tegenstander kan ik weer eens gek 
doen." 
Waar hij vorig seizoen een 'Andrea Pirlo rol' vervulde, moet hij aankomend seizoen de speler 
achter de spitsen zijn. Dichter bij het doel van de tegenstander, hoopt De Bruin weer zijn 
doelpuntjes mee te kunnen pakken. ,,De rol van vorig jaar beviel mij eigenlijk ook wel. Een beetje 
de bal ophalen en het spel verdelen. Echter zal ik straks meer vol het doel komen. De assist 
geven of zelf een doelpunt maken blijft toch het leukst." 
 
 
TACTISCH STERK Want als het strijdplan van Oostermeijer goed wordt uitgevoerd, zal De Bruin 
veel aan de bal komen. De ploeg wil vroeg druk zetten, de aanvallers moeten zich alleen op het 
aanvallen concentreren en balbezit gaat heilig worden. ,,Ik geloof in de tactiek van de trainer. Nog 
nooit heb ik een trainer meegemaakt, die tactisch zo sterk is. Hij leest het spel uitstekend en kan 
met een wissel de hele wedstrijd kantelen. Dat is mooi om te ervaren. Daarnaast heeft hij ons zijn 
plan uitgelegd en die sprak ons allen aan." 
Daarnaast is de selectie ook flink breder geworden. Waar het vorig seizoen soms krap aan was, 
bestaat de groep nu uit een hoop talentvolle spelers. Deze komen veelal van sportpark Panhuis. 
,,Ik herken mij in die jongens", bekent De Bruin. ,,Diezelfde weg heb ik bewandeld en wil ze 
daarom ook opvangen. Ikzelf ben ook in een warm bad gekomen en gun hen dat ook. Als groep 
pakken wij dat goed op. Alhoewel we ook wat jongens van de oude stempel hebben. Die laten die 
jonge gasten op de training wel een poepie ruiken. Even het beentje laten staan. Iedere voetballer 
herkent dat wel. Mooi vind ik dat."  Aan een echte voorspelling waagt De Bruin zich niet, maar één 
ding is zeker: Veenendaal mag wat van De Merino's gaan verwachten. ,,Ikzelf gok op een 
stiekeme periodetitel. Daarmee ben ik erg ambitieus, maar dat mag best. Ik leg de lat graag hoog." 
  



v.v. De Merino's -  FC Breukelen 1-0 

 
 

 

De Merino's verslaat titelkandidaat bij 
terugkeer in eerste klasse 
05-09-2015  
 
De eerste klasse weet direct dat wij er zijn", waren 
de eerste woorden van De Merino's-trainer Henne 
Oostermeijer. Na een glansrijk seizoen in de 
tweede klasse, waarin het overtuigend kampioen 
werd, mocht er zaterdag voor het eerst in de 
eerste klasse tegen Breukelen gespeeld worden. 
De mogelijke titelkandidaat werd met 1-0 
huiswaarts gestuurd.  

 
Met de overwinning was de oefenmeester niet verrast. Het mag geen geheim zijn dat De Merino's 
zich vooral in de breedte wist te versterken en daar is Oostermeijer maar wat blij mee. ,,We 
hebben nu wat meer keus, waardoor je ook beter en harder kunt trainen. Daar zag je vandaag al 
iets van terug en zal alleen nog maar meer gaan worden." 
  
In een gelijk opgaande wedstrijd viel het doelpunt pas drie minuten voor tijd. Nieuwkomer David 
Scholte (ex-DOVO) ging achter een vrije trap staan, die hij vakkundige achter de Breukelen-
doelman schoot. ,,Een wedstrijd in de slotfase winnen, is altijd lekker. Een beloning voor 90 
minuten lang knokken." 
  
Een visitekaartje is dus afgegeven, maar men mag meer van De Merino's verwachten. ,,Vooral in 
thuiswedstrijden, als we op kunstgras spelen, gaan niet veel ploegen van ons winnen." 
 
 
 
 
GDC – v.v. De Merino’s 0-2 

De Merino's koploper in de eerste klasse 

12-09-2015  

Zes punten uit twee wedstrijden; de eerste klasse mag weten 

dat De Merino's momenteel in hun competitie speelt. De ploeg 

van Henne Oostermeijer weet van zichzelf dat het goed kan 

voetballen en daar kan GDC nu ook over meepraten. Op 

natuurgras werd er met 0-2 gewonnen. ,,Wijzelf spelen op 

kunstgras, dus dat is altijd even omschakelen. Daar gingen we goed mee om en wonnen 

verdiend", aldus de trainer. 

  

Het enige wat de oefenmeester zijn spelers kon verwijten, is dat de wedstrijd niet al snel beslist 

werd. Daar kon het vooral Joop de Bruin voor aankijken. De middenvelder kreeg vanaf de 

elfmeterstip de kans om zijn ploeg op een 0-1 voorsprong te schieten, maar hij faalde. 

  

Patrick Donkervoort deed dit in de tweede helft niet en scoorde twee doelpunten. Hierdoor staat 

de Veenendaalse promovendus na twee wedstrijden op de eerste plaats in de eerste klasse. 

,,Toen wij simpel gingen voetballen, lukte redelijk veel. Hierdoor werd het een makkelijke 

overwinning." 



 

Merino’s – WNC  6-1 

         

 

De Merino's geeft een galavoorstelling weg 

19-09-2015 Met de muzikale klanken van Fuze op de achtergrond, heeft De Merino's zijn 

supporters getrakteerd op een galavoorstelling. Tegen WNC werd er vooral in de eerste helft 

schitterend voetbal gespeeld en daarin legde de ploeg van Henne Oostermeijer de basis van de 6-

1 overwinning. 

Nadat vorig seizoen het kampioenschap werd behaald, is De Merino's in de eerste klasse totaal 

geen grijze muis. Het verloor nog geen één keer en staat ook na deze overwinning nog altijd 

bovenaan op de ranglijst. ,,We zijn nog vroeg in het seizoen", wil Patrick Donkervoort de euforie 

iets temperen. ,,Natuurlijk is dit een perfecte start, maar we moeten niet op de zaken vooruit 

lopen." 

De aanvaller van De Merino's is bescheiden als er gevraagd wordt naar zijn eigen spel. Met drie 

treffers en een assist was hij wederom belangrijk voor zijn ploeg en net als vorige week (twee 

doelpunten) toonde hij aan makkelijk het net te vinden. ,,Ik mag niet klagen", aldus Donkervoort, 

als hij door zijn aanvoerder Sebastiaan Klein gefeliciteerd wordt met zijn goede wedstrijd. 

 Dit tweetal was verantwoordelijk voor de snelle 2-0 voorsprong. Eerst scoorde Donkervoort en 

vervolgens deed Klein, na een assist van De Bruin, het kunstje na. De mooiste treffer van de 

middag kwam echter op naam van Jurriën van der Horst. De baltovenaar liet zijn techniek zien en 

kapte op de vierkante meter meerdere tegenstanders uit. Zij keken vanaf de grond toe, hoe de 

middenvelder de bal simpel in het lege doel kon tikken. 

Nog binnen het half uur scoorde de thuisploeg de 4-0. Een gelukje, bekent Donkervoort: ,,Ik wilde 

mijn corner bij de tweede paal neerleggen. Tot mijn eigen verbazing draaide hij in één keer in het 

doel. Een matige corner dus", lacht hij. 

 Door een treffer van Klein en een rake vrije trap van WNC, was de tussenstand maar liefst 5-1. In 

een taaie tweede helft was De Merino's, ondanks de druk van de uitploeg, de bovenliggende 

partij, maar wist alleen Donkervoort nog doeltreffend te zijn. Een smet op de wedstrijd was de rode 

kaart voor Foltan. De spits kon zich na een verloren duel niet beheersen en kreeg voor natrappen 

de rode kaart. 

,,We denken nog niet aan een periode", benadrukt de man van de wedstrijd. ,,Bij ons staat alleen 

de focus op iedere zaterdag. Wel is zeker dat wij een hecht collectief zijn, die van iedereen kan 

winnen. Dat is nu wel duidelijk." 

 
 
 
 



 
 

DFS – Merino’s 1-0 
 

De Merino's is ongeslagen status 
kwijt 
26-09-2015 

 

Het Veenendaals De Merino's is in de 

eerste klasse niet meer ongeslagen. Bij 

en tegen DFS werd er met minimaal 

verschil verloren en daar kon 

hoofdtrainer Henne Oostermeijer 

achteraf gezien wel mee leven. ,,We 

hebben keihard geknokt en alles 

gegeven. Het zat ons op sommige 

momenten niet mee en dan kan je wel 

eens een wedstrijd verliezen." 

  

Na de galavoorstelling van vorige week (6-1 winst, red.), was de verwachting wederom hoog. De 

ploeg van Oostermeijer begon dan ook goed aan de wedstrijd, maar wist het de kansen niet om te 

zetten in doelpunten. ,,We hadden recht op de openingstreffer. Waren voetballend de 

bovenliggende partij, maar de bal leek niet tegen het net te willen." 

