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Wedstrijd De Merino's verplaatst door gemiste 

vlucht vanuit Polen 

 

Dat de spelers van De Merino's wel 

van een feestje houden, is geen 

geheim en dat weten ze inmiddels 

in Polen ook. Veertien man van de 

selectie ging op uitnodiging van 

Przemek Szeller naar zijn 

geboorteland, om daar de bruiloft 

van hun ploeggenoot mee te maken. 

Het werd lachen, gieren en brullen 

en dat hun terugvlucht gemist 

werd...ach, dat was bijzaak. 

 

Na twee trainingsweken vertrokken de veertien mannen afgelopen vrijdag vanaf Eindhoven 

naar Polen. Daar eenmaal opgehaald, door familieleden van Szeller, kon het feest beginnen. 

,,Die Polen kunnen drinken, dat is niet normaal", lacht doelman Jeroen Vrolijk. ,,Vooral 

wodka vinden ze volgens mij wel lekker." 

ALLES MEEGEMAAKT Tot in de puntjes had Szeller het voor zijn teamgenoten geregeld 

en het gezelschap uit Nederland werd dan ook prima opgevangen. ,,We moesten zelfs met alle 

aanwezigen op de foto. Ze vonden het zo speciaal dat wij waren gekomen", vertelt Vrolijk. 

,,De bruiloft was schitterend. Ook heel anders dan in Nederland. We hebben alles 

meegemaakt; van de bruid ophalen tot aan het feest." 

In het lange weekend werd er weinig geslapen en veel gedronken. ,,Je leert elkaar ook op een 

nog andere manier kennen. Trainer Oostermeijer en leider Pater waren ook mee en ik kan je 

vertellen; die kun je er prima bij hebben." 

 



 
 

 

VLUCHT GEMIST Maar toen kwam de terugreis en die ging niet helemaal volgens plan. 

,,We reden in een busje naar het vliegveld, maar niemand zag herkenningspunten van de 

heenreis. Ook hadden onze mobiels geen ontvangst en daardoor konden we het ook niet 

checken. Uiteindelijk kwamen we aan op het verkeerde vliegveld en hadden we onze vlucht al 

zo goed als gemist." 

En daar sta je dan; met veertien Nederlanders in Polen. Veel alcohol in het bloed en weinig 

slaap, dus een auto huren was geen optie. In een bus werd uiteindelijk koers gezet naar 

Berlijn, waar ze in de nacht aankwamen. ,,En dan rijdt er geen trein meer naar Nederland, dus 

we moesten nog langer wachten. Iedereen zat er doorheen, maar niemand wilde zich laten 

kennen." 

Uiteindelijk kon na vier uur wachten de trein gepakt worden en was Vrolijk op 

dinsdagmiddag 14:00 uur bij zijn huis in Ede. ,,We hadden die avond een wedstrijd tegen 

Terschuurse Boys, maar die hebben we maar verplaatst naar vanavond", aldus Vrolijk na de 

9-1 overwinning op de donderdagavond. 

LACHEN ,,We waren vandaag weer voor het eerst samen en hebben alleen maar gelachen. 

Zelfs de nieuwe spelers willen alle verhalen horen en lachen net zo hard mee. Geweldig dat 

we dit met en bij Przemek mee mochten maken." 

Zelf was de spits nog niet in Nederland. Szeller geniet in Polen nog na van zijn huwelijk en 

sluit later aan bij De Merino's. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Yuri en de Merino’s 

 

In een periode waarin de hele wereld 

over Yuri van Gelder heen buitelt, 

staat er op de website van de 

Veenendaalse Krant een soort 

Geuzenverhaal van de jongens van de 

Merino’s. De jongens van het eerste 

team van de Merino’s waren in Polen 

bij de bruiloft van Spits Przemek 

Szeller.  

Een gezellig feest en prima voor de 

teamgeest zou je zo zeggen. Er was 

echter een klein probleempje, de 

jongens mistte hun vlucht terug. Naar het verkeerde vliegveld, vervolgens met een bus naar 

Berlijn en heel lang wachten op een trein. Je zou er een jongensboek over kunnen schrijven. 

Natuurlijk moeten we dan wel even de 4 of 5 biertjes op de bruiloft weglaten. 

Hoe anders is het verhaal van Yuri van Gelder. Een top sportman met een eigenzinnig 

karakter, een rebellerend karakter, je kunt het bijna puberaal noemen. Wars van gezag, iets 

wat je van een oud-militair misschien niet één, twee, drie zou verwachten. Alhoewel, na een 

lange zware oefening even de PMT in? Misschien is het bij mij dan ook weer meer de 

teleurstelling dat je van een professioneel sporter meer mag verwachten. Dat je mag 

verwachten dat een topatleet een stuk zelfdiscipline heeft, drinken? losgaan? Ja, misschien, na 

een grote prestatie en is het halen van de finale een grote prestatie. Natuurlijk, maar geldt dat 

ook als je de finale nog moet spelen? 

Laten we even teruggaan naar de Merino’s, de jongens hadden dus het vliegtuig gemist en 

daardoor moest een wedstrijd uitgesteld worden. Een wedstrijd tegen de Terschuurse boys 

werd van de dinsdag verplaatst naar de donderdag.  

Die wedstrijd werd overigens gewonnen met een 9-1. Het kan dus wel, een biertje doen, een 

nachtje overslaan en vervolgens een prestatie leveren. Is het dan de druk, het 

verwachtingspatroon dat wij hebben van een topper die Yuri van Gelder toch is, die de 

teleurstelling van een dergelijke actie toch met zich meebrengt. 

Het doet me altijd denken aan een feestende Prins van Oranje, die sinds die dag de naam Prins 

Pils kreeg. Zo zal Yuri vanaf nu de Lord of the Drinks blijven en zal het eerste van de 

Merino’s, voor mij, vanaf nu, het Slivovitz-team blijven heten. Een stevige veroordeling van 

het gedrag van Yuri blijft van mijn kant toch uit, wel even een oproep tot zelfreflectie. 

Teleurstelling is er wel, maar misschien moeten we daar maar even een Gouden Carolus op 

drinken. 

 

 

http://veenendaalsekrant.nl/sport/wedstrijd-de-merinos-verplaatst-door-gemiste-vlucht-vanuit-polen-151755


 
 

Joop Zoetemelk spreekt de selectie toe tijdens training 

18 augustus 2016 

 

    

Bekerwedstrijd CDW – Merino’s  0-2 

 

Zaterdag 20 augustus was de eerste 

officiële wedstrijd voor de beker tegen 

nieuwbakken 2e klasser CDW uit Wijk 

bij Duurstede. 

Op het warme kunstgras werd voor de 

wedstrijd de 1e tegenvaller al genoteerd 

door een wissel in de basisopstelling 

vanwege een trekkende hamstring bij 

Patrick Donkervoort. Hij werd vervangen 

door Omar Riani.  

Na een redelijk actief begin zwakte het niveau weer in. CDW rook kansen en kwam iets beter 

in de wedstrijd. Ze probeerden ons op te vangen met een defensief blok en dan via een 

counter met hun 2 snelle voorhoede spelers het doel van Jeroen Vrolijk te bereiken. Echte 

grote kansen kwamen er niet en onzorgvuldig spel leverde. 

 De Merino’s ook een paar kleine mogelijkheden op. Halverwege de 1e helft ging Jurrien van 

der Horst door de enkel en kon Henne Oostermeijer de 2e wissel al inzetten. Pim Gardien 

kwam Jurrien vervangen met een paar kleine verschuivingen binnen het team tot gevolg. Net 

voor het rustsignaal kwam De Merino’s toch op 0-1 door Mikula Ristic met een afstandsschot 

van net buiten de 16 meter die via de binnenkant van de paal binnenviel. 

Na de rust zou je een gretig De Merino’s verwachten, maar het kabbelde voort. CDW bleef 

hopen op een uitbraak. Gaandeweg de 2e helft werd het niveau wel iets beter, maar zag je het 

fysieke en conditionele gedeelte wel inzakken.  



 
 

Gelukkig gebeurde dat bij het hard spelende CDW ook, waardoor de 0-1 over de streep 

getrokken zou worden. Het uitvallen van Rychto Lawalata en de gele kaart van Jeffrey 

Terschegget waren de enige smetjes in de 2e helft. 

In 1 van de laatste aanvallen werd eindelijk een sublieme steekpass op Anass Lahnine 

gegeven op eigen helft. Hij kon vrij doorlopen op de keeper, maar was niet zelfzuchtig en 

schoof de bal langs de keeper naar Mikula Ristic die zijn 2e treffer kon noteren deze middag. 

Scheidsrechter Van Klinken vond het na 94 minuten welletjes en zodoende was de 1e 

bekerzege een feit. 

Aanstaande woensdag speelt De Merino’s uit om 19.30 uur bij VRC op Sportpark 

Spitsbergen.  

 

VRC – Merino’s 0-5 

 

Woensdag 24 augustus werd de 2e 

bekerwedstrijd gespeeld, wederom uit 

tegen tweedeklasser VRC. Op deze 

warme avond had De Merino’s enkele 

blessures, waardoor Mike Veenendaal 

en Przemek Szeller op de bank plaats 

dienden te nemen. 2e keeper was Mark 

Methorst, die sinds begin dit seizoen 

weer begonnen is met keepen op een 

hoger niveau. 

Na een goede warming-up werd sterk 

gestart, VRC werd direct onder druk gezet en kwamen er amper uit. 

 

 

Na enkele kleine mogelijkheden was het uiteindelijk, door een misser aan VRC kant, Jurrien 

van der Horst die met een droge volley de 0-1 aantekende. De Merino’s had al 1x moeten 

wisselen. Mikula Ristic verliet geblesseerd het veld en werd vervangen door Przemek. 

 

In de rust besloot Henne Oostermeijer Marco de Gooijer in te laten vallen voor de degelijk 

spelende Pim Gardien. Vanaf de aftrap werd gelijk druk op VRC gezet en die kwamen er niet 

meer uit. Maar door even niet bij de les te zijn had het zo maar 1-1 kunnen zijn als Jeroen 

Vrolijk de 1 tegen 1 situatie niet gepakt had. In de 48e minuut was het Omar Riani die net 

buiten de 16 mocht aanleggen voor een vrije trap en deze beheerst inschoot. Daarna leek het 

gedaan met VRC, maar een aansluitingstreffer zou kunnen leiden tot een offensief. Zover 

kwam het niet, VRC was moe van het vele lopen. 

 

 

Omar had het op zijn heupen en besloot 4 man in 

de luren te leggen, waarna hij gevloerd werd in de 

16 meter. Joop de Bruin mocht aanleggen vanaf 

de stip en schoot koel binnen, 0-3. 

Mike kwam erin voor Jeffrey Terschegget en 6 

minuten later was het 0-4 door Omar Riani die de 



 
 

verre voorzet van Joop de Bruin beheerst afrondde met de binnenkant van de voet. Dat het 2 

minuten later 0-5 werd was leuk voor Anass Lahnine en de statistieken. Het was Anass 

Lahnine die tegen zijn oude club beheerst raak schoot in de verre hoek.  

 

De Merino’s speelde dit vol routine uit en haalt hiermee terecht de 2e ronde in de beker. 

Zaterdag wacht thuis nog WAVV uit Wageningen om 15.00 uur, die thuis tegen VRC met 1-2 

verloor en uit bij CDW met 1-3 won.  

 

 

Merino’s – WAVV  3-0 

De Merino’s wint ook 3e bekerwedstrijd 

De Merino’s heeft afgelopen zaterdag onder tropische omstandigheden thuis tegen zondag 2
e
 

klasser WAVV uit Wageningen met 3-0 gewonnen en is door dit resultaat geplaatst voor de 

volgende ronde.  

Het zag er in het begin van de wedstrijd niet naar uit dat het uiteindelijk toch een 

gemakkelijke overwinning zou worden. De beste kansen waren voor WAVV. Eerst een lob 

over doelman Jeroen Vrolijk, maar de bal verdween net naast het doel. In de 7
e
 minuut was 

het Kevin van Woerkom van WAVV die alleen voor Jeroen Vrolijk kwam, maar deze redde 

fantastisch.  

In de tegenaanval een bal over rechts op Przemek Szeller die een gave voorzet gaf en Anass 

Lahnine kon de bal binnenschieten 1-0. De beste kansen waren nu voor De Merino’s, maar 

het duurde tot 3 minuten voor rust toen een schitterende aanval door het midden Anass 

Lahnine bereikte. Deze omspeelde de keeper en schoot de 2-0 binnen, tevens ruststand.  

 

Na de rust gebeurde er weinig meer, WAVV kon niet meer en De Merino’s, met de 2-0 

voorsprong, speelde de wedstrijd rustig uit. 

De 3-0 viel ongeveer 12 minuten voor tijd. Een aanval over rechts bereikte Anass Lahnine, 

Hij gaf een goede voorzet en Joop de Bruin schiet binnen. Het enige wapenfeit van WAVV 

was dat ze 3 minuten voor tijd nog een penalty kregen, nadat Jeroen vrolijk een speler van 

 

WAVV in het strafschopgebied had neergelegd. Maar ook deze bal ging er niet in. Jeroen 

haalde de bal uit de rechter benedenhoek. Na precies 90 minuten floot de goed leidende 

scheidsrechter de Groot uit Almere af, die deze wedstrijd geen enkele gele of rode kaart gaf 

eindstand 3-0 en door naar de volgende ronde. 

 

 

 

 



 
 

De puzzel van Henne is bijna compleet 

31-08-2016Sharing Buttons  
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VEENENDAAL Als De Merino's 

bestond uit puzzelstukjes en puzzelen 

een Olympische sport was, dan had 

Henne Oostermeijer ongetwijfeld goud 

gewonnen. De oefenmeester van de 

eersteklasser gaat zijn vierde seizoen in 

en lijkt alle deeltjes te hebben om het 

eindresultaat zichtbaar te maken. Stukje 

voor stukje wordt zijn kampioensteam 

geformatteerd en de inwoner van 

Veenendaal hoopt dit seizoen zijn laatste deeltjes te plaatsen. 

Eenvoudig zal het niet worden, dat beseft Oostermeijer zich als geen ander. Toch loopt hij 

ook voor deze uitdaging niet weg, want dat deed hij aan het begin van zijn klus ook niet. Hij 

werd naar De Merino's gehaald om weer in de eerste klasse te komen en in zijn tweede 

seizoen werd dit met een kampioenschap behaald. 

Dit ging echter niet zonder slag of stoot. De trainer moest een cultuuromslag creëren binnen 

de vereniging om zo zijn eerste puzzelstukjes te kunnen plaatsen. ,,Zo waren ze bijvoorbeeld 

gewend zonder taken partijtje te doen. Dat verzin je toch niet? Daarnaast waren het veelal 

mooi-weervoetballers. Technisch super goed, maar werken deden ze niet voor elkaar." 

TROTS Na twee seizoenen hard werken, plukte de Oostermeijer-brigade dan eindelijk de 

vruchten. Eindelijk waren ze in de eerste klasse en daar ging het boven verwachting goed. Tot 

op het eind werd er meegedaan om promotieplekken, maar de selectie bleek te smal. 

Toch kreeg de puzzel steeds meer vorm en werd er voor aankomend seizoen flink 

geïnvesteerd. Enkele grote namen werden na de winterstop van vorig seizoen vastgelegd en 

zullen binnenkort te bewonderen te zijn op sportpark De Groene Velden. ,,Spelers die drie 

jaar geleden niet gekomen waren. Als vereniging mogen we daar best trots op zijn." 

Toch ligt hier direct het grote obstakel voor Oostermeijer. Er leek een bijna voltooide puzzel 

te liggen, maar deze gaat op de schop. Niet omdat het verkeerd was, maar simpelweg omdat 

de laatste stukjes nog niet pasten. Hij zal spelers moeten inpassen en enkelen van zijn pupillen 

zullen teleurgesteld worden. 

,,We gaan te maken krijgen met concurrentie. De besten spelen; simpel. We hebben zeven 

verdedigers, vijf middenvelder en vijf aanvallers. Daarbij gaan niet de beste spelers starten, 

maar het beste team." 

COMPLEET Elke thuiswedstrijd winnen is een van de voornaamste doelen van Oostermeijer 

aankomend seizoen. ,,Want", zegt hij lachend. ,,Die feestjes hier zijn altijd mooi. Na de 

wedstrijd staat dan de kantine op zijn kop." En worden die gewonnen, dan komt vanzelf de 

swing in het elftal en kan het voor De Merino's nog wel eens een heel leuk seizoen worden. 



 
 

,,Dan hebben we goud in handen. We willen meedoen om de prijzen en stiekem gaan voor het 

kampioenschap." 

Hij zegt het zonder blikken of blozen, want Henne Oostermeijer beseft dat hij alle 

puzzelstukjes bezit. Het is nu taak om ze met z'n allen op de juiste plek te leggen. 

* De Merino's begint het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen VVZ'49. 

 

Merino’s – VVZ’49  3-1 

De Merino's begint seizoen met knappe overwinning 

03-09-2016inButtons 
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Trainer Henne Oostermeijer zei in de 

voorbereiding al dat zijn jongens goed 

konden voetballen en dat hebben ze in de 

tweede helft tegen VVZ'49 ook bewezen. 

Een 0-1 achterstand werd omgebogen naar 

een 3-1 overwinning, waardoor de 

Veenendalers de goede ploeg uit Soest met 

nul punten naar huis stuurde. ,,De tweede 

helft was echt heel goed." 

Toch ging het moeizaam, zag ook Oostermeijer. VVZ'49 heeft zich goed versterkt en na 10 

minuten kwam dan ook de verdiende 0-1 op het scorebord. ,,In de rust kwamen mijn spelers 

zelf met de oplossing en hebben we het iets anders neergezet. Dit pakte fantastisch uit en in de 

tweede helft hebben wij hen echt kapot gespeeld." 

Via een schitterende treffer van Jurrien van der Horst kwam het snel in de tweede helft op 1-1 

en via Patrick Donkervoort werd zelfs de voorsprong gepakt. ,,Die treffer van Van der Horst 

werkte als doping bij de jongens. Ze bleven maar gaan en VVZ'49 wist niet waar ze het 

moesten zoeken. Knap, want zij zijn echt een goede ploeg." 

Door Joop de Bruin werd de stand naar 3-1 

getild en kon na afloop met een glimlach een 

biertje gedronken worden. ,,Dit begin smaakt 

naar meer", aldus Oostermeijer. Ik was best 

onder de indruk van VVZ'49, maar moet mijn 

jongens een groot compliment geven." 