  

Bij DFS lukte dit voor rust wel, waarna het in de tweede helft vooral een duel op het middenveld 

werd. Op het natuurgras kon De Merino's niet de trekker overhalen en liet DFS ook de nodige 

kansen liggen. ,,Het veld was dramatisch", baalde Oostermeijer, zonder een excuus te willen 

zoeken. ,,Uiteindelijk heeft DFS gewoon verdiend gewonnen." 

 

 

Merino’s – JSV Nieuwegein 0-0 

De Merino's speelt gelijk in 

fantasie-opstelling 

03-10-2015  

De spelers van De Merino's keken 

elkaar raar aan, toen Michael 

Foltan in de warming-up aangaf 

geblesseerd te zijn. In de selectie 

van Henne Oostermeijer zat 

zaterdag geen extra spits, 

waardoor middenvelder Joop de 

Bruin tegen JSV in de punt kwam 

te spelen. ,,In een fantasie-

opstelling verdedigden wij 

uitstekend en dan speel je verdiend gelijk tegen de ploeg uit Nieuwegein." 

  

,,Je probeert de rol zo goed mogelijk in te vullen, maar ik ben geen spits", vulde De Bruin na 

afloop aan. ,,Toch is vandaag opnieuw gebleken dat we een prima verdediging hebben en dat is 

heel prettig voetballen." 

  

http://demerinos.nl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_7022.jpeg


Waar een 0-0 veelal saai is, was dat deze keer niet het geval. De ploegen gooiden veel energie in 

de wedstrijd, maar gescoord werd er niet. Desondanks was De Bruin niet ontevreden. ,,Wie had 

gescoord, had gewonnen. Beiden gaven echter niets weg, waardoor het logischerwijs 0-0 wordt. Ik 

denk dat we daar allemaal mee kunnen leven." 

 

 

Montfoort – v.v. De Merino’s 0-3 

De Merino's blijft tegenstanders 

verbazen 

10-10-2015 

Wanneer eindigt het sprookje van 

De Merino's? Dat is ongetwijfeld 

een vraag die supporters zich 

stellen en die vraag kon trainer 

Henne Oostermeijer na afloop van 

de 1-3 overwinning op Montfoort 

beantwoorden: ,,Voorlopig nog 

niet." 

 

De promovendus in de eerste klasse doet bovenin mee en ook tegen Montfoort liet het zien dat dit 

geen toeval is. Zo werd er goed voetbal gespeeld en kon het zichzelf verwijten dat er voor rust 

slechts een 1-0 tussenstand op het bord stond. ,,Naast Sebastiaan Klein hadden we nog wel drie 

keer kunnen scoren." 

  

Direct na rust wist de thuisploeg de 1-1 tegen de touwen te schieten, maar toen bracht 

Oostermeijer zijn spits Michael Foltan. De aanvaller had niet lang nodig om zijn eerste treffer te 

maken en ook de 1-3 kwam op zijn naam. ,,In de zestien is hij dodelijk. Door deze overwinning 

blijven wij omhoog kijken en dat voelt goed. De sfeer is uitstekend en de resultaten ook; heerlijk." 
  

Merino’s – VVZ ’49  2-4 

De Merino's snijdt zichzelf in de vingers 
 

17-10-2015 De Merino's heeft zichzelf lelijk in de vingers gesneden in de thuisbeurt tegen VVZ'49. 

De equipe van trainer Henne Oostermeijer ging met 2-4 gevoelig onderuit. En dat was uiteraard 

een tegenvaller voor de nummer twee van de eerste klasse A. ,,Dit was misschien wel de 

slechtste wedstrijd van het seizoen tot nog toe. Een stuk beleving ontbrak en dat zegt natuurlijk 

alles."  

 

Door het gebrek aan echte scherpte was het niet al te vreemd dat de Soesters op voorsprong 

kwamen. Het was zelfs 0-3 bij rust. De Veenendalers beten in de persoon van Joop de Bruin nog 

wel even van zich af (hij maakte beide doelpunten) maar verder kwam De Merino's niet. ,,Ik weet 

niet wat het was, maar misschien was het wel onderschatting. Zij klapten er wel op, terwijl dit bij 

ons te weinig het geval was. Natuurlijk hadden we wel kansen, maar zij waren gewoon veel 

scherper, vooral in hun counters. Zij waren daarbij uitstekend in hun element, terwijl dit bij ons 

totaal niet het geval was. Dit is een logische uitslag. We hebben het echt laten liggen..." 

 

http://demerinos.nl/wp-content/uploads/2015/10/meri.jpg


Woudenberg – Merino’s  0-1 

31 oktober 2015, Rocourt schiet Merino's naar zege in Woudenberg 

Een streep van Wesley Rocourt, stijf in 
de kruising. Dat maakte zaterdag het 
verschil tussen Woudenberg en De 
Merino's. De linksback van De Merino's 
was verguld met zijn winnende doelpunt. 
,,Die bal ging er inderdaad lekker in. 
Toen ik na afloop op het veld hun keeper 
(Daan Schennink) tegenkwam, vroeg ik 
voor de gein of hij die bal gezien had of 
alleen gehoord", grapte de matchwinner 
na de 0-1 zege.  

De schitterende vrije trap in de twaalfde minuut was het sluitstuk van een aantrekkelijke 
openingsfase, waar in eerste instantie Woudenberg goed voor de dag kwam. ,,Wéér hadden we in 
de eerste minuut een kans", stelde trainer Rob van den Broek vast. Joey Hendriks kon na een 
voorzet vanaf rechts zijn voet niet tegen de bal zetten. Daarnaast waren Kevin Bakker en Tom de 
Greef - zijn corner werd van de lijn gekopt - gevaarlijk. 

Maar ook De Merino's liet zich voor de openingstreffer van Rocourt niet onbetuigd. Przemek 
Szeller liet twee kansen liggen. Voor de neus van Daan Schennink schoot hij naast, terwijl een 
kopbal na een corner tegen de lat ketste. En toen kwam het moment suprême voor Rocourt. ,,We 
hebben met Levi Verboom en Joop de Bruin twee jongens die de bal over het muurtje kunnen 
krullen, ik doe het op deze manier. Ik denk niet dat die keeper dit had verwacht." Rocourt vuurde 
de bal langs de muur richting de kruising. ,,Ik raakte de bal perfect, daardoor draaide die ook nog 
naar buiten toe." 

SPELPEIL ZAKT IN De fraaie openingstreffer ten spijt, het doelpunt deed de wedstrijd geen goed. 
De Merino's gunde Woudenberg het balbezit en verschanste zich op eigen helft. Daarbij werd de 
weg naar Joey Kooij door Szeller veelvuldig afgesneden. Zonder die schakel in de opbouw wist 
Woudenberg - met name Jesper Kranendonk - zich nauwelijks raad. ,,Van beide kanten werd er 
na die goal niet meer gevoetbald", constateerde Van den Broek ook. 

In de tweede helft was het van hetzelfde laken een pak. ,,Die centrale verdediger (Kranendonk 
ED) wist het gewoon niet meer. Dat voelden we ook in het veld", aldus Rocourt. De Merino's vond 
het best en kreeg via Sebastiaan Klein en Jaouad Bakali al in het eerste kwartier na rust kansen 
op 0-2. Schennink lag met succes in de weg. 

Het bood Woudenberg geen soelaas, omdat het ook in laatste half uur op dezelfde wijze 
voortploeterde. Er was geen verrassing, geen creativiteit. ,,De wil was er zeker wel, maar wat ik 
miste was een stukje bluf en overtuiging", meent Van den Broek. Het doel van Jeroen Vrolijk werd 
na rust door Woudenberg slechts twee keer bedreigd. Een poeier van Kooy werd uit de hoek 
getikt, terwijl een schot van Hendriks voorlangs ging. Een serieus slotoffensief bleef uit, ook omdat 
Dirk de Greef onnodig zijn tweede gele kaart pakte. De Merino's vond het best en veegde met 
dank aan Rocourt de punten op. Toch is het volgende week de vraag of de linksback opnieuw 
speelt. ,,David Scholten is op de weg terug, dus ik hoop dat ik mag blijven staan. We zullen zien." 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merino’s – Sliedrecht 1-0 

Kanonskogel tijdens 

kraker beslissend voor 

De Merino's 

zaterdag 7 november 2015 

Het was bij De Merino's even 

vrouw en kinderen eerst. In het 

duel tegen Sliedrecht was het niet 

altijd even mooi, maar de nummers 

één en twee uit de eerste klasse 

wisten er wel een mooi 

voetbalgevecht van te maken. Waar de ploeg van Henne Oostermeijer het normaal gesproken 

moet hebben van het sprankelende voetbal, liet het zaterdagmiddag zien ook met werkvoetbal 

een overwinning binnen te kunnen hengelen; 1-0. ,,We moeten in de winterstop onze doelstelling 

maar eens bijstellen." 

Levi Verboom zegt het met een grijns van oor tot oor. Negentig minuten lang moest hij met zijn 
maatjes ploeteren en daardoor smaakte het biertje na afloop extra lekker. Na het laatste 
fluitsignaal was echter niet de overwinning het gespreksonderwerp, want de aandacht werd 
getrokken door de kanonskogel van Patrick van de Berkt. ,,Dat doet hij nooit meer", grapte 
Verboom over de poeier van de centrale verdediger.  