 

 

 

 



 
 

Zuidvogels – Merino’s  5-0 

Merino’s loopt tegen flinke zeperd aan 

10-09-2016 

Op een mooie september middag werd per 

bus koers gezet naar Zuidvogels. 

Alle ingrediënten voor een mooie middag 

waren aanwezig, tenminste dat was de 

gedachte. 

Na een goede warming-up werden de laatste 

details doorgenomen en kon er aangevangen 

worden. Eigenlijk direct na de aftrap werd 

duidelijk dat Zuidvogels druk ging zetten om 

het voetballen niet te laten plaatsvinden. De 

eerste 20 minuten werd er nog redelijk gevoetbald, maar toen kwam de nummer 18 (Danny 

Roozendaal) van Zuidvogels er slalommend doorheen en werd de 1-0 op het scorebord gezet. 

Even daarvoor was De Merino’s nog wel gevaarlijk geweest via Anass Lahnine die tegen de 

keeper aankwam uit een snelle counter. Anass ontving hiervoor de gele kaart van de 

scheidsrechter Dam uit Waarland. Patrick Donkervoort kwam nog het dichts bij een doelpunt, 

maar zijn schot met de punt van de schoen ging net over. Ook moet aangetekend worden dat 

hiervoor al een kopbal van Zuidvogels uit een corner werd afgekeurd. Deze identieke situatie 

werd in de 45e minuut overgedaan en nu telde de kopbal van Tim Horsmeier wel, net voor 

Merino’s rust 2-0.  

In de rust werden de poppetjes goed op hun plek gezet en verliet de niet geheel fitte Joop de 

Bruin het veld. Przemek Szeller kwam de spits versterken tegen de fysieke verdedigers van 

Zuidvogels. Er werd koers gezet op de goal van Frank Mol. Zuidvogels werd goed vastgezet 

en kwamen er even niet uit. Kwamen ze eruit, dan ging dat vaak via de rappe en behendige 

Jaap Jong. Aanvoerder Patrick van de Berkt moest in de 65e minuut geblesseerd het veld 

verlaten na een botsing in de 1e helft. Marco de Gooijer werd zijn vervanger. 

De dadendrang kwam ten einde toen uit opnieuw solo met schot Danny Roozendaal de 3-0 

liet aantekenen. In de 67e minuut was het kabbelen naar het einde en hopen dat de score niet 

verder liet oplopen. De frustraties waren zichtbaar bij de spelers die niet bij machte waren om 

het Zuidvogels moeilijk te maken. De kern zat vandaag in mentaliteit: de wil om te duels te 

winnen en Zuidvogels moeilijk te maken. Als makke Merino’s (schapen) gingen we 

uiteindelijk met 5-0 naar het slachthuis. In de 75e minuut was het Niels van der Zaal die een 

voorzet van jaap Jong binnenschoot en in de laatste minuut van de officiële speeltijd was het 

opnieuw Danny Roozendaal die na een solo 5-0 binnenschoot. 

Mikula Ristic kwam net voor de 4-0 het veld in voor Patrick Donkervoort, maar dat mocht 

niet meer baten.  

Een harde les, maar Zuidvogels was de terechte winnaar vanmiddag. Volgende week gaat de 

reis naar Geinoord in Nieuwegein, aanvang 14:30 uur en er zal vanaf het begin gestreden en 

goed en hard verdedigd moeten worden. Voetballen kunnen we zeker, gekoppeld aan strijd 

komt het goed. 



 
 

Geinoord – Merino’s 2-5 

Uitbarsting Oostermeijer brengt De Merino's winst 

17-09-2016 

 Door een galavoorstelling in de tweede helft, 

heeft De Merino's weten te winnen van 

Geinoord. Toch was daarvoor wel iets nodig, 

wat trainer Henne Oostermeijer niet vaak doet. 

,,In de rust ben ik vijf minuten lang boos 

geweest, heb de ploeg succes gewenst en ben 

weggegaan." 

 

Op dat moment keek De Merino's tegen een 2-1 achterstand aan (doelpunt kwam van Omar 

Riani) en was het spel niet best. De rake woorden kwamen vervolgens binnen en De Merino's 

liet zien wat het zo goed kan; voetballen in een hoog tempo.  

Anass Lahnine scoorde op een pass van Riani de 2-2 en door een rake kopbal van Sebastiaan 

Klein kwam de stand zelfs op 2-3. Daarna kwam het mooiste doelpunt van de middag. Na een 

aanval over meerdere schijven, wist Mikula Ristic de 2-4 te maken. Het slotakkoord kwam op 

naam van Lahnine. 

 

,,Vandaag is er bij de jongens 

eindelijk een beetje besef gekomen 

hoe goed ze kunnen voetballen. Na de 

zeperd van vorige week en het slechte 

begin van deze wedstrijd, hebben wij 

iets recht gezet." 

   



 
 

Merino’s –FC Aalsmeer 5-0 

De Merino's verwent publiek slechts één helft 

24-09-2016  

Helaas voor de bezoekers stopte de 

galavoorstelling van De Merino's na één helft, 

maar wat was het genieten bij de Veenendalers. 

De ploeg van Henne Oostermeijer was negentig 

minuten lang de baas over Aalsmeer en won dan 

ook dik verdiend met 5-0. 

Bij profclub Ajax zit een trainer die graag binnen 

vijf tellen de bal weer in het bezit wil hebben, 

alleen lukt het in Amsterdam nog altijd niet. In 

Veenendaal is dat wel anders, waar Oostermeijer het voor elkaar heeft gekregen dat zijn ploeg 

jaagt als leeuwen. Zelfs de meest sierlijke voetballers blijken opeens werkpaarden. ,,Wie had 

dat gedacht hé", lacht Omar Riani. ,,Ach, we zijn allemaal voetballers die graag in balbezit 

spelen. Dan is het aan ons om hem zo snel mogelijk in bezit te hebben." 

Binnen tien minuten was het duel eigenlijk al gespeeld. Sebastiaan Klein en Omar Riani 

waren de doelpuntenmakers en zij zorgden ervoor dat Aalsmeer vanaf het eerste moment de 

kluts kwijt was. 

Nadat Jurriën van der Horst uit een magistrale vrije 

trap ook nog eens de 3-0 wist te maken, kon het feest 

beginnen. Ondanks dat Oostermeijer hamerde op het 

feit dat de bal snel rond moest gaan, konden de 

liefhebbers in het veld het niet laten om enkele 

overstapjes en trucjes toe te passen. ,,Maar", 

benadrukt Riani. ,,Ze waren allemaal nuttig. Toch?" 

Niets van gelogen en de middenvelder kan 

persoonlijk ook terugkijken op een goede wedstrijd. 

Nadat hij door een schorsing langere tijd niet mocht spelen, heeft hij bij De Merino's het 

plezier weer gevonden. ,,In het begin was het niveauverschil wennen.  

Dat bedoel ik helemaal niet denigrerend, maar ik kwam van de hoofdklasse. Toch zie je, zoals 

vandaag, dat wij echt een goede ploeg hebben en het ook iedereen lastig kunnen maken. Ja, 

over het kampioenschap wordt onderling gesproken." 

Na rust werd het allemaal iets minder en wisten alleen Joop de Bruin en Patrick Donkervoort 

nog een treffer te produceren. Waarom De Merino's in een versnelling lager ging spelen, wist 

Riani wel. ,,Het was warm en de buit was binnen. Natuurlijk mag je niet verslappen, maar het 

is wel een verklaring." 

Of zat het hem toch in het feit dat de gehele selectie zaterdagavond nog moest presteren op de 

bowlingbaan. ,,Haha, dat speelde ook mee", sluit Riani met een grote lach af. 



 
 

AFC – Merino’s 2-2 

Invaller Bendadi helpt De Merino's aan punt 
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In een lastig duel tegen AFC heeft De Merino's toch 

nog een punt uit het vuur weten te slepen. Na een 

ruststand van 2-0 werd het uiteindelijk door supersub 

Jamal Bendadi 2-2.  

Zij voetballen erg makkelijk en dus moesten wij hard 

werken", analyseert trainer Henne Oostermeijer de 

wedstrijd. ,,Dit had ik nog zo gezegd, alleen deden we dat in de eerste helft niet. Dan zie je 

dat AFC een goede ploeg is en je gewoon met 2-0 achter staat." 

In de rust werd Jamal Bendadi binnen de lijnen gebracht en dit bleek een gouden ingreep. De 

Merino's begon harder te werken, voetballend werd het beter en wist via de invaller twee keer 

tot een doelpunt te komen. ,,Ons seizoen wordt bepaald door onze eigen mentaliteit. 

Kunnen wij het opbrengen om te werken, dan kan het erg leuk worden."  

 

Merino’s – JSV Nieuwegein  5-0 

De Merino's rekent ruim af met JSV 

08-10-2016ns 
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Voorafgaand aan de wedstrijd tegen JSV werd 

duidelijk dat de gasten over enkele spelers niet 

konden beschikken. Maar dan nog is het altijd 

afwachten tegen deze ploeg. Je weet dat ze willen 

voetballen en een stugge ploeg zijn. Met in de 

voorbereiding de tekst om in Veenendaal het tij te 

keren. 

Om exact half 3 floot scheidrechter De Haan uit 

Amstelveen voor de aftrap van pupil van de week 

Danielle. Daarna mochten de 11 mannelijke collega’s het overnemen. Eigenlijk konden we 

over de eerste 35 minuten weinig melden. JSV zette een goed defensief blok neer en bij De 

Merino’s waren er slordigheden in de passing, vooral richting de goal van 37e jarig keeper 

Florie. Aan de andere kant werd keeper Vrolijk nauwelijks op de proef gesteld. Een wedstrijd 

die vooral van 16 tot 16 verliep. De clash tussen Jeffrey Terschegget en Barry Zwezerijnen 

(nr. 9 JSV) bleek het leukste te zijn. Beide sterk van bouw en schuwen ook het duel niet. 



 
 

Scheidsrechter De Haan vroeg of beide kemphanen na de wedstrijd ook aan elkaar wilden 

zetten.  

In de 41e minuut was een van de goede aanvallen die de ban deed breken. Sebastiaan Klein 

werd op rechts de diepte ingestuurd. Zijn lage voorzet leek bij Omar Riani uit te komen, maar 

deze stapte over, zodat Mikula Ristic vrij de bal kon inschieten. JSV was gevaarlijk via de 

Amerikaanse nummer 7 Jonathan Merez, mar deze kreeg in de 16 meter niet zijn juiste been 

achter de bal. In de nastoot werd op links Anass Lahnine bereikt en die leek zich de 16 door te 

rommelen, maar werd gestuit. In de kluts kwam de bal opnieuw voor de voeten van Ristic die 

de 2-0 aantekende. Het was ook direct rust, een mooier moment kon er niet zijn. Eervolle 

vermelding voor Pim Gardien, die sterk opereerde aan de rechterkant achterin.  

 

De 2e helft werd door De Merino’s sterk begonnen, zonder dat dit leidde tot echte kansen. Het 

was vanaf links Ristic die op de rand van de 16 meter Joop de Bruin in stelling bracht. De 

Bruin nam de bal goed aan en schoot de bal achter keeper Florie in de 56e minuut. Het verzet 

was nu definitief gebroken. Trainer Van den Berg wisselde een verdediger voor een aanvaller 

en wilde 1 op 1 gaan spelen. Er zou dus meer ruimte komen. Het moment voor trainer 

Oostermeijer om de rappe Jamal Bendadi in te brengen. Ryan Holman, die weer terug was 

van een blessure (3 weken), werd naar de kant gehaald. Bendadi gaf in de 83e minuut zijn 

visitekaartje af door een lange bal van Joop de Bruin goed in te schatten) en over de 

uitkomende keeper Florie heen te lobben, 4-0. De Merino’s had de regie in handen door het 

middenveld aangestuurd door de wederom sterk spelende Scholte. Uiteindelijk zou het 5-0 

worden voor de gastheren toen Man of the Match Ristic de bal ontving van Bendadi en bij de 

2e paal makkelijk kon intikken. Verdedigend stond het goed, de tweede 0 score was een feit 

met de verdienste van de sterk spelende verdedigers.  

JSV zit in de hoek waar de klappen vallen, maar hebben een goede ploeg. De Merino’s blijft 

koploper Zuidvogels op 2 punten achtervolgen en mag volgende week op Sportpark Inschoten 

proberen om DTS’35 in de derby van hun 2e zege af te houden. Deze wedstrijd begint om 15 

uur. 

 

DTS – Merino’s 1-1 

 

De Merino's verliest 

zicht op eerste periode 

15-10-2016 

Het weer was deze middag net zoals de wedstrijd 

saai, vervelend, niet goed, niet slecht, onverwacht 

met af en toe een leuke aanval of doelpunt. De leidsman van dienst vond de uitshirts van de 



 
 

Merino’s teveel overeenkomen met de kleuren van de gastheren. Gelukkig hadden we al zo’n 

vermoeden en het reserve reservetenue meegenomen. Dan denk je dat de scheidsrechter hier 

ook op voorbereidt is, maar die mocht wel dezelfde kleur kousen en broekje dragen als De 

Merino’s. De kleuren van vanmiddag aan de kant van De Merino’s waren geel en zwart. Je 

zou dan kunnen denken aan een wesp die wil proberen de tegenstander te steken met het oog 

op de 1e periode. Maar het bleek slechts een tamme wesp te zijn, stak af en toe maar de angel 

bleef niet in de tegenstander zitten. 

De selectie van De Merino’s was aardig uitgedund door blessures (Omar Riani), vakantie 

(Patrick Donkervoort en Szeller) en een gestopte Rychto Lawalata. Daarentegen stond de 

terugkeer van Jos Henken in de wedstrijdselectie. Maar er waren 11 fitte spelers aan de start. 

Om exact 15 uur floot Germs uit Wilnis voor het startsein. In de 2e minuut was het David 

Scholte die op de rand van de 16 meter een schot afvuurde, maar deze ging langs keeper 

Franken. DTS’35 stond compact en De Merino’s kreeg in de beginfase gelijk de drang van de 

nummer 2 (Bram Holtman, aanvoerder) te zien. Die was van plan om veel op te stomen aan 

deze kant. Toch was het De Merino’s die in de 12e minuut via Anass Lahnine gevaarlijk 

werd.  

Hij ging vanaf links goed naar binnen en schoot buiten de 16 meter net over de goal heen. 

Toen kwam er een rommelige fase waarbij DTS tweemaal gevaarlijk werden door voorzetten 

die gelukkig niet een speler van hen bereikte in de 16 meter. De ballen gingen over keeper 

Vrolijk heen. 

De slag werd eigenlijk op het middenveld gevoerd, met veel balverlies en foute passes tot 

gevolg. De wedstrijd leek met 0-0 naar de rust te kabbelen, maar De Merino’s ontving in de 

38e minuut halverwege de helft van DTS een vrije trap. Deze werd door Joop de Bruin op de 

kale kruin van Jeffrey Terschegget gebracht die geheel vrijstaand vanaf randje 16 de bal over 

doelman Franken heen kopte. De Merino’s leek even bevrijd van de druk. Een 2e corner 

kwam ook op het hoofd van Terschegget, alleen dit vizier stond volledig de verkeerde kant 

op. 

 Het rustsignaal klonk en in de kleedkamer werd goede afspraken gemaakt om in de 2e helft 

de opkomende back en hun nummers 7 (Anouar Tmim) en 10 (Mart de Jong) uit te schakelen. 

De afspraken konden 2 minuten worden vastgehouden, omdat na een afgeslagen bal Anouar 

Tmim de bal kreeg op hun 16 meter en geheel vrijstaand de bal in de verre hoek van Vrolijk 

kon schieten. Dat gaf de gastheren vleugels en de gretigheid kwam nog meer boven aangevuld 

met wilskracht. De Merino’s oogde op dat moment tam en echte goede aanvallen kwamen er 

niet. Vaste patronen werden geschonden en beslissingen vielen vaak niet goed uit. Jurrien van 

der Horst moest wederom geblesseerd van het veld en werd vervangen door Jamal Bendadi 

(ex DTS). Deze rappe buitenspeler kon bijna weer een doelpunt achter zijn naam zetten, maar 

besloot i.p.v. de trekker hard over te halen of te lobben om de bal in de handen van de keeper 

te schieten.  

Een terecht afgekeurd doelpunt van DTS was het andere wapenfeit van de 2e helft. De 

gemoederen liepen soms hoog, vooral aan zijde van De Merino’s waar de frustratie van het 

niet lopen zichtbaar werd. De scheidsrechter gaf 3 gele kaarten, te weten aan Sebastiaan Klein 

en Ryan Holman (De Merino’s) en Mart de Jong (DTS). Het werd nog even spannend in de 

slotfase toen DTS 2 corners achter elkaar kreeg, maar ook deze storm waaide over. 



 
 

De terechte einduitslag werd hierdoor 1-1. De trainers gaven allebei aan dat dit terecht was. 

Was dit nu een gewonnen punt en 2 verloren punten? Door deze uitslag is Zuidvogels 

periodekampioen en blijft De Merino’s op de 2e plaats staan, maar Volendam staat op een 

gelijk aantal punten. Komend weekend geen competitievoetbal, maar speelt De Merino’s 

aanstaande donderdagavond om 20 uur uit tegen 3e klasser TOV te Baarn voor de beker. De 

competitie gaat zaterdag 29 oktober weer verder met een wedstrijd tegen Woudenberg op 

Sportpark De Groene Velden 1. 

 

TOV – Merino’s 0-5  Beker 

De Merino's kent makkelijk bekeravondje 

20-10-2016 

Tegen derdeklasser TOV uit Baarn heeft De 

Merino's een eenvoudige overwinning geboekt. 

Na negentig minuten voetballen stond er een 0-

5 eindstand op het bord en daardoor bekert de 

ploeg van Henne Oostermeijer door in de 

districtsbeker.  

 

 Na een half uur spelen kreeg de thuisploeg uit 

Baarn een rode kaart, waarna het helemaal een eenvoudige avond werd. Joop de Bruin vond 

twee keer het net, Mikula Ristic, Patrick Donkervoort en Anass Lahnine waren één keer 

trefzeker.  

 

Merino’s – Woudenberg 1-1 

Merino’s beslecht de 

gele muur niet 
De wedstrijden tussen De Merino’s en 

Woudenberg staan bijna nooit voor een lekker 

voetbalmiddagje. Vaker een voetballend 

Merino’s tegen een stug verdedigend 

Woudenberg. Ook deze middag zou dit zo zijn 

met de beginstand als eindstand. Wel onder een lekker najaarszonnetje op Sport De Groene 

Velden 1. Daar had de tekstschrijver het bij kunnen laten… 
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Scheidsrechter Virancikli uit Rotterdam begon om exact half 3 met het eerste fluitsignaal, 

geassisteerd door 2 neutrale assistenten uit Utrecht en Amsterdam. Pupil van de week Melle 

van Kooten mocht aanleggen voor zijn befaamde dribbel en wist als enige van de middag 

keeper Daan Schennink te verschalken. Daarna mocht de Merino’s aftrappen en was het ook 

de thuisploeg die in de 7e minuut de eerste kans kreeg via Mikula Ristic, die na een een-twee 

met Anass de bal terug kreeg en naast schoot. Na 17 minuten mocht Woudenberg aanleggen 

voor een vrije trap. Hun nummer 8 (Joey Kooij) schoot via een verdediger van De Merino’s 

de bal net naast en de corner bleef ook onbenut. De pechvogelprijs werd deze middag al snel 

uitgereikt en wel aan Jurrien van der Horst. De fragiele middenvelder werd na 21e minuut aan 

de achterkant geraakt en zag zijn arm uit de kom vliegen. Nadat de arm weer in de kom zat, 

speelde hij nog enkele minuten door waarna trainer Henne Oostermeijer hem wisselde voor 

Omar Riani, die net terugkwam van een blessure. Jurrien is dit seizoen al door kleine 

blessures veel geplaagd en mocht voor de 3e keer voor rust de kleedkamer opzoeken.  

Opvallend was dat De Merino’s het meeste aan de bal was en Woudenberg zich beperkte tot 

compact verdedigen.  

Kwam de bal richting 1 van de voorwaartsen van de geelhemden, dan waren hier de 

verdedigers Terschegget, Van de Berkt, Gardien en Holman de rotsen in de barnding. 

Jamal Bendadi kreeg vandaag zijn eerste basisplaats en gaf in de 30e minuut bijna zijn 

visitekaartje af door vanaf links de bal in te draaien in de 16 meter, maar Ristic kreeg de voet 

er niet goed tegenaan. Het was daarna even een “Veens” kwartiertje met enkele mooie 

aanvallen en dito kansen, maar allen blijven zonder score. Misschien was de mooiste wel via 

Anass Lahnine en Mikula Ristic, waarbij uiteindelijk de bal bij Bendadi kwam, maar die 

stuitte op de keeper. De voorzetten van links (Joop de Bruin) en rechts (Pim Gardien) waren 

goed, maar bereikten steeds geen medespeler. De rust werd met 0-0 ingegaan. 

 

Dan verwacht je na rust dat de thuisploeg alles op alles gaat zetten om de gele muur te 

beslechten om zo bovenin de 1e klasse mee te blijven doen. De wil was er wel, maar de 

uitvoering niet. In de 49e minuut ontving De Merino’s rond de 16 meter een vrije trap en dat 

werd een buitenkansje voor Omar Riani, die de goal op een haar na miste. Na 57e minuten 

werd Riani opnieuw de diepte ingestuurd, deze maal via een steekpass van Ristic. Helaas voor 

het thuispubliek stuitte hij op keeper Schennink. Trainer Oostermeijer beschikte deze middag 

over een sterke bank en na 65e minuten mochten de flankspeler Lahnine en Bendadi het veld 

verlaten en werden Sebastiaan Klein en Patrick Donkervoort de wei ingestuurd.  

Bijna had dit resultaat opgeleverd, maar Sebastiaan Klein kwam na koud 10 seconden in het 

veld een teenlengte te kort om bij de 2e paal de bal in de goal te verwerken. Of dat het laatste 

wapenfeit was? 

Eigenlijk wel, want Woudenberg kreeg daarna nog enkele kansen in de geboden ruimte. 

Eerste was het Kevin Bakker die vrij voor Vrolijk de bal huizenhoog overschoot en daarna 

was het Mark de Greef die de bal luttele centimeters over de goal heen schoot. De Merino’s 

begon zich onderling te irriteren, omdat het niet lukte en er niet gescoord werd. 



 
 

Dat leverde nog een gele kaart op voor Omar Riani in de 90e minuut van de goed leidende 

scheidsrechter, die het gemopper van hem zat was. 

Ze werd de beginstand de eindstand, was het eerste punt buitenshuis van Woudenberg een feit 

en liep de achterstand voor de Merino’s op koploper Zuidvogels op tot 6 punten. Man of the 

Match werd Jeffrey Terschegget, die verdedigend Kevin Bakker aan banden legde met zijn 

vaste compagnon Patrick van de Berkt. Vaak veelzeggend voor dit soort wedstrijden als een 

verdediger de beste aan de kant van de thuisploeg is. 

 Komende zaterdag gaan de mannen in witte broek en blauwe trui naar Montfoort om tegen 

vv Montfoort de tweede periode goed te beginnen. Deze wedstrijd begint om 14.30 uur op 

Sportpark Hofland. 

 

'Ik heb wel meer dan twintig zonen' 
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VEENENDAAL Zes jaar geleden kwam Roel van Kesteren door zijn schoonzoon bij De 

Merino's binnenwandelen en hij is er sindsdien nooit meer weggegaan. De inmiddels 56-

jarige is materiaalman bij de Veenendalers en is minstens drie keer per week te vinden op 

Sportpark De Groene Velden. Naast dat hij voor al het materiaal zorgt, heeft hij nog een 

andere belangrijke taak: ,,Het drankje na een gewonnen wedstrijd moet altijd voor de jongens 

klaar staan."  



 
 

Als de trainingen om half acht beginnen, dan zorgt Van Kesteren dat hij zo'n twee uur van te 

voren aanwezig is. Dan worden op het gemakje twintig ballen gepakt en opgepompt, worden 

de hesjes en pionnen klaargelegd en zorgt hij dat de bidons gevuld zijn. , 

Aan haasten heb ik een hekel en daarom zorg ik dat ik op tijd op de club ben. Kan ik rustig 

mijn dingetje doen en als ik iets vergeten ben, heb ik nog tijd om het te herstellen. Dat gebeurt 

trouwens niet vaak hoor. Maar ach, je weet het maar nooit." 

HECHT TEAM De knuffel of handdruk van de jongens als blijk van waardering maken de 

vele uren werk nog meer een feestje. Vooral de zaterdag is voor Van Kesteren een dag om 

naar uit te kijken. ,,Dan ben ook ik gespannen", bekent de goedlachse Veenendaler. ,,Toch is 

daar voor de wedstrijd amper tijd voor, want dan moeten bijvoorbeeld alle shirtjes van de 

spelers in de kleedkamer hangen." 

In de zes jaar dat Van Kesteren nu bij De Merino's loopt, is hij echt van de club gaan houden. 

Want naast zijn werkzaamheden binnen de vereniging, drinkt hij ook graag een pilsje op de 

donderdagavond mee. ,,Dan zitten we met de hele selectie in de kantine een drankje te doen. 

Dat is altijd zo gezellig. We zijn een hecht team en kennen elkaar al meerdere jaren. 

Daarnaast kaart ik regelmatig. Ja, De Merino's is meer dan alleen voetbal." 

SOKKEN Als op zaterdag eenmaal het fluitsignaal van de wedstrijd klinkt, loopt Van 

Kesteren steevast met zijn witte pet en een sigaartje rond het veld. Door het publiek merkt hij 

hoe de wedstrijd gaat, want er veel van zien kan hij niet. ,,Door een erfelijke ziekte zie ik nog 

maar veertig procent. Dat maakt een wedstrijd kijken bijna onmogelijk, maar zeker niet 

minder spannend." 

Na het duel zorgt hij ervoor dat alle spullen weer in de tas zitten en dat de was netjes naar de 

wasvrouw kan. Je zou denken dat volwassen spelers dit zelf kunnen, maar Van Kesteren vindt 

dat hij dit net zo goed zelf kan doen. ,,Er gaat altijd wel eens onbedoeld een sok 

binnenstebuiten. Ik vind dan niet dat de wasvrouw dit goed moet doen en daarom doe ik dat 

voor haar." 

TWINTIG ZONEN Als de 56-jarige gevraagd wordt of hij de spelers van De Merino's niet 

te veel in de watten legt, begint hij te lachen. ,,Dat denk ik wel, maar dat geeft niet. Ze laten 

nog altijd merken dat ze het waarderen en dan is het voor mij ook goed. Vader Abraham had 

zeven zonen en ik heb er wel meer dan twintig." 

  



 
 

Merino’s wint weer eens 

 Montfoort – Merino’s  1-4 

Na enkele weken van minder spel en 

puntverlies is het de blauw witte schapen 

weer gelukt om 3 punten mee te nemen 

naar Veenendaal. Op een glibberig 

natuurgrasveld werd aangetreden tegen 

nummer 4 vv Montfoort. Een fysiek 

sterke ploeg, met enkele technische 

uitschieters. De Merino’s trad aan met 

11 fitte spelers, waardoor er ook een 

sterke bank achter de hand was met 

Henken, Klein, Petrus, De Bruin en 

Ristic. Strijd en veel beweging zou er geleverd moeten worden om deze tegenstander te 

verslaan beweging zou er geleverd moeten worden m deze tegenstander te verslaan. 

Het was in de 4
e
 minuut dat Patrick van de Berkt een zeldzame misser had, die ternauwernood 

door doelman Vrolijk gekeerd kon worden. Daarmee was direct de intentie van Montfoort 

duidelijk. Toch was het David Scholte die in de 10
e
 minuut via 3x kappen en draaien een 

schot kon lossen, maar doelman Vianen kon makkelijk keren. Montfoort was voor rust de 

betere ploeg, wat resulteerde in een 1-0 voorsprong door nummer 4, Mike van Oosterum. Hij 

stormde van eigen veld op en besloot 25 meter van de goal te schieten. Doelman Vrolijk zag 

de bal over hem heen gaan. Of De Merino’s daardoor wakker was geworden weten we niet, 

maar het ging wel voetballen. Het middenveld werd vastgezet en strijd werd er geleverd.  

Vooral de verdediging was weer een voorbeeld hiervoor. Slim en hard verdedigen en de 

oranje hemden op afstand houden. Vanuit het niets was het in de 23
e
 minuut Anass Lahnine 

die een gekeerd schot van Jeffrey Terschegget kon inschieten. Kort daarop was het opnieuw 

Vrolijk die een schot van de nummer 9 van Montfoort kon keren in de 16 meter. De 

uitblinkende Ryan Holman hield De Merino’s in de 26
e
 en 27

e
 minuut op de been door ijzig 

kalm te verdedigen en al slalommend de bal naar de middenvelders toe te spelen. Vrolijk 

redde ook katachtig op een inzet van Danny Hoeve die bij de 2
e
 paal de bal vol op de slof 

nam. Montfoort drong steeds wel aan, maar miste de precisie om in de 16 meter gevaarlijk te 

worden. In de 41
e
 minuut was het een lange bal van Jeffrey Terschegget die diep op de helft 

van Montfoort Anass Lahnine bereikte en deze schoot via een voet van een verdediger van 

Montfoort de 1-2 via de onderkant van de lat binnen. Ook kreeg Lahnine in de voorlaatste 

minuut van de 1
e
 helft nog een kans na een geblokkeerd schot van Riani. De rust werd bereikt 

met een 1-2 voorsprong. 

 De 2
e
 helft had mooi kunnen beginnen als de steekbal op Patrick Donkervoort goed was 

aangekomen. Helaas voor hem stuiterde de bal net verkeerd en was de kans verkeken. 

Montfoort probeerde vooral via de flanken grip te krijgen, maar de backs Holman en Gardien 

waren hun tegenstanders keer op keer de baas. Via Jamal Bendadi kwam de bal in de 61
e
 

minuut vrij bij Omar Riani die met een tweetal zaalvoetbalmoves niet tot een schot kwam. 

Montfoort wisselde en bracht een extra voorhoede speler in om tot scoren te komen, hiermee 

kwam de ruimte voor de snelle buitenspelers van De Merino’s. Maar ook een tegenscore lag 



 
 

op de loer. Het was opnieuw Vrolijk die in een 1 tegen 1 duel met Danny Hoeve met een 

goede reflex de nummer 9 van ‘The Orange Machine’ van score afhield. De bal moest van 

voet tot voet gaan en zoveel mogelijk naar een zelfde kleur en lekker tegen je medespeler 

aanspelen.  

De moegestreden Bendadi en Jurrien van de Horst (weer inzetbaar na zijn arm uit de kom 

vorige week) werden vervangen door Sebastiaan Klein en Joop de Bruin. Het was wederom 

Anass Lahnine die in de 82
e
 minuut even verlost was van zijn 2 tegenstanders en samen met 

Sebastiaan Klein op de doelman kon aflopen, ware het niet dat de Man of the Match aan de 

kant van Montfoort (nr. 5, Janga) er nog net tussen kon komen. Maar De Merino’s bleef 

ruimte creëren en Montfoort ging steeds verder naar voren spelen. In de 83
e
 minuut trapte 

keeper Vrolijk de bal ver uit en Patrick Donkervoort anticipeerde er goed op. De keeper van 

Montfoort twijfelde, bleef staan en Donkervoort wist wel raad met dit buitenkansje en schoot 

de 1-3 binnen. De wedstrijd was gespeeld.  

Voor het publiek wat bleef zitten op deze koude en natte zaterdagmiddag was er nog een klein 

toetje. Van links werd de bal door Sebastiaan Klein doorgegeven aan Joop de Bruin, die 

bereikte Anass Lahnine. Zijn tegenstander gleed weg, waardoor Lahnine in scoringspositie 

kwam, maar goed overzicht zorgde ervoor dat Riani de 1-4 kon maken. 

Door deze overwinning gaat De Merino’s weer naar de 2e positie op de ranglijst. 

Tegenstander van volgende week, Volendam (voor aanvang nog de nummer 2), verloor uit bij 

AFC. Volgende week gaan de schapen op bezoek bij Volendam voor de strijd om de 2e 

plaats, aanvang van deze wedstrijd is 14.30 uur. 

  



 
 

Volendam – Merino’s 1-1 

Vooraf werd dit gezien als de topper van de 1e 

klasse West 1, maar achteraf schoten beide 

teams met het resultaat niets op en was AFC de 

lachende derde. Zuidvogels won weer en de 

afstand van hen naar de nummer 2 (AFC) is 

gestegen naar 7 punten.  

Op een koude en niet uitnodigende 

zaterdagmiddag aan de boorden van het 

Markermeer werd door leidsman Vriesenga om 

half 3 gefloten voor het begin. Volendam startte 

sterk met druk naar voren. Dat was ook de 

opdracht voor De Merino’s, maar die begonnen slap aan deze wedstrijd. Het was dan ook 

Volendam die in de 5e minuut via Niels Joren direct de 1-0 aantekende. De Merino’s kon en 

moest vol aan de bak. Je denkt dan dat iedereen scherp is, maar opnieuw was het Joren die in 

de 16 meter vrij kon uithalen maar net voorlangs de goal van Vrolijk schoot. De leidsman en 

zijn KNVB assistenten wilde laten zien dat ze aangesteld waren om de orde te bewaken, maar 

wel met eenrichtingsverkeer. Jeffrey Terschegget verdedigde scherp, speelde de bal en daarna 

nam hij de man mee. De leidsman zag het anders en gaf Terschegget geel. Dit tot irritatie van 

De Merino’s. Of dit een reden was om een tandje bij te zetten weten we niet, maar het had er 

wel alle schijn van. 

De Merino’s ging beter voetballen, van links naar rechts en over de grond. De bal kwam in de 

20e minuut bij Jurrien van der Horst en met een aantal slangachtige bewegingen kwam hij vrij 

voor doelman Sander Binken en schoot de 1-1 binnen. In het kwartier hierna ging het heen en 

weer en speelde het vooral af op het middenveld. De Merino’s werd wel steeds iets sterker, 

maar het was nota bene Jeffrey Terschegget die uit een afgeslagen corner hard uithaalde op de 

lat in de 41e minuut. Het had een minuut later opnieuw 1-2 kunnen worden als Jamal Bendadi 

de vrije bal had ingeschoten, maar zij lob belandde op het dak van de goal. 

De Merino’s kreeg net voor rust een domper te verwerken toen Ryan Holman met een 

hamstringblessure het veld moest verlaten. Joop de Bruin kwam in de gelederen, waardoor 

David Scholte links achterin kwam te spelen.  

De Merino’s kwam beduidend beter uit de kleedkamer dan bij aanvang en het was 4 minuten 

na rust Jurrien die zijn volley net voorlangs zag gaan. De Merino’s was in de 2e helft de 

betere ploeg, vergat weer te scoren en moest uitkijken dat Volendam door de snelle uitbraak 

niet tot scoren kwam. Joop de Bruin kreeg in de 55e minuut de bal op de 16 meter, haalde uit 

maar zijn schot werd geblokt en belandde net naast. Door de warrige fluitende scheidsrechter 

begon de irritatie toe te nemen en dat zag je langs de lijn ook gebeuren. Beide trainers werden 

hier niet goed van. De spelers in het veld begonnen zich ook hieraan te irriteren. Omar Riani 

kreeg in de 59e minuut een gele kaart, omdat hij een tegenstander blokkeerde. De Merino’s 

wilde wel, maar de echte wil en de goede eindpass ontbrak.  

Anass Lahnine kwam in de 63e minuut in de 16 meter en besloot vanuit een kansloze positie 

te schieten. Zijn schot was ook makkelijk voor het oprapen van de keeper. Net voordat 



 
 

Bendadi gewisseld zou worden voor Sebastiaan Klein kwam hij van rechts naar binnen en zijn 

harde schot met links ging net over de goal heen.  

Net als de wedstrijd tegen Woudenberg stond Klein amper een minuut in het veld en kreeg 

een kleine mogelijkheid om de 2e treffer te maken maar zag zijn schot net over gaan. 

Ondertussen moest de verdedigers Gardien en v.d. Berkt enkele malen reddend optreden om 

de doorgang van de rappe aanvallers van de oranjehemden te beletten. Dat lukte met verve. 

Maar ze konden niet voorkomen dat Joey Tol de mogelijkheid kreeg om te scoren. Via via 

ging deze bal net naast en zo bleef de gelijke stand op het scorebord staan.  

 

In de 80e minuut kreeg Riani de bal aangespeeld 

en zijn schot met zijn rechterbeen ging net over. 

Moest Ristic (ingevallen voor Lahnine) dan het 

verschil maken? Er kwam wel vuur in de voorste 

linie en door een mooie een twee kwam de bal 

voor de voeten van Klein. De bal stuiterde een 

klein beetje op, waardoor hij niet vol uit kon 

halen. De bal ging over de keeper richting de 

goal, maar werd door Volendam net voor de lijn 

gered. De Merino’s drong erg aan, maar 

Volendam kreeg nog de beste mogelijkheid. De goed meegelopen Pim Gardien zorgde ervoor 

dat Joren naar buiten gedreven werd en uiteindelijk pakte Vrolijk deze bal. Er waren nog wat 

kleine mogelijkheden en aan alles voelde je dat de bal er nog wel in kon gaan, maar verder 

dan een vrije trap van Riani in de muur kwam De Merino’s niet meer. Na 93 minuten floot 

Vriesenga af en hadden beide trainers 2 punten verloren. Ook de aansluiting met de nummer 1 

verdween als sneeuw voor de zon en AFC kwam over De Merino’s heen. 