Vorige week schoot rechtsback Wesley Rocourt het net van de tegenstander bijna aan flarden en 
Van de Berkt herhaalde dit kunststukje. Zonder na te denken nam de mee naar voren gekomen 
verdediger de bal op de slof, waarna de keeper aan de grond genageld stond. ,,Het was een 
enorm gevecht en voetballend was het lastig om er doorheen te komen. Gelukkig neemt Patrick 
hem op de pantoffel en weet je zo'n wedstrijd te winnen. Een schitterend doelpunt." 

Wat opviel bij de thuisploeg, was dat ze voor het eerst in de eerste klasse zich aanpaste aan de 
tegenstander. Zo koos de ploeg van Henne Oostermeijer er voor om niet volle bak druk te zetten. 
,,Dat heeft geholpen", blikt Verboom terug. ,,Wij lieten hun centrale verdedigers aan de bal en 
gaven rond de middenlijn pas pressie. Zij hebben door deze speelwijze de gehele wedstrijd geen 
kans gehad." 

De middenvelder voegde er wel aan toe dat ook de kansen van De Merino's op één hand te tellen 
waren. Toch was werkelijk niemand op het Veenendaalse sportveld die daar problemen mee had. 
De machine dendert vrolijk door en dat net na de promotie naar de eerste klasse: ,,Bizar eigenlijk", 
realiseert Verboom zich. ,,Onze doelstelling was handhaving, maar staan al vanaf het begin bij de 
top drie. Inmiddels is het geen beginnersgeluk meer en ontstaat er iets moois binnen de selectie. 

Het voelt heerlijk en we hopen met z'n allen 
dat dit nog lang stand houdt. Wie weet waar 
het gaat eindigen." 

 

 

 



Zuidvogels – Merino’s 3-0 

De Merino's speelt slechtste wedstrijd van het 

seizoen 

zaterdag 14 november 2015  

Trainer Henne Oostermeijer noemde het duel tussen Zuidvogels en De Merino's de slechtste partij 
die hij van zijn ploeg dit seizoen had gezien. Het begon allemaal bij een blunder van doelman 
Jeroen Vrolijk en stopte pas bij een 3-0 einduitslag. ,,Vorige week win je nog overtuigend van de 
koploper en vandaag krijg je klop van Zuidvogels. Nee, het was niet goed."  

Toch kon Oostermeijer maar moeilijk de vinger op de zere plek leggen. Was het de organisatie, 
was het laksheid of was het gewoon een offday? ,,In het eerste geval kan ik mijzelf aankijken. 
Daar ben ik verantwoordelijk voor. Zuidvogels was onze minste tegenstander die wij hebben 
gehad en daar verlies je met 3-0 van. Toen Vrolijk die fout beging, voelde ik de bui al hangen."  

Er werd nog geprobeerd om een op een te spelen, maar ook dit resulteerde niet in het gewenste 
resultaat. ,,Na veel overwinningen, is dit wel even wennen. Dat wil ik echter niet te lang doen, 
want ik vind verliezen maar niets. Hopelijk beseffen mijn spelers dat ze iedere week tot het uiterste 
moeten gaan."  

 

 

 

Bekerwedstrijd  Delta Sports ’95 – Merino’s  0-2 

De Merino’s is na een 0-2 overwinning uit in Houten tegen 2e klasse Delta Sports door naar de 3e 

ronde van de districtsbeker. Bij De Merino’s stond Eddy Vink weer in het doel en voor Jeffrey 

Terschegget speelde Floriano Raho . Przemek Szeller was door werkzaamheden afwezig.  

De wedstrijd ging in de 1e helft gelijk op. In de 20e minuut 0-1, balverlies op het middenveld bij 

Delta Sports, Jaouad Bakali gaat er op rechts vandoor, geeft een goede voorzet die door Michael 

Foltan wordt binnen geschoten. Scheidsrechter van Waveren voelt echter de wedstrijd niet aan en 

geeft voor lichte overtredingen 6 gele kaarten, waarvan er twee voor Jaouad zijn. Die krijgt net 

voor de rust zijn 2e gele kaart en kan dus vertrekken.  

De Merino’s speelt de gehele 2e helft met 10 man. In de 2e helft krijgen beide teams weinig 

kansen en het spel wordt er ook niet beter van. In de 88e minuut de 0-2, Sebastiaan geeft een 

goede voorzet en deze wordt door Marco de Gooijer langs de keeper gekopt.  

 

  



Merino’s – Roda ‘46 

De Merino's vergeet punten te 
pakken  

zaterdag 28 november 2015  

Het publiek was de grote winnaar bij het 
duel tussen De Merino's en Roda' 46. 
Toch kocht trainer Henne Oostermeijer 
daar helemaal niets voor, want zijn 
ploeg verloor met 1-2. ,,Wij hebben, 
vooral in de tweede helft, te veel kansen 
gemist", legde de trainer de vinger op 
de zere plek. 

In de eerste helft werd continu een hoog 
niveau gehaald en wisten de bezoekers de voorsprong te pakken. Via een strafschop van Joop de 
Bruin kwam De Merino's op 1-1, maar nog voor rust viel het uiteindelijk winnende doelpunt.  

,,In de tweede helft wisten wij het niveau wel vol te houden en waren wij de bovenliggende partij", 
blikt Oostermeijer terug. ,,Wij hebben ook zeker de kansen gehad op de 2-2, alleen waren wij 
simpelweg niet scherp genoeg voor het doel. Helaas, want wij hebben vandaag niet verdiend 
verloren en daar was eigenlijk iedereen het wel mee eens." 

 

 

De Merino's is nog niet uitgegroeid 

dinsdag 1 december 2015,   

Sinds de komst van Henne 
Oostermeijer is De Merino's als een 
komeet omhoog geschoten. De 
oefenmeester zorgde voor een hecht 
collectief en gooide daar zijn eigen 
sausje overheen. Inmiddels is het een 
voetbalmachine geworden, waar maar 
geen rem op lijkt te zitten. ,,Het is nu 
aan de club of zij de volgende stap 
willen zetten."  

Na een trainerscarrière die zich vooral afspeelde in de hoofdklasse, waren velen verbaasd dat 
Henne Oostermeijer een contract tekende bij De Merino's. Wat toentertijd niet iedereen wist, is dat 
er in de toenmalige tweedeklasser veel muziek zat. Inmiddels heeft Oostermeijer de ploeg naar de 
eerste klasse geloodst en dat is volgens de oefenmeester niet het eindstation. ,,Als wij deze groep 
behouden en daarbij vier gerichte versterkingen aantrekken, kunnen wij mee in de hoofdklasse." 

Het is duidelijke taal van een trainer, die veel verder kijkt dan alleen het resultaat. Toen hij werd 
aangesteld, was De Merino's net gedegradeerd uit de eerste klasse. Een snelle promotie leek voor 
de hand liggend, maar gebeurde niet. ,,Natuurlijk waren we liever gelijk gepromoveerd, alleen 
hebben wij de tijd gebruikt om ervoor te zorgen dat wij nu deze stappen kunnen zetten." 



 

Zo werd er een aanvallend systeem ingeslepen, waarbij balbezit centraal staat. Daarnaast lijkt de 
lange bal verboden en bij balverlies duikt de ploeg direct op de tegenstander. ,,Hier worden 
spelers niet betaald. Daarom moet je voldoening uit andere dingen halen. Voetballers zijn op deze 
sport gegaan omdat ze het leuk vinden om met de bal te spelen. Daarom moet je zorgen dat je die 
bezit en er iets goeds mee kan doen." 

Inmiddels hebben ze een kampioenschap achter de rug en ook in de eerste klasse geeft De 
Merino's zijn visitekaartje af. Het staat in de top drie en de buitenwacht moet niet raar opkijken als 
het daar aan het eind van de competitie ook staat. ,,De ondergrens wordt steeds hoger. Dat wij dit 
niveau behalen, verrast mij niet. Wij kunnen zelfs nog veel beter." 

Daarbij hoopt de trainer op medewerking van de vereniging, waarbij het hem vooral in de kleine 
dingen zit. ,,Betalen doen we niet. Daarom moet je gerichter scouten en aan de faciliteiten 
denken. Soms delen we het trainingsveld met vijftig man. Dat heeft zo zijn charmes, maar is niet 
ideaal." 

De oefenmeester ademt voetbal en daarom is hij naast de trainings- en wedstrijddagen ook bezig 
met en voor zijn team. Zo kijkt hij nu al naar eventuele aanwinsten voor volgend seizoen, om in de 
breedte (nog) sterker te worden. ,,Hierdoor kan je gerichter trainen en gaat het niveau ook 
omhoog. Met drie á vier versterkingen, kunnen wij mee in de hoofdklasse. Dat weet ik zeker. Wij 
hebben een enkeling op ons lijstje staan en hopelijk zien zij ook muziek in onze plannen. Spelers 
kunnen ons bijvoorbeeld zien als springplank naar de hoofd- of topklasse. Als wij daar zelf al niet 
spelen", sluit Oostermeijer met een knipoog af. 