Volgende week speelt De Merino’s om 14.30 uur voor de beker uit in Amsterdam-Noord 

tegen zaterdag 3e klasser SV Kadoelen. Zaterdag 26 november wordt er weer thuis gespeeld 

voor de competitie. Dan komt Roda’46 op bezoek. Hopelijk worden dan de 3 punten 

thuisgehouden en komt de 2e plaats weer in het zicht. AFC en Zuidvogels spelen dan tegen 

elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De Merino’s eenvoudig door in beker na zevenklapper 

Kadoelen – Merino’s  0-7 

19-11-2016 

Op een regenachtige middag in Amsterdam-

Noord mocht De Merino’s aantreden tegen 3e 

klasser SV Kadoelen voor de 2e ronde van de 

beker. Een veld gelegen langs de A10, relatief 

open met wat bomen zonder blad. De bladeren 

lagen in de 16 meter van 1 van de 

doelgebieden. Op papier zou dit een 

eenvoudige middag voor de blauw witte 

brigade moeten worden en dat bleek achteraf 

ook zo. 

Een warming-up in de stromende regen op een verouderd kunstgrasveld. Een dug-out met 

slechts 8 stoelen, maar wel een sfeervolle kantine. Een ambiance voor een echte 

bekerwedstrijd. 

Het begin was voor de Kadoelen, die via hun nummer 16 het eerste schot mochten lossen in 

de 2e minuut, maar de bal verdween bijna op het hockeyveld achter het Sportpark van de 3e 

klasser. Daarna was het De Merino’s dat de lakens uitdeelde, maar zeker niet florissant 

speelde. Een voorzet van Ristic aan de linkerkant ging hoog voor, maar helaas was er 

niemand bij de 2e paal aanwezig.  

Dezelfde Ristic wist in de 10e minuut een rebound niet in het net te krijgen, maar schoot hard 

op de keeper. Na een steekbal van Joop de Bruin werd Jamal Bendadi aan het werk gezet, 

maar deze schoot net naast. Na 25% van de wedstrijd werd een kopbal van Sebastiaan Klein 

gekeerd door de Oudshoorn van de lijn. Twee minuten later kreeg Lahnine aan de linkerkant 

van de goal de bal, maar schoot hem 20 meter naast. Zoveel kansjes, dan ga je toch aan een 

doelpunt denken? Deze kwam net voor het verstrijken van het 1e half uur. David Scholte zette 

een een-twee op met Mikula Ristic. David behield het overzicht en zag op de 11 meter stip 

Jurrien van der Horst vrij staan die de 0-1 aantekende. 

 Dat Jurrien er zin in had, bleek 5 minuten later toen hij aanlegde van buiten de 16 meter en 

met een halfhoge schuiver de bal in de verre hoek krulde. Het was niet allemaal even goed, 

maar De Merino’s kon simpelweg hier niet verliezen. Het verschil in veldspel was erg groot. 

Anass Lahnine bleek vandaag vanaf nummer 10 over een bijzondere gave te beschikken. 

Vanuit zijn ooghoek zag hij de keeper van de Kadoelen niet geheel goed in zijn goal staan. 

Hij beroerde de bal met zijn rechterbeen zo dat hij over de keeper heenvloog in de verre 

bovenhoek. Het had nog 1-3 kunnen worden als de nummer 11, Van Ankeren, niet 1 op 1 had 

gefaald voor keeper Vrolijk. Het schot verdween net over de doellat. Na exact 45 minuten 

vond de scheidsrechter het voldoende en zochten de spelers de warme kleedkamer op. 
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Trainer Oostermeijer wisselde in de rust driemaal. Jamal 

Bendadi, Anass Lahnine en Patrick van de Berkt bleven in 

de kleedkamer achter en voor hen in de plaats kwamen 

Patrick Donkervoort, Omar Riani en Maik Veenendaal. De 

oudste speler in de selectie, Jeffrey Terschegget, gaf aan dat 

Maik Veenendaal een plaats verdiende vanwege zijn inzet 

tijdens trainingen en bleef zodoende zelf aan de kant met de 

reserve keeper Erik Petrus. Besproken werd rust te 

bewaren, naar een blauwe te spelen en bij voorkeur over de grond. Dat lukte vrij aardig. Het 

was Ristic die zijn 1e van de middag liet aantekenen na een voorzet van de net ingevallen 

Donkervoort. Daarna nam De Merino’s even gas terug, wat de gastheren direct 2 kleine 

kansjes opleverde via Landrij (schot net over) en Van Ankeren (kopte net over). Toen de zon 

lichtjes begon te schijnen begon de schapenmachine weer te draaien. Dat leverde soms leuk 

voetbal en fraaie combinaties op. De gastheren waren moegespeeld.  

Nadat David Scholte de bal bij Ristic had bezorgd was de spits niet zelfzuchtig en gaf 

Donkervoort de mogelijkheid om de 0-5 aan te tekenen. Donkervoort schoot de bal hard 

achter de keeper. Uit een counter was het Sebastiaan Klein die de bal hard tegen de paal 

aanschoot en uit een corner was het Pim Gardien die zijn hoofd niet goed tegen de bal kreeg. 

Net voordat het uur geslagen had kwam de Landrij (nummer 7) gevaarlijk de 16 meter in, 

maar Vrolijk keerde met zijn onderbeen de bal. Net na het uur was het de nummer 4 

(Azaoumi) die zijn schot net over zag gaan. De Merino’s bleef zodoende nog steeds zonder 

tegendoelpunt in de beker. Verdediger Jos Henken hield de verdediging goed gesloten samen 

met zijn kompanen en keeper Vrolijk. Op 20 minuten voor het einde kwam er een uitgelezen 

kans voor Riani op 22 meter van de goal middels een vrije bal. Onze specialist lobt de bal leep 

over de muur en met een lage stuit op het gladde veld verdween de bal achter de keeper, 0-6. 

Het slotakkoord kwam van Mikula Ristic. De bal van Joop de Bruin kwam bij Sebastiaan 

Klein die knap kapte en met een goede pass de bal bij Ristic bracht, 0-7. 

Een zevenklapper was het einde van deze bekerwedstrijd. De Merino’s speelt hierdoor in de 

tussenronde op 17 december 2016 thuis tegen hoofdklasser Swift die 3e klasser DCG met 4-1 

versloeg. Vorig jaar de ploeg die De Merino’s uit de beker schoot dankzij een laat doelpunt op 

2e paasdag. 

Komende zaterdag weer om het andere ‘echie’ en wel tegen Roda’46 om 14.30 uur op 

Sportpark De Groene Velden. De nummer 3 zal voor de winterstop alle zeilen bij moeten 

zetten om bovenin mee te blijven draaien. 
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Merino’s – Roda ’46  1-0 

 

Op een koude zaterdagmiddag werd voor 

de wedstrijd 1 minuut stilte gehouden ter 

nagedachtenis aan 

Ery Jakobsen. Ery werd 75 jaar. Hij was 

jarenlang als vrijwilliger verbonden aan 

De Merino’s. 

Voor het vele goede werk dat hij voor 

onze vereniging heeft gedaan zijn wij 

hem zeer dankbaar. Bij deze wedstrijd 

waren zijn vrouw Annelies, kinderen en 

kleinkinderen aanwezig. 

 

Door afwezigheid door o.a. blessures had Henne Joop op de rechts back plaats gezet. 

In de beginfase ging de wedstrijd gelijk op, maar naarmate de wedstrijd vorderde werd De 

Merino’s sterker. Na een half uur zakte het spel peil beduidend van de bezoekers uit Leusden. 

Het was dan ook De Merino’s die ongeveer 10 minuten voor rust op een verdiende 1-0 

voorsprong kwam. 

Het was Jurrien v.d. Horst die net buiten de 16 met een bekeken schot in de rechter 

benedenhoek het nakijken gaf aan doelman Micha Claassen. Deze doelman, die normaal als 

wissel fungeert, was vooral in de 2e helft een echte sta-in-de-weg. Na de rust kon Roda’46 

geen vuist meer maken en het wachten was op de verlossende 2-0. Als De Merino’s beter met 

de kansen was omgesprongen was de uitslag veel hoger geweest. De mooiste kansen werden 

door onze spelers om zeep geholpen. 

 

Jammer was dat scheidsrechter Knetsch, die 

een goede wedstrijd leidde, in de 2e helft een 

onterechte gele kaart gaf aan Omar Riani. Hij 

zou, na een blessure behandeling, te vroeg 

weer het veld zijn ingestapt. Dit was echter 

niet het geval, maar helaas werd de gele kaart 

niet geseponeerd. 

De 3 punten waren binnen en kon De 

Merino’s zich gaan opmaken voor 

aankomende zaterdag. Dan wacht in 

Langbroek een zware wedstrijd tegen SVL 

 

 

 



 
 

De Merino's en trainer Oostermeijer langer aan elkaar verbonden 
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VEENENDAAL Samen met Henne 

Oostermeijer wil De Merino's de 

Hoofdklasse in en daarom heeft het voor 

twee jaar verlengd met de oefenmeester. 

Dit maakte de trainer donderdagavond aan 

zijn spelers bekend, die getrakteerd werden 

op taart en bier. ,,Nee, dat is geen 

sportmaaltijd. Als ik dat de jongens geef, 

raakt hun lichaam van slag." 

De opmerking van Oostermeijer is alleszeggend. Sinds drie en een half jaar zijn De Merino's 

en de Veenendaler aan elkaar verbonden en dit huwelijk blijkt er één met een goud randje. 

Oostermeijer wist van de ploeg een voetbalmachine te maken en de spelers zijn uiterst 

tevreden over hem. ,,Zij zijn door het bestuur gevraagd om hun mening te geven en ze hebben 

unaniem besloten dat de club met mij door moest gaan." 

Ook Oostermeijer was er snel uit met de club waarmee hij stappen wil maken. ,,We hebben 

dan wel twee uur om de tafel gezeten, maar dat ging een kwartier over de verlenging." 

Toch had hij ook kunnen wachten op een andere club, maar dat zag de trainer niet zitten. ,,Ik 

heb ambities met deze club. Met hen wil ik richting de hoofdklasse en dat gaat hopelijk dit 

seizoen al lukken. In de afgelopen jaren hebben wij met z'n allen echt stappen gemaakt en er 

zit nog veel rek in. Vandaar dat ik ook met twee jaar heb verlengd." 

Naast de ambitie was er nog een andere reden om langer bij de eersteklasser uit Veenendaal te 

blijven: ,,Ik vraag mij af of ik ergens zoveel plezier kan hebben als hier. De groep is zo gretig 

en de arbeidsethos is hoog. Daarnaast is er ook veel ruimte voor plezier. Op donderdagavond 

ben ik in de kantine ook één met hen en op zaterdag mogen ze wat van mij verwachten. Dus 

tja, waarom zou je verder kijken als je het uitstekend naar je zin hebt?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SVL – Merino’s 0-1 

Voorafgaand aan de wedstrijd zou dit de 

topper zijn in de 1e klasse A, de nummer 3 

en 4 gingen ten strijde vanmiddag. Zoals zo 

vaak in grote wedstrijden was het een matig 

niveau en nam uiteindelijk De Merino’s 3 

punten mee naar Veenendaal. 

Met een aanvallend ingestelde opstelling 

betrad De Merino’s het veld in Langbroek, 

om veel druk te zetten op de achterste linie 

van de gastheren. Uiteraard ontstaat dan 

ook ruimte achter onze laatste linie, wat gevaarlijk kan zijn met de snelle aanvallers van SVL. 

De Merino’s begon redelijk met schot van Jurrien van der Horst net naast de goal van keeper 

Geert-Willem Merkens. Nadat De Merino’s er gevaarlijk uit dacht te komen was het de 

nummer 5 van de withemden die aan de rem trok, Bastin Hofman kreeg de eerste prent 

voorgehouden van scheidsrechter Duindam. De Merino’s drong wel voorzichtig aan, maar 

echte kansen kwamen er niet in de eerste 10 minuten of het moet de voorzet van Klein in de 

handen van de keeper zijn geweest of de redding van Riani in zijn eigen 16 meter op een 

voorzet van Thomas Malolepszy (nummer 7 SVL). 

De eerste mogelijkheid voor SVL was een kopbal van Wouter van Hoof uit een corner die 

maar net over zeilde. Scheidsrechter Duindam zag in het eerste kwartier in alles kwaad en 

bestrafte een gevecht om de bal als geel voor Terschegget. Hij floot vooral zijn eigen 

wedstrijd, had zijn eigen regels, noemde vaak allebei en voordeel kende hij niet. Dit ook tot 

groot ongenoegen van de supporters van beide kanten en de technische stafleden. Een 

onoplettendheid in de achterste linie van de blauwhemden zorgde voor een overtreding op 

randje zestien voor SVL. De bal werd vakkundig door keeper Vrolijk uit de lucht gegrepen in 

de 20e minuut. Het spel bestond vooral uit foute passes, verkeerde beslissingen en een nieuwe 

vorm van kick and rush.  

In de 31e minuut was hier een mooi voorbeeld van: De Merino’s kwam er met 4 man uit 

tegenover 2 verdedigers. Jamal Bendadi leverde met alle goede bedoelingen de bal in bij 1 

van de 2 verdedigers, dit tot grote woede van trainer Oostermeijer. Overzicht bewaren, over 

de grond en naar een zelfde kleur spelen leek zelfs te moeilijk. Ondertussen kreeg de nummer 

7 van SVL een gele prent voor een minder slimme overtreding op de middenlijn. In de 34e 

minuut was het eerste schot op goal te noteren. Omar Riani legde net buiten de zestien meter 

aan, maar de bal verdween makkelijk in de handen van Merkens.  

Nog voor de pauze zouden 2 zaken belangrijk worden. Anass Lahnine kreeg tot tweemaal toe 

de bal de kans de 0-1 aan te tekenen via zijn hoofd. Bal 1 ging net over en bal 2 was te zacht, 

waardoor hij makkelijk door de keeper opgeraapt kon worden. Dat scheidsrechter Duindam 

soms consequent kon zijn, liet hij in de 41e minuut zien toen hij Thomas Malolepszy een 2e 

gele kaart gaf en dus met rood vroegtijdig de kleedkamer op kon zoeken. Misschien zwaar 

gestraft, maar hij raakte Terschegget zeker op het moment dat deze de bal langs hem speelde 

en zo een kans van SVL voorkwam. De Merino’s met 11, SVL met 10 man. 



 
 

In de rust hadden beide trainers een tactische wissel toegepast. De Veenendaalse trainer van 

SVL, Jan Gaasbeek, zette de niet fitte Willem Baaij in en trainer Oostermeijer zette 4 

aanvallers in. 

SVL kreeg zo waar met 10 spelers de beste mogelijkheid na rust toen Selcuk Albayrak net 

over de goal van Vrolijk kon koppen. In de 52e minuut was het Patrick Donkervoort die vanaf 

links naar binnen liep, de bal kreeg en de 16 meter inliep. Hij werd getorpedeerd en zo gaf 

Duindam een penalty aan de nummer 3 van de 1e klasse A. Joop de Bruin verzilverde dit 

buitenkansje en bracht de Veense schapen op 0-1.  

Men zou dan denken aan een walk-over met 11 spelers tegen 10, maar het was vanaf toen 

SVL die alles of niets gingen spelen en De Merino’s tegen de muur drukte. Enkele malen 

kwam De Merino’s er goed uit, maar onzorgvuldige passes of slechte communicatie zorgden 

niet voor gevaar. 

 David Scholte speelde goed en scherp en zijn tegenstander was de eerste die vervangen werd, 

gevolgd door Bendadi die het veld verliet voor Mikula Ristic. Die mocht tegen het elftal van 

zijn vader (Dragan Ristic is assistent coach van SVL) laten zien wat hij met zijn sterke 

lichaam en lengte kon betekenen. Op appel van Jan Gaasbeek zag Duindam opeens een 

handsbal van Patrick van de Berkt op randje 16. Hij ontving hiervoor ook de gele kaart in de 

68e minuut. De vrije trap die volgde door Willem Baaij ging maar net naast de goal van 

Vrolijk. Met nog 16 minuten te gaan leek een mooie aanval in het verschiet, maar Anass 

Lahnine zag Sebastiaan Klein over het hoofd en zo belandde de bal naast de goal. Dat was 

ook de laatste actie van Klein, die door Przemek Szeller werd afgelost voorin. SVL bleef de 

lange bal hanteren in de hoop dat hij plotsklap voor de voeten van een van de withemden zou 

vallen. Het dichtstbij was Albayrak, die zijn schot vanaf hoek 16 net langs de 2e paal zag 

zeilen in de 84e minuut.  

Wouter van Hoof had waarschijnlijk te veel voetbal op tv gekeken toen hij vanaf 25 meter aan 

mocht leggen voor een vrije bal, die hoog over de lat ging bij De Merino’s. Dat Vrolijk over 

een goede lang bal beschikt liet hij in de 87e minuut zien toen hij Donkervoort bereikte die 

zijn schot voorlangs het doel zag gaan. Omdat de kansjes niet goed werden uitgespeeld bleef 

het tot de 95e minuut spannend. Toen vond ook Duindam het goed en floot voor de laatste 

maal. De Merino’s pakt hier 3 waardevolle punten. 

Volgende week wordt de laatste competitiewedstrijd gespeeld op eigen Sportpark De Groene 

Velden tegen Zwaluwen’30 uit Hoorn. Door de winst van De Merino’s en het gelijke spel van 

Zuidvogels en Volendam is er een top 3 ontstaan die op slechts 3 punten van elkaar staat. Hoe 

gaat De Merino’s de winterstop in? Komt dat zien komende week. 

(En noteer ook 17 december de bekerwedstrijd thuis tegen hoofdklasser Swift Amsterdam in 

de agenda, aanvang 14:30 uur) 

  



 
 

De Merino’s met bittere nasmaak de winterstop in 

 Merino’s – Zwaluwen ’30  4-4 

Het had zo mooi kunnen zijn. De nummers 1 en 4 

tegen elkaar en ook de nummers 2 en 5. De 

Merino’s (nummer 3) moest tegen laagvlieger 

Zwaluwen’30 uit Hoorn. Uiteindelijk met een 

bittere nasmaak gaan de mannen van trainer 

Oostermeijer de winterstop in, 4-4 einduitslag. 

Op deze donkere en saaie middag in Veenendaal 

begon De Merino’s onder kunstverlichting 

afwachtend. Er werd gezocht naar de juiste 

personen, maar die werden niet gevonden. In de 8
e
 minuut werd Jurrien van der Horst niet 

bereikt en stuitte Omar Riani in de 10
e
 minuut op doelman Potveer. Die redde met zijn been 

het schot met de punt. Zwaluwen kwam er soms gevaarlijk uit, vaak via Ivo Rottine (nr. 21) 

en Jelle Huitema (nr. 7). De laatste ging alleen in de 14
e
 minuut op Vrolijk af, schoot de bal 

langs hem, maar gelegenheid rechtsback Sebastiaan Klein redde door een goede sliding.  

Kort daarna kwam de bal bij Jurrien van der Horst die met een ferme hakbal Anass Lahnine 

alleen voor de keeper zette en de 1-0 aantekende in de 16
e
 minuut. De Merino’s begon op 

stoom te komen, vooral Klein zette vaak aan vanuit achter en was een plaaggeest voor 

Zwaluwen. Soms gingen zijn voorzetten hoog voorlangs, waardoor het gevaar toch weer 

week. Vier minuten na de 1-0 lag de bal opnieuw in het netje. Het was Patrick Donkervoort 

die vanaf links een afgemeten voorzet gaf op Van der Horst die de bal met zijn hoofd 

schampte en de 2-0 aantekende.  

Van der Horst was de man van het eerste kwart van de wedstrijd en had in de 25
e
 minuut de 

schapen op 3-0 kunnen zetten, maar zijn schot belandde in het zijnet. Uit de daarop volgende 

corner kopte Donkervoort net over. Zwaluwen was vaak gevaarlijk uit standaardsituaties. 

Vaak kwam dan nummer 21 Rottine mee naar voren, maar zijn kopballen verdwenen over of 

naast. Anass Lahnine had er zin in en was goed aanspeelbaar in de eerste helft. Hij sleurde, 

zette mensen vrij voor de goal of schoot soms zelf van buiten de 16 meter. Uit een corner 

kwam de bal bij Donkervoort, die gaf de bal aan de weer fitte Ryan Holman. Die gaf een 

afgemeten voorzet en bij de 2
e
 paal kon Lahnine de 3-0 aantekenen. Het leek voor rust al 

gespeeld te zijn. De verdediging onder leiding van aanvoerder Van de Berkt kende nauwelijks 

problemen. Zette Zwaluwen daar dan niks tegenover? Weinig, al kwam het wel meer in de 

wedstrijd. 

 De Merino’s kwam goed uit de rust en was bij vlagen heer en meester. De assistent 

scheidsrechter van Zwaluwen vlagde wel scherp, want enkele malen was het waarschijnlijk op 

het randje of geen buitenspel. Tot 3x toe had scheidsrechter Van Waveren dit verzoek 

gehonoreerd. In de 57
e
 minuut leek De Merino’s op 4-0 te komen, maar Joop de Bruin schoot 

de bal in het zijnet na een pass van Jamal Bendadi.  

Na 59
e
 minuten werd buitenspel door Zwaluwen zelf opgeheven en konden Anass Lahnine en 

Patrick Donkervoort alleen op keeper Potveer afgaan. Lahnine twijfelde geen moment en met 

een mooie passeerbeweging was hij langs de keeper en was de 4-0 een feit. De Merino’s zat 



 
 

op rozen en trainer Oostermeijer haalde Holman uit voorzorg naar de kant. David Scholte 

mocht hem als linksback vervangen. En kort daarna mocht ook de moegestreden Donkervoort 

naar de kant en kwam Premzek Szeller voor hem in de plaats. 

Na een uur spelen werd een half hoge bal richting 

doelman Vrolijk gespeeld. De normaal sterk 

meevoetballende keeper schampte de bal half en de 

nummer 7 (Huitema) kon deze in het lege doel schieten. 

Uit het niets was het 4-1. Ivo Rottine was al in de 2
e
 

helft naar voren gedirigeerd om de verdedigers van de 

Merino’s in de lucht te kunnen verslaan. Maar hij bleek 

ook over een goede trap te beschikken toen hij in de 63
e
 

minuut net buiten de 16 meter mocht aanleggen en de doel in het doel schoot, 4-2. De 

Merino’s speelde op dat moment niet meet swingend en acties mislukten jammerlijk. Vaak de 

belangrijkste pass ging niet goed, waardoor Zwaluwen toch het idee kreeg dat er iets te halen 

viel. Al leek het daar na een uur totaal niet op. Als je zelf niet scoort…. 

De Merino’s werd verder achteruit gedrukt en riepen het onheil over zichzelf af, ook toen het 

in de 73
e
 minuut 4-3 werd door Mirko Boukens (nr. 19). Hij schoot vanaf de 16 meter in de 

verre hoek de bal achter Vrolijk. De ingevallen Jos Henken (voor Terschegget, die zijn 4
e
 gele 

kaart opliep en dus volgende week (bekerwedstrijd tegen Swift) geschorst is) had het in de 

lucht moeilijk tegen Ivo Rottine. De ballen gingen allemaal op hem en de doorkopbal moest 

voor gevaar zorgen. Scheidsrechter Van Waveren was de 2
e
 helft wat meer op de hand van 

Zwaluwen en op appel gaf hij vrije ballen naar lieve lust. In de 90
e
 minuut werd Rottine net 

buiten de 16 niet geraakt, maar door zijn val gaf Van Waveren in de hoek van de 16 meter een 

vrije bal. Rottine ging zelf achter de bal staan en zelf keeper Potveer kwam mee naar voren. 

De bal verdween in de verre hoek achter Vrolijk en de 4-4 stond op het scorebord.  

Toch was het nog niet gedaan en kreeg De Merino’s nog 1 corner mee. Omar Riani trapte de 

bal, maar de kopbal van der Horst ging net naast en zo was het gelijke spel een feit. 

Omdat Volendam (nummer 4) won van Zuidvogels (nummer 1) en nummer 2 (AFC) won van 

SVL (nummer 5) was dit een bittere pil voor de schapen. Bij winst had men 1 punt achter de 

koploper gestaan en gelijk met de nummer 2 Zuidvogels. 

De winterstop wordt ingegaan als nummer 3 met respectievelijk 3 en 2 punten achterstaan en 

met de wetenschap dat we de huidige top 6 allemaal nog thuis ontvangen. Het kan dus een 

mooi seizoen worden. 

Volgende week speelt De Merino’s thuis voor de tussenronde van de beker thuis tegen 

hoofdklasser Swift uit Amsterdam om 14.30 uur. De competitie wordt pas op zaterdag 28 

januari 2017 weer gestart met de uitwedstrijd tegen VVZ’49 uit Soest. 

 

 

 

 



 
 

Voorbeschouwing bekerwedstrijd De Merino’s – Swift. 

De Merino’s is bezig aan een zeer sterk seizoen, de 3
e
  plaats in de Eerste Klasse A is stevig 

in handen van het equipe van trainer Henne Oostermeijer. Naar het zich laat aanzien zullen de 

Veenendalers in een felle strijd verwikkeld raken met AFC en Zuidvogels voor promotie naar 

de Hoofdklasse. Daarom was het een bittere pil, na een riante voorspong van 4-0, dat De 

Merinos zaterdag jl.  Zwaluwen 30 HCSV nog langszij lieten komen. 

In het bekertreffen aanstaande zaterdag is AVV Swift de tegenstander op Sportpark De 

Groene Velden.  AVV Swift is geen onbekende voor trainer Henne Oostermeijer. “ Vorig 

seizoen verloren we in Amsterdam met 1-0 van AVV Swift, inzet was toen een plaats in de 

halve finale die tevens recht gaf op een ticket voor de landelijke KNVB beker. Ook in het 

volgende jaar willen we nog actief meedoen in het bekertoernooi. Het is lekker dat we nu een 

keer thuisspelen en dat we uitgerekend tegen AVV Swift de kans op een revanche krijgen, 

maakt het extra mooi.” 

Het zal geen gemakkelijke klus worden voor De Merino’s. De Amsterdammers uitkomende in 

de Hoofdklasse A wonnen hun laatste competitie wedstrijd uit bij Argon met 2-3 en staan op 

een verdienstelijke 4e plaatst. 

“ De spelopvatting van Swift trainer Mark Evers is bij mij bekend en daarom verwacht ik een 

open wedstrijd met twee aanvallende ploegen. Er zijn wat spelers afwezig maar dat is inherent 

aan het tijdstip van het jaar. Meerdere ploegen hebben hiermee te maken. De selectie is 

dermate sterk dat we dit kunnen opvangen, tijdens de competitie is dit ook al meerdere malen 

gebleken.” Aldus Henne Oostermeijer. 

AVV Swift heeft ook zeker de opvatting verder te bekeren dit is op te maken uit de 

bewoording van de technische Coördinator Wolfgang Hommes;” Vorige jaar was het voor 

ons een moeilijke overwinning. Zaterdag zal het wederom een spannende wedstrijd worden 

verwacht ik, beide teams zijn in goede vorm. De landelijke bekerfinale verloren we van 

Magreb’90 dat was jammer. 

Dit seizoen voor de KNVB beker na strafschoppen uitgeschakeld door Jodan Boys , maar het 

smaakt zeker naar meer. “ 

 

 

Merino’s – Swift  1-2 

Na een aftastend beging was het Swift dat een licht 

veldoverwicht creëerde . De opbouw van de Merino’s 

werd in een vroeg stadium verstoord. Maar de passing van 

Swift was te onnauwkeurig om enigszins gevaarlijk te 

worden. Gedurende de eerste helft kwam de Merino’s 

beter in de wedstrijd. Via een prima aanval bediende 

Jamal Bendadi de meegelopen Jurriën van Horst, zijn 

inzet mistte echter kracht waardoor Sieuwerd Teerink de 

bal eenvoudig kon vangen. Niet veel later werd een schot van Omar Riani ternauwernood 



 
 

geblokt. Uit de hierop volgende corner kon Jürrien van Horst met het hoofd de bal net niet de 

juiste richting meegeven. Met de rust in aantocht kreeg Swift speler Bas Middelkoop via een 

mooie crosspass de bal in zijn bezit, zijn inzet was echter te wild en ging ruimschoots naast. 

Met 0-0 werd er gerust. 

In de 57e minuut kwam de Merino’s keeper Jeroen Vrolijk, bij wegstompen van de bal, 

ongelukkig ten val. Met waarschijnlijk een spierscheuring in de schouder moest hij het veld 

verlaten, zijn vervanger was Erik Petrus. Koud in het veld werd de nieuwe doelman bijna 

verast door een kopbal van Mike de Ruijter, zijn inzet schampte de paal. In de 70e minuut 

brak Ryan Holman namens de Merino’s, met een heerlijke vrije trap de wedstrijd open 1-0. 

Met de ingevallen wissels, Joop de bruin voor Jamal Bendadi en Patrick Donkervoort voor 

Mikula Ristic kreeg de thuisclub de wedstrijd volledig in handen. Swift was veroordeeld tot 

countervoetbal. Toch was het Jaap Smeeing die de stand gelijk trok. De middenvelder kon 

zich kinderlijk eenvoudig vrij spelen in het centrum en dit betekende 1-1.  

De wedstrijd die zo lang op slot had gezeten ging helemaal open. Er waren aan beide zijden 

kansen te benoemen die een beter lot hadden verdiend. Waar iedereen zich al begon op de 

maken voor de penalty reeks viel uiteindelijk de beslissing. Wellicht doordat de scorebord 

met de tijdsaanduiding defect was, koos de Merino’s in de 90e minuut voor een voetballende 

oplossing, dit ging faliekant mis. Tot zijn grote verrassing kreeg Mike Ruijter de bal in zijn 

bezit en dit betekende een bekerronde verder 1-2. Via een vrije trap ver in blessuretijd was het 

aan Ryan Holman de taak om zijn tweede goal van deze middag te produceren. Zijn inzet 

werd gekeerd door Swift muur. Scheidsrechter F. Akkaya kon de frustratie van de thuisclub 

niet zo goed inschatten en ging in een sportieve wedstrijd nog wat kaarten trekken voor hij 

voor het einde blies. 

 “ Eerste helft optisch beter zonder iets te creëren, tweede helft moeilijk gehad en de goals 

vielen uit het niets. We zijn de gelukkigste vanmiddag.” Was de analyse met een 

Amsterdamse tongval. 

 

 “Zonde, net op het moment dat je denk de wedstrijd onder controle te hebben zijn het 

individuele fouten die de wedstrijd doen kantelen. Er had zeker meer ingezeten maar het is 

niet anders.” Aldus de Merino’s trainer Henne Oostermeijer. 

Filmpje Merino’s – Swift   https://youtu.be/VwRJxqyyCDI 

  

De Merino’s gaat zich nu richten op de tweede seizoenshelft waarin het begint met een 

uitwedstrijd op 28 januari in Soest tegen VVZ’49 

  

https://youtu.be/VwRJxqyyCDI


 
 

De Merino's winnaar Jan Rebergenbokaal  
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VEENENDAAL In Sporthal West hebben zo'n 2000 toeschouwers genoten van de 22ste 

editie van het Jan Rebergentoernooi. Titelverdediger en favoriet FC Lienden werd door De 

Merino's vakkundig van zijn troon gestoten.  

 Even niet aan een uitgestippeld strijdplan 

denken, maar lekker pielen in de zaal. Het was 

het hoofddoel van de deelnemers aan het Jan 

Rebergentoernooi, dat voor de 22ste keer volle 

tribunes trok. Het zaalspektakel stond bol van de 

hoogstandjes, mooie doelpunten, spelvreugde, 

strijd en rode kaarten.  

 

 

 

 

 

Alles wat je bij een zaalvoetbaltoernooi hoopt te zien, was dinsdagmiddag te bewonderen in 

Sporthal West. ,,Op zo'n toernooi wil je altijd iets extra's geven", sprak smaakmaker Joop de 

Bruin van De Merino's. ,,Het is altijd één van de hoogtepunt in het seizoen en heel 

voetballend Veenendaal is hier te vinden. Dat maakt het ook zo mooi om hier te zijn." 

  

 

 

HARD TEGEN HARD Waar men veel had verwacht van FC Lienden, bleek juist De 

Merino's de ploeg in de groepsfase met het mooiste voetbal. Samen met Omar Riani liet De 

Bruin zien over behoorlijk wat 'skills' te beschikken en de twee toonden dit vooral in de strijd 

tegen hun vorige club DOVO. 



 
 

Bij (wederom) afwezigheid van GVVV was dit het duel waar de aanwezigen naar uitkeken. 

De volle tribune zag hoe DOVO met een 1-4 nederlaag naar de kleedkamer werd gedirigeerd. 

Een plek waar trainer Gert Kruys op dat moment al zat. De trainer liet zich meeslepen in het 

voetbalgeweld binnen de lijnen en moest met rood inrukken. 

 

 TOETJE Na de groepsfase mochten VRC, Advendo'59, Veenendaal en sv Panter genieten 

van hun vakantie. 

De Merino's won de halve finale na strafschoppen van Renswoude. Het echte vuurwerk was 

vervolgens bij het duel tussen FC Lienden en DOVO te zien. ,,Het ging soms hard tegen 

hard", drukte DOVO-speler Nick Coster zich nog zachtjes uit. 

Er vielen diverse rode kaarten, waarna ook beide banken zich ermee bemoeiden. Na een korte 

afkoelpauze was iedereen weer tot bedaren gekomen en kon er op sportief vlak geknokt 

worden voor een plek in de finale. Alle remmen gingen los en hierbij was het publiek de grote 

winnaar. Het spektakelstuk kreeg in de vorm van een penaltyserie een toetje en daarin bleek 

DOVO de sterkste. 

 

KOPIE VAN FINALE ,,Dit is mijn eerste keer op het Jan 

Rebergenbokaal en ik vind het een schitterend toernooi", 

aldus Coster. ,,Veel publiek, mooie verenigingen en veel 

strijd. Tja, die opstootjes, dat hoort er wel een beetje bij 

toch? Zelf heb ik ook jaren in de zaal gespeeld en ik was 

dan ook blij toen ik hoorde dat er in Veenendaal zo'n 

toernooi was." 

De gifkikker nam ook in de finale zijn ploeg op sleeptouw en daarin wilde DOVO maar wat 

graag afrekenen met De Merino's. Toch leek de finale een kopie te worden van het groepsduel 

en kwam de eersteklasser uit Veenendaal door doelpunten van Omar Riani en Joop de Bruin 

op een 2-0 voorsprong. 

 VERDIEND DRANKJE Het publiek begon zich al wat meer tegen DOVO te keren, toen de 

hoofdklasser het genoeg vond. Via Arrien Bakkenes, Nick Coster en Bas Mooij werd de stand 

omgebogen en leek de toernooiwinst voor het grijpen. ,,Maar toen kwam die vrije trap", 

glunderde ex-DOVO-speler Omar Riani, die nu uitkomt voor De Merino's. ,,De Bruin wilde 

hem nemen, maar volgens mij schoot ik hem aardig tegen de touwen." 

De sporthal ontplofte na de gelijkmaker en ook de finale moest beslist worden via 

strafschoppen. Uiteindelijk bleek Arrien Bakkenes de schlemiel en zorgde De Merino's ervoor 

dat de Jan Rebergenbokaal weer in Veenendaals bezit is. ,,We hoopten op de finale tegen 

DOVO", bekent Riani. ,,Natuurlijk ook omdat Joop en ik daar hebben gespeeld, maar ook 

voor het publiek. Twee Veenendaalse ploegen tegen elkaar is toch het mooist. Na die 1-4 

waren zij uit op revanche en was het voor ons zaak rustig te blijven. Dit lukte en nu staan wij 

hier als winnaar. Fantastisch om zo'n zaalvoetbaltoernooi te spelen, maar nu is het toch echt 

tijd voor een verdiend drankje." 



 
 

 

 

  

 

 

In de dug-out met Omar Riani 

De KNVB is druk bezig met pilots en roadshows 

langs diverse verenigingen om feedback te 

krijgen voor de vernieuwing van het 

pupillenvoetbal. De Merino’s speler Omar Riani 

is opgegroeid met de ouderwetse manier van 

opleiden, namelijk het straatvoetbal. 