 

 

Roda Boys – Merino’s  3-2 

De Merino's krijgt deksel op de neus 

zaterdag 5 december 2015,   

Wat als De Merino's een spits had die er per seizoen twintig maakt? Het is vast en zeker een 
vraag die Henne Oostermeijer zich zo nu en dan stelt. Tegen Roda Boys kreeg zijn ploeg 
wederom genoeg mogelijkheden, maar werd de trekker opnieuw niet overgehaald. ,,Voetballend 
ging het goed, maar we maken de kansen niet af. Ja, dan wordt het lastig."  

Sinds de start van de competitie draait De Merino's bovenin de eerste klasse mee, alleen heeft het 
nu al twee tikjes achter elkaar gekregen. Vorige week won Roda'46 en nu was Roda Boys met 3-2 
te sterk. ,,Heel zuur, vooral omdat we in de tweede helft tegen tien man speelden." Via een kopbal 
van Przemek Szeller kwam het op voorsprong alleen was de ruststand alweer 2-1 voor Roda 
Boys. Na de rust kreeg het via een strafschop van Joop de Bruin (en rood voor de tegenstander) 
nieuwe energie, alleen kreeg het in de slotfase de deksel op de neus. ,,Heel zuur", sloot 
oefenmeester Oostermeijer af.  

 

 

 



Merino’s- Geinoord  3-1            De Merino's weet weer wat winnen is 

zaterdag 12 december   

Na een aantal wedstrijden 
zonder overwinning, weet De 
Merino's weer wat winnen is. 
Tegen Geinoord won het 
overtuigend met 3-1, al speelde 
de uitploeg wel een uur lang met 
tien man. ,,Die gozer kwam in 
de twintigste minuut binnen de 
lijnen en spuugt bijna direct op 
één van onze spelers", vertelt 
trainer Oostermeijer vol 
ongeloof.   

Voor rust had Joop de Bruin zijn 
ploeg al op voorsprong geschoten en nadat Geinoord met tien man kwam, liep de uitploeg alleen 
maar achter de Veenendaals voetbalmachine aan. ,,We vergaten alleen de doelpunten te scoren. 
Daar hadden wij moeite mee, waardoor het wel een wedstrijd bleef." 

 Via een strafschop van De Bruin kwam het op 2-0, maar wisten de bezoekers toch nog het duel 
spannend te maken. Een treffer van De Gooijer maakte echter aan alle onzekerheid een eind, 
waardoor De Merino's met een goed gevoel de winterstop in kan gaan. ,,Er werd vandaag veel 
energie in de wedstrijd gestoken en dat deed mij goed." 
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Rebergen Bokaal speeltuin voor ras voetballers 

maandag 28 december 2015 

Wat was er nou eigenlijk mooier; de toernooiwinst van FC Lienden of de individuele klasse van Mo 
Bendadi. De FC Lienden-speler vermaakte het publiek tijdens het Jan Rebergentoernooi 
ruimschoots en wist de handen meerdere keren op elkaar te krijgen. Zijn grootste slachtoffer; 
Veenendaal-speler Alain van Hasselt. 

    

 

 

 

Er liepen er een paar rond, de rasechte pleintjesvoetballers. Bendadi en Ajiach bij Lienden, Joop 
de Bruin en Jurriën van der Horst bij De Merino's en Kevin Westmaas en Yannick Cornelisz bij 
DOVO. De jongens die op jongere leeftijd het voetballen op straat hebben geleerd en de skills nog 
altijd niet verleerd zijn. 

Waar in het veld de trucjes nauwelijks effectief zijn, konden ze tijdens het Jan Rebergentoernooi 
hun lol op. ,,Niets is toch mooier", vraagt Joop de Bruin zich hardop af. Met een knipoog: ,,Maar 
weet je wat het is. Ik ken al die jongens hier. Ze hebben mij gevraagd het rustig aan te doen en 
dat heb ik dan maar gedaan. Je gaat ze natuurlijk niet voor zoveel man voorschut zetten." 

Aan die boodschap had Bendadi maling. De baltovenaar van FC Lienden liet Van Hasselt achter 
als een hoopje ellende. Al langere tijd was de dribbelaar opzoek naar een panna (een bal tussen 
de benen bij de tegenstander) en in de Veenendaal-speler vond hij zijn ideale prooi. Het publiek 
ging uit zijn dak en Van Hasselt bleef achter. ,,Natuurlijk baal je dat het jou moet overkomen, maar 
ik kan er ook wel van genieten", bekende hij. ,,Ik feliciteerde hem na afloop en hij bood toen zijn 
excuus aan. Dat vond ik dan wel weer aardig." 



Na afloop kon Mo Bendadi de beker ophalen, want zijn Lienden versloeg De Merino's in de finale 
van het Jan Rebergentoernooi. Bij de Veenendalers was niemand daar echt rauwig om, want 
Lienden was simpelweg een maatje te groot. 

De grootste overwinning werd door De Merino's al behaald in de wedstrijd daarvoor, toen DOVO 
na strafschoppen werd verslagen. Dit gebeurde door een grandioze treffer van doelman Jeroen 
Vrolijk. ,,De scheids zei dat we nog één balcontact kregen, voordat hij affloot. De vrije trap moest 
ik dus in één keer nemen. Volgens mij zat hij er wel aardig in", beschrijft de doelman zijn streep in 
de kruising. 

De treffer in de laatste minuut zorgde ervoor dat er strafschoppen genomen moesten worden. Pim 
Gardien faalde namens De Merino's, maar Yannick Cornelisz en Serhat Koc deden dit ook voor 
DOVO. ,,Die overwinning smaakte heerlijk. Wij zijn als Veenendaalse club nu al hoogst geëindigd 
op het toernooi. Dat is volgens mij best een mooie prestatie", aldus de doelman. 

De winnaar werd Lienden, waarbij smaakmaker Bendadi genoot van de ambiance in Sporthal 
West. ,,Vier jaar geleden speelde mijn broer hier. Toen ben ik gaan kijken en vond ik het al mooi", 
aldus de baltovenaar, die ook op hoog niveau zaalvoetbal speelt. ,,Dat er daardoor veel ogen op 
mij gericht waren, wist ik. Gelukkig pakte wij het toernooi grote voorsprongen, waardoor ik wat kon 
laten zien. Bij een 1-0 stand doe ik dat namelijk niet." 

En daarom kon hij in de finale het publiek niet trakteren op nog meer hoogstandjes. De Merino's, 
onder aanvoering van De Bruin en Van der Horst, speelde een goed duel tegen de 
zondagtopklasser en zorgde ervoor dat de finale een echte wedstrijd werd. 

Opstootjes, snelle balcirculatie en hier en daar een trucje. ,,We hebben het helaas niet kunnen 
belonen", baalde Jeroen Vrolijk. ,,Terecht ook wel. Zij beschikken over individuele kwaliteiten, die 
niet veel teams hebben. Zo'n Bendadi. Daar kan zelfs ik van genieten." 

De smaakmaker kan er zelf wel om lachen, maar blijft bescheiden. ,,Geef mij de bal en ik heb 
plezier. Dat heb je vandaag wel gezien. Zo'n zaalvoetbaltoernooi is erg leuk en het is prima 
georganiseerd. Voor mij was het de eerste keer, maar ik wil hier wel vaker komen." 

Die mening deelt ook Vrolijk. ,,In het begin werd het gezien als een toernooitje na de kerst en in de 
winterstop. Inmiddels is het een begrip, waar alle ploegen in Veenendaal naar uitkijken. Dat is een 
mooi compliment voor de organisatie." 

  



De Merino's heeft Henken eindelijk binnen 

donderdag 31 december 2015  

Al meerdere jaren zat De Merino's achter 
Jos Henken aan, maar nu heeft de club 
hem eindelijk binnen. De verdediger was 
club loos, nadat VVA'71 failliet werd 
verklaard. ,,Ik wil hier weer het plezier terug 
krijgen."  

In zijn tijd bij GVVV werd hij ook al 
regelmatig gevraagd door De Merino's, 
maar telkens hapte Henken niet toe. Aan 

het begin van het jaar twijfelde hij wel; tussen VVA'71 en de eerste klasse. ,,Toen besloot ik in de 
hoofdklasse spelen." 

Nu hij zonder club kwam te zitten en De Merino's hem weer benaderde, was de keuze snel 
gemaakt. ,,Zij willen hogerop. Ik verwacht een hecht team, die er staat voor elkaar en dat ik het 
jaar zonder gezeur en randzaken kan afmaken. Daarnaast wil ik graag laten zien dat ik een 
toegevoegde waarde voor ze kan zijn. Mogelijk kan ik mijzelf daardoor in de kijker spelen en als 
het bij De Merino's bij beide kanten goed voelt, dan kunnen we aan een langer verblijf denken." 

 

De Merino's haalt tweede speler bij VVA'71 weg 

woensdag 6 januari 2016  

Nadat De Merino's eerder Jos Henken wist weg te halen bij het failliet verklaarde VVA'71, heeft 
het nu ook Anass Lahnine binnen. De aanvaller komt per direct de selectie versterken en daar is 
trainer Henne Oostermeijer blij mee. ,,We worden in de breedte sterker en dat is nooit 
verkeerd." De club uit Veenendaal doet het uitstekend in de eerste klasse. Het staat op de derde 
plaats en nog altijd wordt stiekem aan een periode gedacht. ,,Niets is onmogelijk", aldus 
Oostermeijer. ,,Met Henken en Lahnine hebben we er meer mogelijkheden bij. Beide jongens 
komen uit Veenendaal en kunnen hier weer een balletje trappen. Het is voor De Merino's en voor 
de speler een goede overgang. Of ze volgend seizoen ook bij ons komen en/of willen voetballen, 
bekijken we later. Dat is aan de spelers." 

 

 

 

 

 

 

 

 



GVVV-speler moet ervaring brengen bij 

De Merino's 

woensdag 6 januari 2016 

Volgend seizoen kan De Merino's beschikken over de diensten 
van Ryan Holman. De linksback komt over van Topklasser GVVV, 
waar hij zijn contract niet verlengd zag worden. Nadat dit nieuws 
bekend werd, schakelde de eerst klasser uit Veenendaal snel. 
Richard van den Bosch, de technische man bij De Merino's, kan 
daarom ook tevreden zijn: ,,Het is een uitstekende voetballer die 
bij de club past."  

Holman verhuisde in de zomer van 2014 naar het Veenendaalse 
GVVV, waar hij geen vaste basisplaats wist te veroveren. Zo was hij eigenlijk altijd de man achter 
de vaste linksback Taoufik Adnane. ,,Wij hebben goede verhalen over hem gehoord. Daarnaast is 
hij met zijn 29 jaar een ervaren speler. Dat kan onze groep wel gebruiken", aldus Van den Bosch.  

 

 

De Merino's kent gunstige loting 

maandag 18 januari 2016  

Het Veenendaalse De Merino's kent een gunstige loting in de districtsbeker. Het treft in de derde 
ronde zondagclub Strandvogels. De ploeg van Henne Oostermeijer ontvangt de ploeg uit de 
vierde klasse op eigen veld.  

In de mogelijk volgende ronde, mag de zaterdageersteklasser De Merino's of Alkmaarse Boys 
zien te verslaan of anders Purmersteijn. Eerstgenoemde is wederom een vierde klasser en 
Purmersteijn komt uit in de eerste klasse. Wint het beide we 

 

 

 

  



Merino’s  - GDC  3-0 

De Merino's kent weinig 

problemen met GDC 

zaterdag 23 januari 2016  

 
Door een klinkende 3-0 overwinning is De 

Merino's goed uit de winterstop gekomen. 

Met de van VVA'71 overgekomen Henken 

en Lahine in de basis, moest het laag 

geklasseerde GDC verslagen worden en die 

opdracht werd volbracht. ,,Ik kan tevreden 

over de wedstrijd zijn", sprak trainer Henne 

Oostermeijer. 

Toch was het voor De Merino's lastig om het gaatje te vinden. De bezoekers groef zich in en 
speelde met vijf man achterin. ,,De ruimtes waren enorm klein, alleen heeft mij ploeg 
gecontroleerd gespeeld. Het bleef geduld houden en dan zie je dat je ze kapot speelt." 

Na een corner wist Jeffrey Terschegget in de blessuretijd van de eerste helft de thuisploeg op 
voorsprong te zetten, waarna De Merino's in de tweede helft makkelijker kon voetballen. Jurriën 
van der Horst en Sebastiaan Klein wisten beiden het net te vinden, waardoor de Veenendalers in 
de top drie van de eerste klasse blijven. 

  



Merino’s – Strandvogels 4-0 

De Merino's bekert 

eenvoudig verder 

zaterdag 6 februari 2016  

Door de 4-0 overwinning op 
Strandvogels heeft De Merino's zich 
geplaatst voor de laatste zestien in 
het bekertoernooi. De ploeg van 
Henne Oostermeijer moest zaterdag 
tegen de zondag vierdeklasser 
aantreden en het klassenverschil was 
de gehele wedstrijd zichtbaar. De 

eersteklasser uit Veenendaal was veel beter en ondanks de afwezigheid van aanvoerder 
Sebastiaan Klein, werd er overtuigend gewonnen. De van VVA'71 overgekomen Anass Lahnine 
scoorde de eerste treffer, waarna Jurriën van der Horst dit kunststukje herhaalde. Een eigen 
doelpunt zorgde ervoor dat het duel voor rust al beslist was. 

Na de onderbreking was het opnieuw Lahnine die liet zien een aanwinst te zijn voor de ploeg van 
Henne Oostermeijer. Met zijn tweede treffer van de middag bepaalde de aanvaller de eindstand. 

Tegen wie De Merino's in de volgende ronde moet spelen, is nog onbekend. Het speelt een 
thuisduel tegen de winnaar Alkmaarse Boys - Purmersteijn. 

 

 

 

Merino’s – DFS  1-3 

De Merino's slaagt 

niet voor test 

zaterdag 13 februari 2016  

De kraker in de eerste klasse is door 
De Merino's niet omgezet in een 
overwinning. Op eigen veld was DFS 
een uur lang de betere en pas bij een 
0-3 tussenstand, liet De Merino's zien 
dat het niet voor niets zo hoog 
genoteerd staat. Toch kwam de ploeg 
van Henne Oostermeijer niet verder 

dan 1-3. ,,Dit was een serieuze test en wij zijn daarin niet geslaagd." 

Vooral de slimheid van de aanvallers van DFS hadden volgens de oefenmeester het verschil 
gemaakt. Waar De Merino's voetballend wel aardig mee kon, waren het de slimmigheidjes die het 
verschil in de wedstrijd maakten. 



Bij de 3-1 van Jeffrey Terschegget leek de thuisploeg nog terug in de wedstrijd te komen, maar 
viel de 3-2 niet.  ,,Was dat wel  gebeurd, dan hadden zij wel even in de zenuwen gezeten." 

Ondanks de nederlaag, doet De Merino's mee om de derde plek (waardoor het promotie duels kan 
spelen) en zit het ook in de beker. ,,Maar als trainer richt ik mij op het proces. We moeten 
progressie worden en dan moet volgend jaar ons jaar worden." 

 

 

JSV – Merino’s 0-0 

De Merino's kan 

leven met gelijkspel 

20-02-2016 

 Een 0-0 wedstrijd kan over het 

algemeen dodelijk saai zijn, maar dat 

was het duel tussen De Merino's en 

JSV Nieuwegein niet. Ondanks dat het 

veld drassig was en er een harde wind 

stond, maakte beide ploegen er een 

voetbalgevecht van. Uiteindelijk kreeg 

deze geen winnaar en daar kon trainer Henne Oostermeijer na afloop mee leven: ,,Wij kregen na 

rust de beste kansen, alleen zij schieten vijf minuten voor tijd op de paal. Een gelijkspel is dan 

prima." 

In het spannende duel was het eigenlijk vooral een schaakspel van twee ploegen die speelden om 
niet te verliezen. Door de harde wind moest De Merino's veelal de lange bal spelen en daar ligt 
nou net niet hun kracht, zag ook Oostermeijer. ,,We konden niet anders. Het duel kon alle kanten 
op en het waren echt lastige omstandigheden om in te voetballen." 

Na rust kwamen enkele spelers van De Merino's één-op-één met de JSV-doelman, maar 
gescoord werd er niet. ,,Doe je dat wel, kan je daarna counteren en win je die partij. Daar was ik 
van overtuigd." 

 

 



 

 

Merino’s – Purmersteijn 1/8 finale KNVB districtsbeker 1-1 na 

strafschoppen Merino’s door 

 

De Merino's naar kwartfinale districtsbeker 



De Merino's heeft zich deze zaterdag geplaats bij de laatste acht in de districtsbeker. 

Purmersteijn, koploper in de zondagse eerste klasse werd na strafschoppen verslagen. Na 

negentig minuten stond er 1-1 op het bord.  

Dat de Veenendalers nog aan die strafschoppen toekwamen was een klein mirakel, want de ploeg 
kwam er niet aan te pas tegen de ploeg uit Purmerend. Na een verkeerde terugspeelbal van 
Anass Lahnine kon Robert Jan Orij eenvoudig doelpunten. 

Vier minuten na de pauze kreeg invaller Przemek Szeller de rode kaart van scheidsrechter 
Knetsch die een slaande beweging had waargenomen. De inzet en het spel van de thuisploeg 
werden de veldverwijzing stukken beter en de thuisploeg kreeg twintig minuten voor tijde de 
beloning toen Jos Henken net iets eerder bij de bal was dan doelman René Keijser, na een vrije 
trap van Levi Verboom. 

Twee gemiste strafschoppen werden Purmersteijn fataal. Doelman Jeroen Vrolijk mocht de 
beslissende binnen schieten. In de kwartfinale neemt De Merino's het in een uitwedstrijd op tegen 
hoofdklasser Swift in Amsterdam. 

 

 



Merino’s – Montfoort 6-1 

De Merino's vergeet met 

dubbele cijfers te winnen 

05-03-2016,   

Tegen Montfoort heeft De Merino's in 
Veenendaal een voetbalshow weggegeven. 
Op eigen veld liet het niets heel van de 
bezoekers en won het overtuigend met 6-1. 
,,We hebben ze echt kapot gespeeld", 
glunderde hoofdtrainer Henne Oostermeijer 
na afloop.  