Wanneer je Omar Riani ziet spelen vallen enkele 

essentiële voetbalkwaliteiten direct op. Totale 

controle over de bal, oog voor medespelers en 

loopvermogen. “ Door veel op straat te voetballen en in de zaal wordt de techniek vanzelf 

beter. Zoals zoveel kinderen uit Veenendaal de opleiding genoten bij GVVV en DOVO, deze 

staan natuurlijk goed aangeschreven. Op jonge leeftijd dicht tegen de BVO’s van Feyenoord 

en Vitesse aangezeten maar dit is er helaas nooit van gekomen.” Blikt Omar Riani terug op 

zijn jeugd. 

Zijn debuut als rechtsbuiten in DOVO 1 beleefde hij tegen IJsselmeervogel onder de 

toenmalige trainer Koos Waslander. Het was trainer Peter Visee die hem vanwege zijn 

loopvermogen later op het middenveld posteerde. 

Met een dertigjarige leeftijd in aantocht is het gedrag in het veld van de baltechnicus 

beduidend rustiger geworden. “ Ik ben een emotionele speler en wil wat voor spelletje het ook 

is altijd winnen. Tegenwoordig tel ik eerst tot drie en speel weer verder dat scheelt een hoop 

trammelant. Tijdens de absurde schorsing van achttien maanden bij Bennekom is bij mij de 

knop omgegaan, ik maak me niet meer druk over anderen en wil zelf genieten van het 

voetbalspelletje. Na de gedwongen rust kon ik nog zes wedstrijden met FC Jeugd meespelen 

en werden we kampioen, een heerlijk gevoel kan ik je zeggen.”  

Dat Omar Riani graag voetbalt moge duidelijk zijn gezien de vele competities waarin hij 

actief is. De Merino’s en zaalvoetbalteams Chabab/ Ben van de Pavert maken gebruik van 

zijn voetbalkwaliteiten. 

“ Wanneer ik lichte pijntjes voel neem ik gas terug. Van echte zware blessures ben ik tot nu 

toe gespaard gebleven, een kneuzing tijdens een duel daar blijft het wel bij.” De sportieve 

prestaties van 2017 heeft Omar Riani al op zijn netvlies staan. “ We promoveren met Chabab 

naar de topklasse van het zaalvoetbal dat weet ik zeker. Met de Merino’s gaan we tot de 



 
 

laatste dag meedoen om de titel. De gehele top zes moet nog naar Veenendaal komen. Anders 

moet het via de nacompetitie gebeuren, persoonlijk wil ik ook Topklasse spelen. 

De jeugdwerker van beroep weet exact wat hij nog wilt in de voetballerij. “ Er zijn wat 

contacten in de zaal om op eredivisie niveau te gaan spelen. Verder wil ik op korte termijn 

jeugdtrainer worden. Na de winterstop ga ik mezelf oriënteren wat er mogelijk is. “ 

 

De Merino's hoopt zich per direct te 

versterken met Farhah 
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VEENENDAAL Als de papieren rond komen, versterkt De Merino's zich per direct met 

Yassine Farhah. De aanvallende middenvelder komt over van zondag eersteklasser RKSV 

Minor uit Nuth en heeft al enkele keren meegetraind met de ploeg uit Veenendaal. 

In het oefenduel tegen Scherpenzeel speelde Farhah zijn eerste minuten al en het wachten is 

nu op groen licht van de KNVB. De behendige voetballer doorliep de jeugdopleiding van 

Fortuna Sittard en stapte over naar Groene Ster. Sinds kort in hij naar Veenendaal verhuisd en 

hoopt hij dat de KNVB meewerkt.  

 Naast veldvoetbal, is Farah ook actief in de zaal. Zo speelt hij in de hoofdklassecompetitie bij 

ZVC Chabab.  

 

 

  



 
 

VVZ ’49 – Merino’s 1-2 

Omzettingen Oostermeijer bezorgen De Merino's winst  

De Merino’s wint de eerste wedstrijd na de winterstop uit in Soest tegen VVZ’49 met 2-1 

door doelpunten van Mikula en Joop. 

De wedstrijden tegen VVZ’49 uit Soest staan zelden bekend als lekkere wedstrijden. Vaak 

wel veel strijd, doelpunten en nipte overwinningen. Zo zou het deze middag ook gaan op de 

goede kunstgrasmat in Soest. VVZ’49 zag gedurende de winterstop hun trainer en aanvaller 

gaan. Trainer Ouaali had al besloten na dit seizoen naar Argon in Mijdrecht te gaan, maar zag 

het halverwege de competitie in Soest niet meer zitten en stopte, aanvaller Sardi volgde zijn 

spoor. 

Gezien deze situatie en de stand op de ranglijst kon je dus een VVZ verwachten met veel 

strijd en passie, dat gebeurde ook vanaf het begin. De Merino’s had daar zichtbaar moeite 

mee, ook gezien de iets andere spelformatie aan eigen zijde. Het was de lepe spits Saddy de 

Koning (VVZ) die als eerste zich liet zien op de voorzet bij de eerste paal, maar overschoot. 

Daarna waren het Jurrien van de Horst en Omar Riani die hetzelfde deden aan de blauwe 

zijde. Na iets meer dan een kwartier ging Joop de Bruin uit een steekpass alleen op de 

jeugdige keeper van VVZ af en zag Anass Lahnine vrij staan, helaas miste hij voor een leeg 

goal. De bal rolde naast. VVZ zat veel lekkerder in de wedstrijd en kwam in de 21e minuut op 

1-0 door Harrie Hamstra, die in de 16 meter vrij uit kon halen en doelman Vrolijk het 

nakijken liet. 

 

De Merino’s wilde wel, maar het lukte niet. Veel balverlies, slordige verdedigen en vooral 

functioneel niet bezig zijn met de wedstrijd. Na het doelpunt moest Jurrien van de Horst de 

strijd staken, vanwege een opspelende hamstringblessure. Hierdoor kwam spits Mikula Ristic 

de gelederen versterken. 

Net voor rust werd De Merino’s al sterker en schoot na een overtreding en gele kaart aan 

VVZ zijde Omar Riani de vrije trap op de lat. 

In de rust besloot trainer Henne Oostermeijer het systeem iets aan te passen, zodat er meer 

druk op VVZ zou komen. Dat pakte vanaf het begin goed uit. Het was aanvoerder Van de 

Berkt die in de 1e minuut na rust op de linksbuiten positie kwam en een voorzet gaf die maar 

rakelings langs de verre paal ging. De toon was gezet. Slechts 64 seconden later werd Ristic 

door Bendadi alleen voor de keeper gezet en de spits faalde niet, 1-1. De druk werd nog 

verder opgevoerd, maar VVZ kreeg via hun behendige spelers ook nog enkele kansjes en 

mogelijkheden. Toch waren het vooral de schapen die aanvallend veel meer lieten zien. Een 

voorzet van de goed spelende David Scholte kwam bij Bendadi, maar die miste oog in oog 

met 18 jarige keeper Van Vliet. De rebound werd door Ristic op de buitenkant van de paal 

geschoten. 

 

Niet onvermeld mag worden de hakbal op eigen helft, waarbij aanvoerder Van de Berkt 2 

spelers het Soester bos instuurde. Een onrustige periode brak aan, waarbij VVZ weer even 

grip leek te krijgen en de betere kansen kreeg. Een kans aan hun zijde werd drie maal door 



 
 

Vrolijk voorkomen en de stand bleef gelijk. Gezien het beeld daarna zou De Merino’s met 3 

of 4 doelpunten verschil hebben moeten winnen. Er kwamen veel ruimten en veel overtal 

situatie, maar de meesten werden door egoïsme, slecht uitspelen en concentratie niet benut. 

Totdat de bal van Bendadi op een Soester arm kwam en scheidsrechter Vriesenga in de 76e 

minuut niets anders kon doen dan de bal op de stip te leggen. De nimmer zenuwachtig 

lijkende Joop de Bruin haalde deze keer opnieuw de trekker over en 1-2 was een feit. 

Ondanks dat er nog veel kansen en mogelijkheden kwam, welke keer op keer verprutst 

werden bleef het spannend. 

De verdedigers Van de Berkt, Holman, Gardien (later Henken) en Terschegget bleven de 

gelederen gesloten houden. In de 93e minuut vond de scheidsrechter van dienst het mooi 

geweest en was De Merino’s weer 3 punten rijker. 

Door het gelijke spel van Zuidvogels klom De Merino’s op doelsaldo naar de 2e plaats van de 

ranglijst, 3 punten achter koploper AFC. Volgende week wacht de revanche in de 

thuiswedstrijd tegen Zuidvogels. 

Aanvang op sportpark De Groene Velden is 14.30 uur. 

Opstelling De Merino’s: 

Jeroen Vrolijk; Pim Gardien (76’ Jos Henken), Jeffrey Terschegget, Patrick van de Berkt, 

Ryan Holman; Joop de Bruin, David Scholte, Jurrien van der Horst (21’ Mikula Ristic), Omar 

Riani; Anass Lahnine en Jamal Bendadi 

Scheidsrechter: 

Vriesenga uit Bilthoven 

Scoreverloop: 

21’ 1-0 Harrie Hamstra 

47’ 1-1 Mikula Ristic 

76’ 1-2 Joop de Bruin (pen) 

Toeschouwers: 150 

Gele kaart Merino’s: Joop de Bruin 

 

Voorbeschouwing De Merino’s – Zuidvogels. 

  

 Zoals al meerdere malen is vermeld krijgt De Merino’s nog de gehele top vijf uit de eerste 

klasse A op bezoek. De eerste van dit rijtje die afreist richting Veenendaal is Zuidvogels. De 

bezoekers staan op een derde plaats met een gelijk aantal punten als de Merino’s. Het 

doelsaldo van +3 is in het voordeel van de ploeg uit Veenendaal.  

Zuidvogels is zoekende naar de vorm die men in het eerste gedeelte van de competitie 

tentoonspreidde. De laatste overwinning dateert alweer van 12 november vorig jaar toen JSV 

Nieuwegein met 1-0 werd verslagen. In een reeks van vier opeenvolgende wedstrijden konden 

er slechts twee schamele punten worden bijgeschreven. Door deze slechte serie zijn AFC en 

de Merino’s de Huizenaren op de ranglijst gepasseerd. In de eerste wedstrijd na de winterstop 

kwam Zuidvogels wederom niet tot winst, in de thuiswedstrijd tegen FC Aalsmeer bleef men 



 
 

steken op een bloedeloze 0-0. De heenwedstrijd in Huizen werd destijds met maar liefst 5-0 

verloren door de Merino’s  

 Ondanks dat Zuidvogels niet in blakende vorm verkeert blijf het een geduchte tegenstander 

voor de Merino’s weet ook Jurriën van de Horst “ In de uitwedstrijd tegen Zuidvogels hebben 

we inderdaad niet veel te vertellen gehad. De acht punten die ze hebben voorgestaan zijn 

volledig verdampt. Eenvoudig zal het zeker niet worden maar we kunnen gevoelige tik 

uitdelen zaterdag. Volendam en SVL de nummers vier en vijf spelen ook tegen elkaar, het kan 

dus zomaar wel eens een mooi weekend worden. Ik ga er vanuit dat we niet zo slap beginnen 

als vorige week tegen VVZ’49. Zuidvogels is van een ander kaliber en zal dit genadeloos 

afstraffen. Wanneer we ons eigen spelletje spelen gaat het helemaal goed komen daar ben ik 

van overtuigd, plus dat we nog wat hebben recht te zetten natuurlijk.” 

 

De Merino's verliest van zichzelf en van Luinge 
aring Buttons  
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Merino’s – Zuidvogels 3-4 

VEENENDAAL In het topduel tegen Zuidvogels 

speelde De Merino's twee wedstrijden en geen enkele 

werd gewonnen. Niet omdat de bezoekers zo goed 

waren, maar vooral omdat de Veenendalers een 

oneerlijke strijd moest aangaan. Het maakte 

persoonlijke fouten en zag Luinge bezig zijn met een 'one man show'. ,,Als zelfs Ryan 

Holman, onze rustigste speler, uitvalt tegen hem, weet je genoeg." 

Natuurlijk is het na een nederlaag makkelijk wijzen naar de arbiter en daarom wil doelman 

Jeroen Vrolijk eerst naar zichzelf en naar zijn team kijken. Het scoorde dan wel drie keer, 

maar het kreeg ook vier tegentreffers om de oren. ,,Zeker drie goals waren persoonlijke 

fouten. Dat zorgt al voor irritaties en als je dan ook nog eens zo'n scheidsrechter hebt. Tja, dan 

wordt het er niet makkelijker op." 

 HERPAKKEN En dat terwijl het nog zo goed aan het duel begon. De nummer twee uit de 

eersteklasser kreeg in de tweede minuut een indirecte vrijetrap en zag deze door Omar Riani 

benut worden. De vroege openingstreffer zorgde niet voor rust en de nummer drie in de 

competitie werd sterker. ,,Wij speelden onrustig en kwamen niet meer aan voetballen toe. Zij 

zaten er bovenop." 

Na een half uur viel dan ook de terechte gelijkmaker en vervolgens herpakte De Merino's 

zich. Het begon zijn eigen spelletje te spelen en door aanjager Joop de Bruin kwam het weer 

op voorsprong. De middenvelder ging goed door, gaf voor en zag Jurrien vd Horst met zijn 

hoofd de 2-1 maken.  

 BLUNDERS ,,En toen kwam die strafschop", baalde Jeroen Vrolijk na afloop. ,,Net voor 

rust legt Luinge de bal opeens op de stip. Er was in mijn ogen niets aan de hand." 



 
 

De doelman was kansloos en de sluitpost werd direct na rust ook verslagen. Een blunder van 

zichzelf, bekende Vrolijk: ,,Ik zag er niet best uit. Ik kwam uit en dan moet ik de bal hebben. 

Dit was niet het geval." 

RODE KAART Ook Omar Riani deelde mee in het foutenfestival en door knullig balverlies 

konden de bezoekers eenvoudig de 2-4 aantekenen. Vervolgens werden de mouwen 

opgestroopt en klapte De Merino's er bovenop. Duels werden gewonnen, het had meer de bal 

en zag Riani zijn fout herstellen; 3-4.  

In jacht op de gelijkmaker werd De Merino's diverse keren teruggefloten door Luinge en 

liepen de frustraties hoog op. Het duel werd continu stilgelegd en spelers verloren hierbij hun 

discipline. Hierbij pakte Riani zijn tweede gele kaart en moest daardoor vijf minuten voor tijd 

inrukken. 

 ,,Luinge was lachwekkend", aldus Vrolijk. ,,We waren van te voren gewaarschuwd en toch 

krijg hij het weer voor elkaar. Maar ook hierbij moeten wij naar onszelf kijken. Win je zo'n 

wedstrijd, dan lach je om hem. Niet hij, maar wij maken de fouten. Jammer, want je had 

vandaag Zuidvogels van je af kunnen schudden." 

  

De Merino's-doelman blijft club trouw 
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VEENENDAAL Links en rechts werd zijn naam bij GVVV en DOVO genoemd, maar 

Jeroen Vrolijk blijft De Merino's trouw. De doelman van de Veenendalers hoorde de 

geruchten ook, alleen kiest hij ervoor niet te wachten tot het concreet wordt. ,,Ik hoorde ook 

het één en ander, maar ben niet benaderd. Daarnaast heb ik nu mijn ja-woord gegeven aan De 

Merino's. Ik blijf hier." Bij de eersteklasser heeft Vrolijk het plezier weer helemaal gevonden. 

De keeper is daar de onbetwiste nummer één en zal dat dus ook volgend jaar zijn. ,,Met deze 

ploeg wil ik de hoofdklasse in. Dit seizoen doen wij goed mee en gaan we voor het 

kampioenschap. Het is dus echt wel mogelijk 

Aalsmeer – Merino’s  5-0 

 

Onder een fijn lentezonnetje werd er om half 3 afgetrapt in 

Aalsmeer. Op papier zou dit een tegenstander zijn om de 

nederlaag tegen Zuidvogels te doen vergeten. 

Aalsmeer begon gretig met druk naar voren, maar de eerste 

kans was voor de schapen uit Veenendaal. Uit een corner 

werd de bal over gekopt. Er waren kansen over en weer, 

waarbij die van Aalsmeer steeds gevaarijker werden. Keeper 

Vrolijk, Ryan Holman en Patrick van de Berkt redden steeds net op tijd. De Merino’s kwam 

op een enkele kleine kans na nauwelijks echt aan hun eigen spel toe. Mikula Ristic kwam uit 

een voorzet van Anass Lahnine net een stukje teen te kort. In de 37e minuut beging keeper 



 
 

Vrolijk een overtreding in de 16 meter en kreeg tot verbazing van een ieder de rode prent te 

zien van scheidsrechter Akkaya, plus een penalty tegen. De uitleg was overtreding van 

achteren. 

Keeper Erik Petrus, die al een hele wedstrijd met het 2e elftal had gespeeld mocht zijn debuut 

in de competitie maken en proberen de penalty te stoppen. Maar aanvoerder Burak Sitil faalde 

niet, 1-0. 

Pim Gardien werd gewisseld voor Erik Petrus overigens. Daarna ging het snel en stond De 

Merino’s nog voor rust met 3-0 achter door doelpunten van Martins en Kraemer. De Merino’s 

was even alles kwijt. Jeffrey Terschegget kreeg ook nog een gele kaart en is nu ook geschorst. 

In de rust probeerde trainer Henne Oostermeijer nog het systeem iets aan te passen. Szeller 

kwam erin voor Donkervoort om voorin meer kopkracht te genereren.  

Eigenlijk was de wedstrijd al gespeeld en zo leek de 2e helft ook voort te kabbelen. Aalsmeer 

wilde wel, maar was niet effectief genoeg met schot onderkant lat, kopbal over, vrije kans 

voor leeg doel mis. De Merino’s zette daar 2 vrije trappen op de 16 meter tegenover van De 

Bruin en Holman, maar beide kwamen zelfs niet op het doel terecht. Kort na de vrije trap 

werd De Bruin gewisseld voor Farah, die zo ook wat minuten mocht maken. Erik Petrus had 

enkele goede reddingen en hem was niets te verwijten, evenals Henken en Ristic die beiden in 

de basis begonnen. Jurrien van de Horst probeerde te blijven voetballen, maar zag telkens 

teveel spelers om hem heen om de bal naar een blauwe te kunnen spelen. Uiteindelijk werd 

het door vermoeidheid nog 4-0 en 5-0 door doelpunten van hun invallers Kocon en Doeswijk. 

Een teleurstellend resultaat in de strijd om de bovenste plaatsen en de 2e periode. Het team zal 

fysiek en mentaal opgelapt moeten worden om hier nog een rol van betekenis in te gaan 

spelen. 

 

Volgende week speelt De Merino’s niet en zaterdag 4 maart 

wordt de vorige week afgelaste wedstrijd tegen Geinoord 

ingehaald op sportpark De Groene Velden. 