Toch was de trainer na afloop niet helemaal tevreden, al sprak hij de woorden wel uit met een 
grote glimlach: ,,Je ziet als trainer altijd dingen die beter kunnen. Zo hadden wij simpeler moeten 
spelen. Doe je dat, dan win je hier met tien treffers." 

Na tien minuten scoorde Sebastiaan Klein de eerste treffer van de middag, waarna hij dit niet lang 
daarna opnieuw deed. Joop de Bruin en Marco de Gooijer wisten ook voor rust het net te vinden, 
waardoor het duel al gespeeld was.  

Opnieuw Klein zorgde ervoor dat het 5-0 werd, waarna Montfoort tien minuten voor tijd iets terug 
deed. Het slotakkoord kwam op naam van Joop de Bruin; 6-1. ,,Wij willen in de eerste klasse de 
derde plaats halen", sloot Oostermeijer af.  

Tegen Montfoort liet De Merino’s niets heel van de bezoekers en won overtuigend met 6-

1. Zonder de geblesseerde spelers Anass, Jos en Patrick Donkervoort (gaf tijdens de warming-up 

te kennen niet mee te kunnen doen) begon De Merino’s sterk aan de wedstrijd en na 10 minuten 

was de 1-0 voorsprong er al. Een pass van Jurrien bereikte aanvoerder Sebastiaan die beheerst, 

alleen voor keeper Twan Schimmel, scoorde. Even later was er een soortgelijke situatie en ook 

ditmaal was het Sebastiaan, die wederom voor de Montfoortse goalie verscheen, die ditmaal 

redding wist te brengen. 

In de 18e minuut een uitval van Montfoort, Mitchel Bottenheft kreeg de bal, maar miste de snelheid 

en werd ingehaald door Wesley, die volgens de zeer goed leidende scheidsrechter Wassink (hij 

was de vervanger van scheidsrechter Roelof Luinge) Mitchel onderuit haalde. Gele kaart voor 

Wesley en een vrije trap op de rand van het strafschopgebied voor Montfoort, die in de muur 

strandde. In de 22e minuut de 2-0 voorsprong. Sebastiaan komt weer alleen voor keeper 

Schimmel en scoort. Na een klein half uur spelen deelde keeper Schimmel in de algehele malaise 

toen hij een schot van zo’n 20 meter van Joop onder zijn handschoenen zag doorglippen en in het 

doel belandde. Montfoort leek nu rijp voor de slacht en het was aan keeper Schimmel te danken 

dat de wedstrijd niet in een monsterzege van De Merino’s zou eindigen. In het laatste kwartier 

voor de pauze kreeg De Merino’s nog enkele goede kansen, maar het was uiteindelijk Marco de 

Gooijer, die de buitenspelval omzeilde en alleen voor de keeper de 4-0, tevens ruststand 

aantekende. De wedstrijd was nu helemaal gespeeld en het was wederom aanvoerder Sebastiaan 

die na een kleine 10 minuten na rust zijn derde treffer de 5-0 kon scoren na een voorzet van 

Joop. Hij werd dan ook na afloop als “Man of the Match” gekozen. In het resterende half uur 

onderscheidde doelman Schimmel zich en wist erger te voorkomen. Montfoort scoorde zo’n 10 

minuten voor tijd nog de 5-1 door Mitchel Bottenheft, maar de eindstand werd uiteindelijk in de 90e 

minuut bepaald door Joop.   



De Merino's heeft in Ristic zijn spits gevonden 

05-03-2016 

Eersteklasser De Merino's heeft met Mikula Ristic eindelijk zijn gedroomde spits voor volgend jaar 
binnen. De Veenendalers zoeken al meerdere jaren naar een centrumaanvaller en in de persoon 
van Ristic lijkt deze te zijn gevonden. Dit seizoen speelt de afmaker voor SHO, dat speelt in de 
eersteklasser.  

De twintiger is geen onbekende in Veenendaal. Zo speelde hij eerder voor De Merino's en 
behoorde hij twee seizoen tot de selectie van Topklasser GVVV.  

Naast het aantrekken van Ristic, maakte de vereniging ook bekend dat Anass Lahnine en Jos 
Henken volgend seizoen onderdeel zijn van het team van Henne Oostermeijer. Het tweetal heeft 
momenteel een basisplaats en kwam in de winterstop over van VVA'71.  

 

 

VVZ ’49 – Merino’s 3-6 

Negen doelpunten bij 

winstpartij van De Merino's 

12-03-2016 In de eerste klasse heeft De Merino's 

tegen VVZ'49 een korfbaluitslag neergezet. In 

Soest werd er met 3-6 gewonnen en daardoor 

blijft de ploeg van hoofdtrainer Henne 

Oostermeijer naar boven kijken. ,,Het tactisch plan 

heeft gewerkt", sprak assistsent trainer Erik Pater 

na afloop.  

Zo werd er met twee spitsen gespeeld en was het vooral in de omschakeling levensgevaarlijk. 
Binnen het half uur wist Patrick Donkervoort al twee keer het net te vinden en daarmee leek de 
wedstrijd al binnen. Dit gevoel werd benadrukt door de 0-3 van Joop de Bruin. ,,Zij scoorde voor 
rust 1-3, waardoor je toch met een wrang gevoel naar de kleedkamer gaat." 

Na een uur spelen pakte Michael Foltan ook zijn doelpunt mee, al deed VVZ'49 al vrij snel iets 
terug. Na treffers van Sebastiaan Klein en Wesley Rocourt (penalty) was de overwinning binnen 
en was de 3-6 in blessuretijd enkel en alleen voor de statistieken. ,,De wedstrijd verliep precies 
zoals wij gehoopt hadden", aldus een tevreden Pater.  

 

 

 

 

 

 



 

Merino’s – Woudenberg  1-1 

 

De Merino's koopt 

niet veel voor 

gelijkspel 

19-03-2016 Op eigen veld heeft De 

Merino's niet kunnen afrekenen met 

voetbalclub Woudenberg. Een gelijkspel 

was het gevolg van een matte wedstrijd tussen de twee op Sportpark De Groene Velden en daardoor blijft 

de ploeg van Henne Oostermeijer op de vierde plaats in de eerste klasse staan. 

Toch begon de thuisploeg niet verkeerd aan het thuisduel. Via een vrije trap van Joop de Bruin 
wist Marco de Gooijer doeltreffend zijn voorhoofd tegen de bal te zetten. 

Pas in de tweede helft deden de bezoekers iets terug. Door de tegentreffer, vijf minuten voor tijd, 
moest de Oostermeijer-brigade genoegen nemen met een punt. Daarmee staat het nog wel altijd 
op de tweede plaats in de laatste periode, waarin De Merino's alleen nog Breukelen voor zich 
moet laten. 



  



WNC –Merino’s 4-2 

 

De Merino's doet 

slechte zaken 

26-03-2016 

Met de bekerwedstrijd tegen Swift in 

het achterhoofd heeft De Merino's 

tegen WNC een flinke misser 

gemaakt. De ploeg van Henne 

Oostermeijer ging op het veld van 

WNC met 4-2 onderuit.  

Er waren meerdere redenen te verzinnen voor de nederlaag, maar een ploeg die speelt voor een 
periodetitel mag eigenlijk niet verliezen van WNC. De thuisploeg vecht tegen degradatie en 
daarom werd de overwinning gezien als bonuspunten. Het moet gezegd worden: het veld was 
dramatisch en ook stond er een enorm harde wind, waardoor voetbal amper tot niet mogelijk was. 

Door een snelle treffer kwam het al na een kwartier op achterstand, maar wist Patrick Donkervoort 
de opgelopen schade ongedaan te maken. Toch werd dit niet de ruststand, want de thuisploeg 
was voor rust nog twee keer trefzeker. 

Tien minuten na de onderbreking wist Donkervoort na een voorzet van David Scholte de 3-2 tegen 
de touwen te koppen, waarna er weer nieuw bloed in de wedstrijd kwam. 

Lang ging de Oostermeijer-brigade daarna zoeken naar de 3-3 en mogelijk zelfs de 3-4, maar 
deze werd niet gevonden. Terwijl De Merino's met een alles of niets poging bezig was, schoot 
WNC al het geloof diep in de blessuretijd aan diggelen. 

Door de nederlaag lijkt de kans op een periode minimaal te zijn. Lang leek het er op dat De 
Merino's bij de top drie zou komen, maar inmiddels staat het op de vierde plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swift Merino’s  1-0 

 

De Merino's kan 

net niet stunten 

28-03-2016 

In de kwartfinale van de 
districtsbeker is het De Merino's niet 
gelukt om te stunten. Tegen 
hoofdklasser Swift ging het met 
minimaal verschil onderuit en 

daardoor wist het zich niet te plaatsen voor een plek bij de laatste vier. ,,Als we hadden 
gewonnen, mochten we volgend seizoen ook in de KNVB-beker spelen. Maar ja, dat is niet meer 
aan de orde", aldus laatste man Jeffrey Terschegget. 

De verdediger van de Veenendaalse eersteklasser had een drukke middag in Amsterdam. Zoals 
verwacht zou de hoofdklasser een veldoverwicht hebben en daardoor wisten de bezoekers van te 
voren al dat het een zware middag ging worden. ,,Eigenlijk had ik verwacht dat we weggespeeld 
gingen worden", bekent Terschegget. ,,Achteraf gezien viel dat allemaal best mee." 

Voorafgaand aan de wedstrijd kregen de Veenendalers al een kleine tegenslag te verwerken. 
Middenvelder en spelbepaler Joop de Bruijn had een fout gemaakt en kwam een half uur te laat 
voor de bespreking. ,,In de groepsapp had hij gevraagd hoe laat hij er moest zijn. Daarna zijn er 
heel wat berichten over-en-weer gegaan en is de tijd vermeld waarop de bus zou vertrekken", 
vertelde Terschegget met een kleine glimlach op het gezicht. 

HARDE WIND Zonder De Bruijn begon De Merino's best redelijk aan de wedstrijd. Het gaf de 
Amsterdammers geen centimeter ruimte en al snel begon het gemekker bij de thuisploeg. 
,,Precies wat we voor ogen hadden", blikte trainer Henne Oostermeijer terug, die voor deze 
bekerwedstrijd eenmalig afweek van zijn principes. ,,Het klopte dat wij onze tactiek hebben 
aangepast aan hun." 

Met een iets teruggetrokken speelwijze was er nauwelijks ruimte op het veld en speelde de wind 
ook een belangrijke hoofdrol in de kwartfinale van de districtsbeker. Aanvaller Marco de Gooijer 
kon daar over meepraten, toen hij na vijf minuten op het doel schoot. Zijn inzet vanuit de lucht 
verdween niet op doel, maar werd door de wind naar de zijlijn gedragen; ingooi. Toch werd 
hierdoor duidelijk dat er voor De Merino's wel iets te halen viel in de hoofdstad. Zo kwam de 
thuisploeg pas in de 24ste minuut echt gevaarlijk voor het doel van Eddy Vink. Na een vrije trap 
kon de inzet nog maar net verwerkt worden tot corner. 

DOELSTELLING Vlak voor rust kwam misschien wel de grootste kans van de wedstrijd. Tijs 
Boeting mocht hooghoudend de zestienmeter van De Merino's in en kon daarna ook nog eens vrij 
uithalen. Zijn inzet kwam echter naast het doel, waardoor de ploeg van Oostermeijer opgelucht 
adem kon halen. ,,We hebben vandaag als collectief verdedigd en dat was mooi om te zien. 
Iedereen heeft keihard voor elkaar gewerkt." Terwijl het voor rust de wind tegen had, bleek de 
wind in de tweede helft te zijn gaan liggen. ,,Jammer, want we hadden bewust in de eerste helft 
gekozen voor wind tegen. Ons strijdplan was namelijk in de eerste helft de nul houden en daarna, 
met wind mee, een keer toeslaan. Dat eerste is ons gelukt, het tweede niet." 



TEGENAANVAL Toch had het weinig gescheeld of de uitploeg had stiekem een goal weten te 
maken. Na een uitstekende aanval kreeg middenvelder Jurriën van der Horst de bal voor de 
voeten en was er eigenlijk niets mis met zijn inzet. Swift-doelman Sieuwerd Teerink wist echter 
heldhaftig op te treden en hervatten het spel snel. In deze tegenstoot sloeg Swift genadeloos toe, 
al kwam hier wel het nodige geluk bij kijken. Terschegget: ,,Ik ging het duel aan met de spits en de 
bal schoot aan ons voorbij. Via de scheenbeschermer van Pim Gardien verdween de bal 
vervolgens in het doel." 

Daarna begon het tijdrekken van de hoofdklasser, wat bij de eersteklasser toch wel werd gezien 
als compliment. ,,Alleen staan zij in de volgende ronde en wij niet", baalde Terschegget. ,,Wij 
konden vandaag voorin geen vuist maken en gokte daarom eigenlijk op strafschoppen. Helaas 
beslist een tegenaanval de wedstrijd." 

 

Sliedrecht – Merino’s 2-0 

Seizoen De Merino's is gespeeld 

02-04-2016 

Met de 2-0 nederlaag tegen Sliedrecht 

is het seizoen van De Merino's klaar. 

De ploeg lijkt het zicht op een periode 

te zijn verloren en daardoor moet het 

de resterende potjes 'gewoon' 

uitvoetballen. ,,We kunnen tevreden 

zijn over het seizoen. De ploegen 

boven ons hebben simpelweg een 

bredere selectie." 

De ploeg van Henne Oostermeijer promoveerde dit seizoen naar de eerste klasse en lang leek het 

een gevaarlijke outsider te zijn. Er werd voorzichtig gegokt op een periodetitel, maar Sliedrecht 

schoot die droom kapot. Na een blunder kwamen ze op 1-0 en de 2-0 was de definitieve nekslag. 

,,Jammer, want wij hadden niet minder balbezit. We konden aardig mee, alleen zij konden na de 

1-0 counteren en dat willen ze graag. Voorin ontbraken bij ons de expert op het gebied van maken 

van doelpunten." 

  



Merino’s – De Zuidvogels 3-1 

De Merino's ruikt 

periodetitel 
09-04-2016 

Met het oog op de derde plaats, heeft De 

Merino's uitstekende zaken gedaan. Door 

de 3-1 overwinning op Zuidvogels, staat het 

nu met drie ploegen op de felbegeerde 

derde plaats in de eerste klasse. 

Na een 0-1 achterstand kreeg Zuidvogels 
rood en kwam De Merino's via Foltan op 1-1. Doelman Jeroen Vrolijk hield de Veenendalers 
daarna in de wedstrijd en via Donkervoort en Scholte werd de overwinning veilig gespeeld. 
Tussen de laatste twee doelpunten kreeg Oostermeijer ook de rode kaart, na commentaar op de 
scheidsrechter. ,,Hopelijk heeft dat geen gevolgen", aldus de oefenmeester. ,,Desondanks was de 
overwinning heerlijk en doen wij weer helemaal mee voor de nacompetitie." 

 

Geinoord – Merino’s 3-1 

De Merino's maakt het zich moeilijk 

23-04-2016 

Door de 3-1 nederlaag in en tegen Geinoord wordt het voor De Merino's erg lastig om zichzelf te 

belonen. Hoofdtrainer Henne Oostermeijer wilde die woorden nog niet in de mond nemen, maar 

een blik op de ranglijst zegt genoeg. Als de Veenendaalse eersteklasser nog kans wilde maken op 

een periode, was winst tegen Geinoord eigenlijk noodzakelijk. ,,Maar zij waren vandaag beter." 

In een belangrijke fase van de competitie is gebleken dat de selectie van De Merino's te smal is. 
Blessures en de langdurig afwezige Sebastiaan Klein hielpen daarbij ook niet. 

Tegen Geinoord stond het met rust al op een 2-0 achterstand. Door Michael Foltan kwam het 
terug in de wedstrijd, maar door de 3-1 viel het duel in het slot. ,,Het gaat heel lastig worden", 
aldus Oostermeijer. ,,We willen graag die laatste periode, maar we dat willen drie andere ploegen 
ook. Hierbij hebben wij het zwaarste programma, waardoor het wel erg lastig wordt." 

 

 

 

 

 

 



FC Breukelen – Merino’s  1-1 

De Merino's 

herpakt zich 

30-04-2016  

Na weken van dramatisch 
voetbal, heeft De Merino's 
weer eens laten zien waarom 
zij de verrassing van de eerste 
klasse zijn. De promovendus 
speelde bij Breukelen met 1-1 
gelijk en heeft daardoor alles 

nog in eigen hand. ,,Als wij vierde worden, pakken we een periode", zei trainer Henne 
Oostermeijer na flink wat rekenwerk. 

Maar wat begon zijn ploeg opnieuw slecht aan de wedstrijd. Na weken van mindere wedstrijden, 
was ook de eerste helft tegen Breukelen niet best. Daarom deed Oostermeijer in de rust iets, wat 
hij eigenlijk niet vaak doet. ,,We houden het er maar op dat ik de jongens flink op hun donder heb 
gegeven. Je mag best een keer minder spelen, maar dat was vorige week ook al zo." 

De duidelijke woorden hielpen, want zijn ploeg herpakte zich knap. Het spel werd beter en via 
Joop de Bruin kwam het op 1-1. Vervolgens was het wachten op de 1-2, maar de wedstrijd duurde 
vijf minuten te kort. ,,Speelden wij nog enkele minuten langer, dan hadden we gewonnen. Dat 
weet ik zeker." 

,,Desondanks is iedereen weer trots op ons clubje", sprak de oefenmeester. ,,Na mindere weken, 
hebben wij ons herpakt. Er komen nog twee belangrijke duels aan, die we moeten winnen. Als dat 
lukt, krijgen we met de nacompetitie een mooi toetje waar we recht op hebben." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

Merino’s – Roda Boys 4-0 



De Merino's gaat voor 

de nacompetitie 

07-05-2016 Op de allerlaatste speeldag van de 

competitie kan De Merino's een periodetitel 

proberen te pakken. Door de 4-0 overwinning op 

Roda Boys staat het nu met twee andere ploegen 

op de derde plaats en hebben de Veenendalers 

de beste papieren. ,,We gaan er volgende week, 

tegen Roda'46, vol voor." 