 

 

Merino’s – Geinoord 0-1 

Het zit De Merino’s in deze fase niet mee. Tegen opnieuw een lager geklasseerde 

tegenstander werd niet gewonnen. Geinoord ging met de 3 punten terug naar Nieuwegein. 

Met een 2e plaats in de periode (bij winst, mits Aalsmeer punten zou verliezen) kon men 

mogelijk een nacompetitieplek afdwingen. Maar als je eenmaal in zit in de hoek waar de 

klappen vallen, dan is het lastig weer op te staan. 

Onder het oog van 175 toeschouwers werd er aangetreden met een iets andere opstelling dan 

gebruikelijk. Door schorsingen waren Jeffrey Terschegget, Jeroen Vrolijk en Omar Riani niet 

van de partij. Tel daar de blessures van Sebastiaan Klein, David Scholte en Ryan Holman bij 



 
 

op en je mist 6 potentiele basisspelers. Om die reden werd er begonnen met keeper Daan 

Hagelstein en Aart Groenleer vanuit het 2e elftal. 

De Merino’s begon rustig aan de wedstrijd en kreeg ook 

het eerste kansje. Jamal Bendadi schoot iets te zacht en 

de bal rolde dan ook naast. Door een foute pass op het 

middenveld kwam de Willem-Paul van der Heijden 

(broertje van Jan Arie van der Heijden) vrij (volgens onze 

grensrechter buitenspel) en kon alleen op Daan 

Hagelstein af. Hij verzaakte niet en zorgde voor de 0-1 na 

5 minuten. Zou de rug gerecht kunnen worden? In de 9e 

minuut kreeg Geinoord een vrije trap op onze helft. 

Aanvoerder Berkt en Van der Heijden waren een beetje 

aan het shirtje trekken en na een hakje achteruit van de Geinoord speler trapte Berkt na met als 

gevolg een rode kaart. Met 10 man verder en 0-1 achter. De rug werd gerecht, maar makkelijk was 

dat niet. Men kwam wel aan spelen toe, maar kwam vaak een mannetje tekort om echt gevaarlijk te 

worden. Er waren wat kleine mogelijkheden over en weer, maar beider keepers hoefden niet in actie 

te komen.  

In de 30e minuut wilde Pim Gardien Dimitri Djollo afstoppen, maar helaas voor Gardien 

kwam de knie hard in aanraking met zijn gezicht en moest Gardien het veld verlaten. Hij was 

immers ook buiten bewustzijn geweest. Voor hem kwam Marco de Gooijer in het veld en 

maakte na blessureleed weer zijn rentree achterin. 

Ondertussen kreeg Geinoords rechtsback nog een keer geel en schoten de bezoekers nog 

voorlangs. 

Na rust wilde De Merino’s graag de aansluitingstreffer maken om zodoende nog een echte 

wedstrijd van te maken. Jos Henken speelde achterin een goede pot, maar ontving in de 49e 

minuut wel een gele kaart vanwege praten. De vrije trap die daarna volgde vloog de goal in, 

maar werd afgekeurd. Hij moest in minstens 2 keer gaan en werd direct tegen het net 

geschoten. De bezoekers uit Nieuwegein proberen ook maar wat, waardoor het bijna een echte 

wedstrijd bleef. Keeper Hagelstein beroerde de bal in de 53e minuut niet goed, maar uit de 

scrimmage werd de bal weggeschoten.  

Geinoords verdediger torpedeerde Anass Lahnine randje 16 en de vrije trap werd via de 

onderkant van de laat ingeschoten door Joop de Bruin, 1-1. Het geloof was even terug, maar 

net na het uur werd duidelijk waarom Djollo over goede kwaliteiten beschikt. Hij werd 

aangespeeld, maar draaide tegendraads de bal in de kruising, 1-2. Luttele minuten later kreeg 

ook De Bruin een gele kaart voor praten, dat was iets waar scheidsrechter Virancikli geen 

boodschap aan had en stuurde zelfs teammanager Van Stempvoort weg nadat hij sorry scheids 

had gezegd. In de 64e minuut kreeg Geinoord opnieuw een vrije trap randje zestien en ook 

deze werd afgekeurd, deze keer omdat de bal de lat beroerde en Djollo in buitenspel positie de 

bal tegen zijn lichaam kreeg. De Merino’s ontsnapte opnieuw en bleef gedeeltelijk in de 

wedstrijd, maar kreeg amper kansen op hun helft. Uit standaardsituaties bleek De Merino’s 

het gevaarlijkst. Opnieuw De Bruin achter de bal bij een vrije trap hoek zestien meter en 

ternauwernood kon keeper De Ridder met zijn vingertoppen de bal redden. Uit de rebound 

schoot De Bruin naast. 



 
 

 

Na driekwart van de wedstrijd moest Jurrien van der Horst het veld aangeslagen verlaten en 

kwam Yassine Farah voor hem in de plaats. De Merino’s wilde wel, maar statisch lopen, veel 

verloren kracht en een man minder zorgde ervoor dat het eigenlijk alleen nog maar 

tegenhouden was. Van der Heijden was nog een keer gevaarlijk uit een schot wat net 

voorlangs ging en keeper Hagelstein redde 1 op 1 tegen Djollo. Bijna was het nog 2-2 

geworden, maar de bal van Lahnine spatte uiteen op de lat. De Merino’s drong nog 1 keer 

aan, maar het schot van Bendadi werd geblokt door hun speler en uit de volgende aanval was 

het Djollo die zijn slalom zag eindigen voor de voeten van Van der Heijden en die schoot in 

een leeg doel, 1-3. 

 

Daarmee was de wedstrijd ook direct afgelopen en kon De Merino’s de wonden wederom 

gaan likken. De volgende wedstrijd zullen Terschegget en Riani weer van de partij zijn en 

mogelijk loopt ook de ziekenboeg leeg. Daarentegen zij Vrolijk en De Bruin (4e gele kaart) 

geschorst. 

Volgende week wederom thuis, nieuwe kans, nieuwe periode die begint…hopelijk met meer 

succes! 

Kom de blauwe schapen gerust aanmoedigen tegen Montfoort om 14.30 uur op Sportpark De 

Groene Velden. 

 

Merino’s – Montfoort 1-1 

Na 3 nederlagen is De Merino’s erin geslaagd om thuis een punt te pakken tegen Montfoort. 

Op eigen veld werd er goed begonnen, maar kabbelde de wedstrijd steeds verder naar een 

bedenkelijk niveau van beide kanten. Uiteindelijk stond de 1-1 score op het scorebord. 

Hiermee schoten beide ploegen niets op. 

Opnieuw pakte De Merino’s binnen 10 minuten een 

kaart, Omar Riani kreeg geel en is daarom komende 

wedstrijd opnieuw geschorst. Het eerste wapenfeit was 

voor Montfoort, waarbij Dion Gerritsen net naast 

schoot. Na bijna een kwartier spelen werd een doelpunt 

van Montfoort afgekeurd vanwege een handsbal, iets 

wat scheidsrechter Vriesenga goed zag.  

Door een verstapping moest De Merino’s na 17 minuten noodgedwongen wisselen en werd 

Jamal Bendadi vervangen door Przemek Szeller. Door schorsingen en blessures hadden de 

schapen niet eens een reserve doelman op de bank zitten en slechts 3 wissels. Stelde De 

Merino’s daar dan niets tegenover? Jawel, strijd werd er wel geleverd in de eerste helft en na 

27 minuten schoot Pim Gardien over na een goede aflegging door Anass Lahnine. Binnen het 

half uur gaf Patrick Donkervoort een afgemeten voorzetten, maar zowel Szeller als Lahnine 

misten de bal. Uiteindelijk werd het net voor het rustsignaal toch 1-0. Aanvoerder Jeffrey 

Terschegget stuurde Jos Henken de diepte in en op snelheid gaf hij de bal in de 16 meter voor 

de voeten van Anass Lahnine die keeper Vianen verschalkte. 

 



 
 

Merino’s wilde wel, maar het lukte wederom niet een voorsprong vast te houden. Slechte 

passes, verkeerde keuzes en 2 matig voetballende teams waren het beeld van de 2e helft. 

Montfoort was wel iets sterker, maar moest ook wel gezien de stand. Nadat een voorzet van 

De Merino’s net voorlangs ging en gemist werd, was het Mike van Oosterom die de bal kon 

oppikken na een slechte pass van Riani. Randje 16 passeerde hij makkelijk 2 tegenstanders en 

schoot in de korte hoek raak. Keeper Daan Hagelstein was geklopt op deze inzet. De schapen 

drongen iets aan, maar een paar kleine plaagstootjes was het maximale. Szeller kwam alleen 

oog in oog met de keeper, maar zijn inzet werd gered door verdediger Van Luinen. Na iets 

meer dan een uur werd gekeken of Hagelstein wakker was, maar in de korte hoek redde hij 

katachtig op een inzet van Ballo. 

Na 70 minuten werd Donkervoort vervangen door Yassine Farah, welke aan de basis stond 

van 2 voorzetten die helaas gemist werden in de 16 meter. Het dichtstbij voor de schapen 

kwam opnieuw Gardien, die door Lahnine de diepte in werd gezonden maar met links niet 

verder kwam dan een bal in de handen van de keeper. Vannacht zal Marck van Baal nog wel 

even wakker worden van zijn kop kans in de 78e minuut vanuit een corner. Hij kan vrij 

inkoppen, maar zijn kopbal ging hard over. 

 

 

Anass Lahnine ontving in de 83e minuut nog een gele prent, waarmee hij volgende week ook 

mag toekijken. Het meest hachelijk was in de 87e minuut een vrije trap van Montfoort randje 

16 meter. Maar met een muur van 10 spelers ging het schot van Gerritsen op de handen van 

Hagelstein. Hiermee kwam er een einde aan de wedstrijd na 93 minuten. 

Door dit resultaat blijft De Merino’s 3e staan en wordt de achterstand op nummer 1 AFC 12 

punten, maar werd de achterstand op Zuidvogels (nummer 2) verkleind naar 2 punten. Echter 

is de subtop erg groot geworden, aangezien SVL gelijk is gekomen en Volendam op 2 punten 

daarachter staat. Het worden spannende weken richting het einde van het seizoen. Over 8 

wedstrijden zal alles bekend zijn. 

Volgende week de uitwedstrijd in Nieuwegein tegen JSV om half 3. 

Opstelling De Merino’s: 

Hagelstein; Veenendaal, Terschegget, De Gooijer, Gardien; Van de Horst, Henken, Riani; 

Donkervoort (Farah), Lahnine, Bendadi (Szeller)  

 

JSV – Merino’s 1-1 

De Merino’s miste zaterdag maar liefst 8 

basisspelers door blessures (Holman, Scholte, 

Klein en Bendadi) en door schorsingen (Vrolijk, 

v.d. Berkt, Riani en Lahnine). 

Henne moest dus goed puzzelen om toch nog een 

representatief elftal op de been te brengen. 

Gelukkig was dat hij Martin Ordelman (40 jaar) 

bereid vond om het doel te verdedigen. Martin had 

al 8 jaar niet meer op het veld in de goal gestaan, 

maar speelde een goede wedstrijd. 

Bij de wissels zelfs een 44 jarige, Erik Pater. Het was een slechte wedstrijd van beide kanten. 



 
 

Scheidsrechter de Mik had ook niet zijn beste dag en deelde maar liefst 4 gele en 1 rode kaart 

uit, allemaal voor spelers van JSV N ‘gein. JSV begon, met steun van de harde wind in de 

rug, opportunistisch. Na een kwartier een goede redding op een afstandsschot van JSV. 

Echter 5 minuten later toch de 1-0 voor JSV. Balverlies aan de linkerkant, een speler van JSV 

zet voor en Barry Zweserijnen scoort. Even later een doelpunt voor De Merino´s, maar deze 

treffer wordt op aangeven van de assistent wegens buitenspel afgekeurd.  

Tot aan de rust gebeurt er verder weinig. 

Na rust een iets beter De Merino´s. Wel leiden beide teams veel balverlies en vooral bij JSV 

is er veel ruimte tussen de linies. Na een klein kwartier een penalty voor De Merino´s. Patrick 

Donkervoort wordt op de rand van de 16 onderuit gehaald en scheidsrechter de Mik is 

gedecideerd en wijst naar de stip. Joop de Bruin neemt deze strafschop, maar in eerste 

instantie wordt de bal gekeerd door keeper Pascal Florie. Hij kan de bal echter niet 

vasthouden en in de rebound scoort Joop toch de 1-1 

Het veldspel wordt er echter niet beter van. Een 

kleine 20 minuten voor tijd een overtreding van 

Darryl Wright op Jos Henken en scheidsrechter de 

Mik geeft hem, tot een ieders verbazing, direct rood. 

Zijn uitleg was dat Wright met twee gestrekte benen 

inkwam. Zou het dan nog kunnen voor De Merino´s 

met nog 20 minuten te gaan. Maar de wedstrijd ging 

als een nachtkaars uit. 

Door dit resultaat is De Merino’s 4e en is de 

achterstand op nummer 1 AFC 13 punten. Echter is de subtop erg groot geworden, SVL is nu 

2e met 33 punten, Zuidvogels 3e met 32 punten en De Merino’s 4e met 31 punten, gevolgd 

door DTS Ede met 30 punten. Het blijft spannend. 

Nog 7 wedstrijden. 

Volgende week de thuiswedstrijd tegen koploper AFC om half 3, dat verrassend thuis 

onderuit ging tegen FC Aalsmeer met 1-2. 

Opstelling De Merino’s: 

Ordelman; Veenendaal, Terschegget, De Gooijer, Gardien; Van de Horst, Henken, de Bruin 

(Farah) Donkervoort, Ristic (Boorsma), Szeller  

 

Merino’s – AFC 1-4 

Ondanks een stralende lentedag en een mooi affiche is het De Merino’s opnieuw niet gelukt 

punten te pakken. Tegen koploper AFC zaterdag werd met 1-4 verloren.  

Het lijkt een grote nederlaag, maar persoonlijke fouten en niet goed positie pakken waren de 

oorzaken van de 4 tegen doelpunten. Patrick Donkervoort kon de thuisploeg in de 10e minuut 

op voorsprong zetten na een goede steekbal van Anass 

Lahnine, maar de bal schoot hij voorlangs. 

Drie minuten daarna schoot keeper Jorg Berghuis van 

AFC de bal uit naar voren en kon Mike Helstone 
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ongehinderd aflopen op keeper Daan Hagelstein. Het centrale duo van De Merino’s stond op 

dat moment niet goed en met een lob kwamen de bezoekers op 0-1. In de periode daarna 

probeerde De Merino’s grip op de wedstrijd te pakken met wat kleine speldenprikjes van 

opnieuw Donkervoort en Lahnine, maar beide pogingen gingen mis. 

Net voor het verstrijken van de 30 minuten moest Hagelstein redding brengen nadat hij de bal 

zelf niet goed kon wegwerken. Voor rust kreeg Riani de bal lekker mee en dacht met een 

slimme steekbal Donkervoort te bereiken, maar helaas redde de keeper met zijn benen. 

Net voor rust kwam AFC op 0-2 door een schot van Michael Malmberg, die verwoestend 

uithaalde en doelman Hagelstein kansloos liet. Omar Riani verspeelde de bal op eigen helft en 

de steekpass was dodelijk op Malmberg.  

Ma rust een beter AFC, die duidelijk voor het kampioenschap wilde gaan en een Merino’s 

hinkend op 2 gedachten. Men moest wederom noodgedwongen snel wisselen en achtereen 

volgens kwamen Klein (terug na een slepende knieblessure), De Gooijer en Boorsma het veld 

in voor Gardien, Veenendaal en Donkervoort (hamstringblessure). Lahnine was het dichts bij 

een treffer, maar kwam twee teenlengtes te kort om zelf te scoren of de bal aan de net 

ingevallen Boorsma te geven. Valt het niet aan de ene kant, dan valt hij aan de andere. Zo 

kwam AFC in de 73e minuut op 0-3 door aanvoerder Dokkum. 

Keeper Hagelstein moest kort daarna 2 keer redding brengen op een doelpoging en deed dat 

met verve. Na 78e minuut was het De Gooijer die net voorbij de paal schoot na een steekbal 

van Lahnine. Boorsma kreeg nog geel in de 81e minuut en in de 88e minuut werd het 1-3 door 

Sebastiaan Klein. De vrije trap van Jurrien van der Horst kon niet goed weggewerkt worden 

door keeper Berghuis en de Klein luisterde hiermee zijn rentree op met een doelpunt. Dat het 

in de 91e minuut via Hofstra nog 1-4 werd na een bal op de paal is alleen belangrijk voor de 

statistieken. 

 

AFC een ploeg die makkelijk voetballend de bal rond laat gaan en De Merino’s smachten naar 

de ommekeer en hun eigen spel/vertrouwen. 

Komende week de belangrijke derby tegen Woudenberg, waarin bepaalt gaat worden of De 

Merino’s het seizoen als een nachtkaars laat uitgaan of de ommekeer naar de nacompetitie. 

Aftrap in Woudenberg om 14.30 uur. 

Opstelling De Merino’s: 

Hagelstein; Gardien (Klein), Terschegget, Henken, Veenendaal (De Gooijer); De Bruin, Van 

der Horst, Riani; Donkervoort (Boorsma), Lahnine, Szeller  

 

Woudenberg – Merino’s 0-1 

Vrije trap Joop de Bruin bezorgt De Merino’s drie punten. 

Een vrije schop vlak voor rust zorgde ervoor dat De Merino’s met een 0-1 overwinning 

Woudenberg kon verlaten. Langzaam maar zeker bouwde De Merino’s een veldoverwicht op 

gedurende de eerste helft. Maar een gaatje vinden in de compacte verdediging van 

Woudenberg was lastig.  



 
 

In de 25e minuut was het Sebastiaan Klein die de bal veroverde namens De Merino’s. Zijn 

voorzet werd door Anass Lahnine goed ingekopt, de dalende bal belandde echter tegen de lat. 

Woudenberg beperkte zich veelal tot de lange bal waar het voornaamste gevaar moest komen 

van de rechtsbuiten Rick Staal. Anass Lahnine werd in de 40eminuut onnodig neergelegd 

door zijn directe belager Jesper Kranendonk. De toegekende vrijeschop betekende de 0-1 

ruststand voor De Merino’s. 

 

 

Wie na de onderbreking een ontketend Woudenberg verwachtte kwam bedrogen uit. De 

Merino’s dicteerde met Jurriën v.d Horst en Omar Riani het middenveld. Nadat een 

overtreding op Anass Lahnine binnen de beruchte lijnen door scheidsrechter Ebink werd 

weggewuifd en een schot van Przemek Szeller rakelings over ging leek de derby uit te gaan 

als een nachtkaars. 