Tegen hekkensluiter Roda Boys begon De 
Merino's uitstekend aan de wedstrijd en 
kwam het via Sebastiaan Klein op een 1-0 
voorsprong. De aanvallende middenvelder 
wist ook de tweede treffer van de middag te 

scoren, waardoor de wedstrijd eigenlijk al vrij snel gespeeld was. ,,Zij kwamen hierheen om te 
verdedigen", zag ook trainer Henne Oostermeijer., De warmte werd uiteindelijk onze vriend", blikt 
Oostermeijer terug. ,,Natuurlijk was het warm, maar als je op voorsprong staat voetbal je 
makkelijker. Zij moesten ploeteren, terwijl wij de bal lieten lopen." 

Patrick Donkervoort scoorde voor rust nog de 3-0, waarna Przemek Szeller de einduitslag op het 
scorebord schoot. Bij de Veenendaler stond Eddy Vink de gehele wedstrijd onder de lat en dat 
was niet zonder reden: ,,Hij was jarenlang onze eerste doelman en sinds dit seizoen niet meer. In 
onze laatste thuiswedstrijd besloten wij hem te belonen voor zijn instelling van dit jaar en daarom 
mocht hij keepen. Dat verdiende hij." 

 

 

 

 

 

 

  



Klein terug nu prijzen worden verdeeld 

12-05-2016 

VEENENDAAL Met nog één duel op het programma, heeft De Merino's de beste papieren voor 
een plaats in de nacompetitie. De Veenendaalse eersteklasser kan terugkijken op een uitstekend 
seizoen, waarbij er vaak goed en verzorgd voetbal op de mat werd gelegd. Zonder daarbij spelers 
te kort te doen, springt de naam van Sebastiaan Klein eruit. Terwijl de aanvoerder op reis was, 
raakte De Merino's in een dip. Inmiddels is Klein weer terug en is de positieve flow weer 
gevonden. 

Lang werd er aan de lange speler getwijfeld: was het nou een spits of een nummer tien? Die vraag 
lijkt inmiddels beantwoord en met zijn vrije rol aan de rechterkant lijkt hij een aanvallende 
middenvelder te zijn. ,,Maar afgelopen zaterdag speelde ik in een tweespitsensysteem als tweede 
spits. Ook heerlijk, zolang ik maar kan sleuren." 

FIJN Hoofdtrainer Henne Oostermeijer vond het te makkelijk om in mindere weken met de vingers 
naar de afwezigheid van Klein te wijzen, maar kon niet ontkennen dat hij blij was dat hij weer kon 
beschikken over zijn aanvoerder. ,,We hebben meer mogelijkheden en daarnaast is Sebas 
gewoon een goede voetballer. Voor iedereen is het fijn dat hij er weer is." 

Een trip naar Chili zorgde voor vier weken absentie, legt Klein uit: ,,Mijn vriendin wilde altijd al naar 
het land waar haar familie vandaan kwam. In de zomervakantie is het daar winter en op andere 
momenten zaten we met ons werk. We moesten het eigenlijk wel nu doen, anders kwam het er 
niet van." 

SCHULDIG Toch bekent de rechtspoot dat hij er moeite mee had. In de belangrijke fase van de 
competitie, liet hij als aanvoerder de groep tijdelijk achter zich. ,,Je maakt aan het begin van het 
seizoen afspraken en dan vond ik het niet tof van mijzelf dat ik zomaar wegging. Ja, ik heb mij 
daar best schuldig over gevoeld. Toch begreep men mijn beslissing." 

Via de WhatsApp kreeg hij van de teammanager zo'n zeven keer per wedstrijd een berichtje over 
het verloop van de partij en daarbij hoorde hij dat De Merino's even uit de flow was. Terwijl hij in 
het verre Chili zat, moest hij lezen dat De Merino's te maken had met veel schorsingen en 
blessures en het daardoor in een negatieve spiraal kwam. ,,In de groepswhatsapp was het ook 
even wat minder vrolijk. Vervelend dat je dan op zo'n grote afstand zit en geen onderdeel van de 
selectie bent." 

FEESTJE Toch genoot Klein van Chili en nu hij weer terug is, wil hij alles voor zijn club geven. 
Afgelopen zaterdag was hij al belangrijk met twee treffers en wint De Merino's aankomend 
weekend van Roda'46, dan speelt het nacompetitie. ,,Natuurlijk wil je die behalen, want dat 
betekent dat je een feestje hebt. Daar houden wij in ons team wel van. Toch moet ik eerlijk 
bekennen dat het nog niet heel erg leeft. “De Merino's maakt dus nog altijd kans voor promotie 
naar de hoofdklasse. Realistisch of niet; de spelers gaan ervoor. ,,Het is een afweging die je moet 
maken. Volgend jaar in de eerste klasse om de prijzen spelen of knokken in de hoofdklasse. Beide 
mooie uitdagingen en daarom zullen wij ons stinkende best doen." 

 

 

 

http://veenendaalsekrant.nl/sport/van-gent-finaleweken-de-merinos-gaat-voor-de-nacompetitie-123117


Riani zegt DOVO af en gaat naar De Merino's 

12-05-2016 Aanvallende middenvelder Omar Riani is door zijn overgang naar De Merino's terug 

op de Veenendaalse velden. Ondanks een aanbieding van DOVO, kiest Riani voor zijn gevoel en 

gaat hij volgend jaar bij de ploeg van Henne Oostermeijer spelen. Eerder speelde hij voor het 

Veenendaalse DOVO, GVVV, De Merino's en vv Veenendaal. 

In het verleden speelde Riani meerdere keren op hoog niveau, maar stond hij het afgelopen jaar 
18 maanden aan de kant. Na een rode kaart bij een vechtpartij moest de middenvelder op de 
blaren zitten en daardoor was hij de liefde voor de sport even verloren. ,,Ik was er klaar mee", 
bekent Riani, die toen bij Bennekom speelde. ,,Toch ga je dan weer een wedstrijdje kijken en gaat 
het weer kriebelen." 

Bij FC Jeugd kon hij dit huidige seizoen na zijn schorsing nog enkele wedstrijden spelen en werd 
hij kampioen. De aanbiedingen volgde, waarbij hij sprak met onder andere DOVO. ,,Ik ben een 
gevoelsmens en mijn gevoel zei dat ik naar DOVO moest gaan.  Zij kwamen echter met een hele 
lage aanbieding. Daarvoor kan ik het simpelweg niet doen." 

Toen De Merino's contact zocht, werd Riani enthousiast. Voetbal op een hoog niveau en in een 
voetballende ploeg: de inwoner van Veenendaal was direct overtuigd. ,,Daarnaast begin ik bij hen 
ook aan mijn trainerspapieren. Aankomend seizoen wil ik investeren en laten zien dat ik voetballen 
niet verleerd ben. Hopelijk promoveert De Merino's dit seizoen al naar de hoofdklasse en anders 
hebben we volgend seizoen een mooi kampioensfeestje." 

 

Roda ’46 – Merino’s 3-2 

Een doelpunt te weinig voor De Merino's 

14-05-2016 
Na het duel tussen Roda'46 en De Merino's waren er een hoop zure gezichten te zien. De 
Veenendalers kwamen één doelpunt te kort om de nacompetitie te behalen en ondanks dat enkele 
spelers geen zin hadden in een verlenging van het seizoen, werd er op het veld wel gestreden. 
Trainer Oostermeijer: ,,Toen het fluitsignaal ging, telde alleen de winst. Het is dan enorm rot dat 
het niet lukt."  

Dat was vooral de verdienste van Roda'46, dat opnieuw liet zien een goede ploeg te zijn. In de 
eerste helft had de thuisploeg de wind ik de rug en stond het binnen 25 minuten met 2-0 voor. 

Via Patrick Donkervoort kwam het na een half uur terug in de wedstrijd, maar gooide Sebastiaan 
Klein roet in het eten. Net voor rust kreeg hij bij een corner de rode kaart voorgehouden. ,,Het was 
duwen en trekken in de zestien, waarbij hij volgens de scheidsrechter een elleboogstoot gaf.  Als 
dat daadwerkelijk zo was, is het terecht dat hij eraf moest." 

Het ging in de tweede helft één op één spelen en daarmee had Roda'46 het moeilijk. Toch 
kwamen de elf spelers uit Leusden op 3-1. In de 70ste minuut kreeg Levi Verboom vanaf elf meter 
de kans op de 3-2, maar de middenvelder faalde in de afwerking. 

Een kwartier voor tijd scoorde Joop de Bruin wel de aansluitingstreffer en geloofde De Merino's 
weer in een gelijkspel. Deze kwam er niet, waardoor het geen nacompetitie speelt. ,,De eerste 
aanvragen voor een vrije dinsdagavond heb ik al gehoord", aldus Oostermeijer. 



 

  



 

 

 



 



 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