In de 90e minuut kwam de wedstrijd weer tot leven. Przemek Szeller had Joey Kooij gevloerd 

op een gevaarlijke afstand. Waar hij tegen Volendam nog trefzeker was schoot Joey Kooij de 

bal via de muur over. De corner leverde nog een hachelijk moment op maar de bal werd 

ternauwernood weggewerkt.  

Tijdens een omschakelingsmoment bracht Jurriën van de Hort ,Omar Riani in stelling, diens 

lob ging echter net langs de verkeerde kant van de paal. Dit was meteen het einde van een 

tegenvallende derby waarbij De Merino’s niet in de problemen is geweest. 

Trainer Henne Oostermeijer was tevreden over zijn team “ Je kan wel spreken van een 

verdiende overwinning wij hebben getracht te voetballen op een moeilijke grasmat. De inzet 

van jongens was goed te noemen. Iets eerder afmaken had wel lekker geweest want een bal 



 
 

kan zomaar verkeerd vallen. “ 

Gezien de overige uitslagen was het een belangrijke zege voor de Veenendalers want de top 5 

maakte geen fout deze zaterdag. 

 

 

Merino’s – DTS ’35 1-2 

De Merino’s verliest derby van DTS’35 Ede. 

Onder een stralend zonnetje is het De Merino’s wederom niet gelukt om de 3 punten in 2017 

op eigen veld te behouden. Tegen koploper van de 3e periode werd met 1-2 verloren door 

persoonlijke fouten. De Merino’s startte als zo vaak sterk, met druk naar voren. Maar net als 

de vorige wedstrijden viel de 1e goal aan de kant van de tegenstander. Het was in de 17e 

minuut Mohamed Laukili die de 0-1 aantekende. Het was even chaos bij de schapen achterin, 

want 2 minuten had men veel geluk toen Anouar Tmim voor een lege goal de bal op de paal 

schoot. Maar 1 minuut later werd door balverlies van Joop de Bruin wel de 0-2 gescoord. De 

bal kwam uitgespeeld half hoog bij Mart de Jong, die met een kopbal via de paal en doelman 

Vrolijk deze treffer op zijn naam kreeg.  

Het eerste echte wapenfeit van de blauw witte brigade van Oostermeijer kwam in de 34e 

minuut toen Joel van Wijk ternauwernood de bal kon wegwerken in de eigen doelmond.  

In de rust wisselde Oostermeijer Pim Gardien en 

Sebastiaan Klein (blessure) en werden de 

aanvallers Jamal Bendadi en Patrick Donkervoort 

ingebracht, zodat er meer druk naar voren zou 

komen. 

In de 4e minuut na rust was er een scrimmage 

voor de goal van de goed keepende Robin 

Franken. Maar de bal werd door een eigen speler 

van De Merino’s geblokkeerd. De Merino’s wilde 

meer de aanval zoeken, maar had het vooral erg 

moeilijk door de taaie verdediging van DTS’35. 

Vooral Joel van Wijk was heerser in de lucht met zijn lengte, waardoor spits Szeller moeilijk 

aanspeelbaar was. 

 

 

Jamal Bendadi trok in de 51e minuut goed naar binnen, maar zijn schot kwam simpel in de 

handen van de keeper. DTS kwam via Laukili net na een uur spelen bijna op 0-3, maar de bal 

ging net naast de goal van keeper Vrolijk. Het was daarna veelal De Merino’s die aandrong en 

DTS die kon verdedigen. In de 71e minuut was het opnieuw Bendadi die de bal zacht tegen de 

keeper aanschoot. Een minuut later was het Donkervoort die schoot, maar de bal kwam op de 

vuisten van Franken. Uit de daaropvolgende corner ging de kopbal van Marco de Gooijer 

hoog over. De Merino’s was erg matig in het nemen van vrije trappen en corners, steeds 

kwam de bal amper voor en was het makkelijk wegwerken voor de Edenaren.  



 
 

Door het niet verkrijgen van de 2e bal stond de Merino’s constant onder druk en liep het 

achter de feiten aan. Met een kwartier op de klok kreeg Jos Henken uit een corner de bal voor 

de voeten, haalde de trekker over en schoot tegen Jamal aan. In zijn rebound schoot hij de bal 

op de 5 meter over. 

Uiteindelijk werd het 1-2 door Patrick Donkervoort. Op de rand van de 16 meter haalde hij 

hard uit en keeper Franken was in de verre hoek kansloos. Het offensief kwam laat en de 

counter werd steeds gevaarlijker. Echte kansen kwamen er niet meer, maar spannend bleef het 

tot het einde. 

 Aan de kant van DTS ontving Mart de Jong een gele kaart, waar rood misschien ook niet 

misstaan had en beging de voor Patrick van de Berkt ingevallen Maik Veenendaal een 

overtreding met als gevolg geel. 

De domste gele kaart kwam voor rekening van Omar Riani, die de scheidsrechter een 

waardeloze vent vond en de scheidsrechter trakteerde hem op een gele kaart. De 7e kaart, dus 

wederom een schorsing. De Merino’s staat nog steeds op de 5e plaats, maar de afstand naar 

plek 2 bedraagt 7 punten met nog 4 wedstrijden te spelen. De kans op nacompetitie is erg 

klein, maar misschien dat plek 4 ook nog iets oplevert, indien DTS de 3e periode pakt. 

Aanstaande zaterdag is het paasweekend en geniet deze klasse van een vrij weekend. Zaterdag 

22 april gaan we weer verder, thuis tegen Volendam. Dit moet de wedstrijd worden, tenminste 

als men nog voor de nacompetitie wilt gaan. Aanvang 14.30 uur. 

 

 

Volendam – Merino’s  2-0 

Sinds 26 november 2016 (!) heeft De 

Merino’s thuis geen overwinning meer neer 

kunnen zetten. Ook vandaag lukte dat niet 

tegen het andere oranje uit Volendam. De 

plaatselijke amateurs wonnen met 0-2 door 

doelpunten van Kevin Tol en Nick Tuyp. 

Sprekende namen voor dit dorp aan de 

boorden van het Markermeer. 

De Merino’s begon zoals wel vaker vrij 

attent met enkele leuke combinatie, maar 

ook slordig balverlies. Sebastiaan Klein 

kreeg in de 11e minuut de bal, maakte een rush en leverde de bal bij Anass Lahnine af, echter 

struikelde deze over de bal heen in de 16 meter. Daarna golfde het op en neer, maar was de 

eerstvolgende mogelijkheid voor Joop de Bruin die op 19 meter van de goal mocht aanleggen 

voor een vrije trap, deze belandde in de muur. Het was enkele keren aan keeper Vrolijk te 

danken dat Volendam niet scoorde, al was spits Veerman er het dichtstbij. Oog in oog met 

Vrolijk faalde hij vanaf 4 meter. 

Toch kwamen de Volendammers op 0-1 in de 30e minuut door een vrije bal. Deze werd in de 

16 gebracht en bij de 2e paal stond Kevin Tol geheel vrij en maakte de 0-1. Sebastiaan Klein 

http://demerinos.nl/wp-content/uploads/2017/04/foto.jpg


 
 

was kort daarna nog ongelukkig met zijn lob en Joop de Bruin schoot opnieuw op slag van 

rust in de muur. 

Het eerste wapenfeit van de 2e helft was voor De Merino’s. De een twee tussen Anass 

Lahnine en Joop de Bruin, kwam weer bij Lahnine, maar deze miste. Drie minuten later was 

het tot tweemaal Jeroen vrolijk die redde op inzetten van Veerman en Springer. De Merino’s 

was vaak aan de bal, voetbalde redelijk en verdiende meer. Echter was de voorzetting vanaf 

de zijkanten matig en vlogen ballen over, naast de goal. Hier had meer uitgehaald moeten 

worden. De net van vakantie teruggekeerde Donkervoort verving de goed verdedigende 

Veenendaal. 

Meer druk naar voren en nog meer aanvalskracht. De Merino’s wilde weer punten pakken 

thuis. Donkervoort schoot te zacht op de keeper, Bendadi schoot gevaarlijk met links naast de 

goal en de kopbal van De Bruin ging ook over. In de 71e minuut was daar de rentree voor 

David Scholte, die na 6 weken blessureleed De Bruin mocht komen aflossen. Jos Henken 

mocht een linie terug en Marco de Gooijer werd vanwege zijn kopkracht naar voren gestuurd. 

De druk werd iets groter, maar door de geboden ruimte was Volendam gevaarlijk door een 

kopbal van aanvoerder Keijzer en een 1 op 1 mogelijkheid van Jaap Molenaar, beide kwamen 

niet tot scoren. Bendadi hielp zijn doelman op de doellijn. Toch werd het in de 90e minuut 0-

2, toen Tuyp van 25 meter verwoestend uithaalde en de bal net onder de winkelhaak 

binnenzeilde. 

Opnieuw zonder punten, opnieuw geen thuisresultaat. Er zijn nog 3 wedstrijden te spelen en 

laten we er vanuit gaan dat De Merino’s alle zeilen bij gaat zetten om uiteindelijk niet de 

mooie 1e seizoenshelft te beslechten met een middenmoot klassering na afloop van het 

seizoen. 

Volgende week wacht Roda’46 in Leusden, zaterdag 6 mei de laatste thuiswedstrijd tegen 

SVL Langbroek en de laatste wedstrijd wordt afgereisd naar hoor, alwaar men tegen 

Zwaluwen’30 zal aantreden. 

 

Roda ’46 – Merino’s 4-0 

Opnieuw is het De Merino’s niet gelukt om passie en strijd als groep op de mat te leggen. “Er 

leken wel enkele jongens met vakantie”, aldus trainer Oostermeijer. Van de 11 opgestelde 

spelers, haalden slechts 5 spelers een voldoende. De overige zakten door het ijs en dan verlies 

je van een tegenstander die nog ergens voor vecht. Tegen Roda’46 werd het 4-0. 

Het begin was voor De Merino’s en deze kregen ook de beste kansen. Donkervoort faalde in 

de 13e minuut oog in oog met keeper Stan Wennekes. Hij ging alleen op hem af, maar liep 

niet rechtdoor maar steeds verder naar de buitenkant. De doelman maakte de goal goed klein 

en de kans was daarmee verkeken. Luttele minute later het Sebastiaan Klein die een fraaie 

een-twee met Joop de Bruin niet kan afronden met een score, de bal eindigde wederom tegen 

de keeper. Je zou denken driemaal is scheepsrecht, maar niet bij de blauwe schapen. 

Donkervoort kreeg in de 27e minuut de kans op 0-1, maar de bal ging voorlangs de goal. 

Zoals in de voetbalwetten geldt dan valt hij aan de andere kant. Dat gebeurde ook, maar de 

scheidsrechter gaf een zeer goedkope penalty aan de gastheren. Scheidsrechter De Waard zag 



 
 

aan de lichte schouderduw en de val buiten de lijnen een strafschop en Sebastiaan Klein een 

gele kaart omdat hij vloekte. Jamal Lachkar wist wel raad met dit buitenkansje en zette keeper 

Vrolijk op het verkeerde been, 1-0. Er leek voor De Merino’s nog niets aan de hand, maar 

Roda rook bloed en Jamal Lachkar werd een ware plaaggeest met zijn snelheid en techniek. 

Net voor rust demonstreerde hij dat tweemaal. De onderkant van de lat werd geteste door hem 

en zijn 2e schot ging maar net over. 

Op basis van strijdlust en door het geven van slechte 

passes aan elkaar kon Roda in de 2e helft verder 

uitlopen. Het begon net na rust toen Jaimy Wilken net 

over schot. De Bruin en Terschegget probeerden met 

een afstandsschoten nog wat te bewerkstelligen, maar 

beide gingen over. De spitsen werden amper bereikt en 

het leek wel of geheel Merino’s onderling een andere 

taal sprak. Men begreep elkaar niet, de ballen gingen 

alle kanten op en de keuzes waren matig. Keeper Vrolijk redde zijn ploeg nog enkele malen 

vanwege een te korte terugspeelbal, een schot op goal of een redding. Na 65 minuten spelen 

ging het even te snel voor de verdedigers van De Merino’s en was het wederom Jamal 

Lachkar die een fraaie solo langs 5 verdedigers afrondde met een laag balletje over de grond, 

2-0. Slechts 2 minuten later kon de bal opnieuw uit het netje gehaald worden. Het was Daan 

Banning die op randje buitenspel werd aangespeeld en met een steekbal Jamiy Wilken alleen 

op Vrolijk afstuurde, deze speelde de bal langs de keeper en kon zo de bal in een vrij goal 

inschieten, 3-0. In de 72e minuut was het helemaal gespeeld toen Lachkar langs Gardien ging. 

Hij trok de bal voor, bij de 2e paal stond Mitchell van de Veer vogelvrij klaar om de 4-0 aan 

te tekenen. Het laatste kwartier was uitspelen en eigenlijk vonden beide ploegen het best. 

Roda hoefde niet meer en De Merino’s kon simpelweg niet meer. De enige smet op de 

wedstrijd was de 2e gele kaart die Gardien ontving, waardoor hij eerder dan de andere heren 

de douche op mocht zoeken. Scheidsrechter De Waard had dit ook met een waarschuwing 

kunnen afdoen, maar hield de regels strak aan.  

De Merino’s zal alle moed en hoop bijeen moeten rapen de komende 2 wedstrijden, aangezien 

de onderste ploegen ook blijven winnen zijn de schapen van de Groene Velden ook nog niet 

geheel veilig. Het verschil is 6 punten met nog 2 wedstrijden te gaan. Zaterdag wordt gespeeld 

tegen SVL uit Langbroek thuis om 14.30 en de laatste wedstrijd mag men naar Hoorn om de 

competitie af te sluiten tegen de plaatselijke Zwaluwen’30. 

 

 

De Merino’s verliest laatste thuiswedstrijd 

Merino’s – SVL 1-2 

Onder een zomerzonnetje heeft De Merino’s ook haar laatste 

thuiswedstrijd niet weten te winnen. SVL uit Langbroek ging met 

de 3 punten naar huis. 

Het was nog even de vraag of de teleurstellende 2e seizoenshelft 

nog zou uitmonden in eventuele degradatiewedstrijden, maar 



 
 

door verlies van Geinoord is De Merino’s veilig en speelt het de laatste wedstrijd van het seizoen 

volgende week in Hoorn tegen Zwaluwen’30 om des keizers baard. 

SVL hielp net als De Merino’s enkele grote kansen om zeep. Het was wederom niet de dag van 

Patrick Donkervoort die in de 25e minuut 1 op 1 de bal verspeelde. Jurrien van der Horst had dat al in 

de 12e minuut gedaan, keeper Merkens redde op de 16 meterlijn. De grootste kansen waren voor de 

nummer 7 van SVL, Thomas Malolepszy. Die presteerde het om in de 32e minuut voor een totaal leeg 

goal op de bovenkant van de lat te schieten. En 2 minuten later schoot hij alleen voor Vrolijk tegen 

hem aan en miste ook de rebound. 

 

Jurrien van der Horst haalde in de 37e minuut de bal van de lijn, nadat David Scholte bijna zijn eigen 

doelman verschalkte. De rust werd ingegaan met 0-0 en het leek wel zomeravondvoetbal.  

Zoals vaker dit seizoen was het uiteindelijk SVL dat in de 66e minuut op 0-1 kwam. De net ingevallen 

Willem Baaij verlengde de diepe bal met de schoen en de balde rolde rustig over de doellijn. 

Sebastiaan Klein had nog een mogelijkheid, maar net als vele andere ballen schoot de bal van zijn 

voet en belandde tegen de paal. Kort daarna werd hij door een lichte knieblessure vervangen voor 

Przemek Szeller en ging David Scholte moegestreden naar de kant en voor hem in de plaats kwam 

Erik Kulik na lag blessureleed. Net voordat Kulik inviel was het de lepe spits Albayrak die met de 

buitenkant van de schoen de nummer 12 (Martijn Verkerk bereikte en deze rondde oog in oog met 

Vrolijk beheerst af. Szeller deed namens De Merino’s nog iets terug, in de 82e minuut schoot hij met 

links in de korte hoek raak. Vrolijk redde nog 1 op 1 met Albayrak, zodat de eindstand op 1-2 werd 

afgesloten.  

De wedstrijd en het seizoen gingen als een nachtkaars 

uit. AFC is kampioen geworden en VVZ’49 is 

gedegradeerd. JSV en Roda’46 maken samen met 

geinoord nog uit wie rechtstreeks degradeert en wie 

p/d gaat spelen. Ook de strijd om de 3e periode en 4e 

plaats ligt nog open, aangezien DTS’35 uit in Volendam 

met 3-1 verloor. En misschien gaat Montfoort nog met 

een prijsje er vandoor. 

 

Zoals eerder gemeld speelt De Merino’s volgende week haar laatste wedstrijd in deze competitie in 

Hoorn om 14.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De Merino’s sluit seizoen in mineur af 

Zwaluwen ‘30 – Merino’s 6-1 

Na 74 seconden was de wedstrijd al gespeeld. Het 

was Nelen die voorbij Henken de bal aflegde op 

Kuijpers en die scoorde vrijstaand. 

De Bruin schoot in de 6e minuut nog op de goal, 

maar de rest van de 1e helft was voor de gastheren 

uit Hoorn. Nelen was een ware pleeg voor de 

verdedigers met zijn snelle dribbels. Sno schoot nog 

naast een leeg goal. De Bruin lobt te snel en de bal 

ging naast. Donkervoort schoot in de 23e minuut ook 

naast de goal. In de 24e minuut kwam Veenendaal voor de geblesseerde Terschegget. 

De 2e helft oogde erg plichtmatig en ging voor de Veenendalers als een nachtkaars uit. 

Kuipers schoot in de 53e minuut uit het niets de 2-0 binnen. Szeller schoot uit het niets met 

naast en Donkervoort schoot over. Het was de periode dat De Merino’s aandrong net voor het 

verstrijken van het uur. De meest uitgelezen kans op de aansluitingstreffer kwam op naam van  

Henken, die de vrije bal van der Horst over kopte. Uiteindelijk werd het aandringen beloond 

door de treffer van Szeller. Uit de klus schoot hij de bal hard achter keeper Diepen in de 63e 

minuut. Daarnaast was het Zwaluwen’30 die nog aanzette en maar liefst 4 doelpunten nog 

wisten te maken. Het was een hattrick op naam van hun nummer 11 Lieder en een makkelijk 

gegeven strafschop die de eindstand op 6-1 liet eindigen. 

Het seizoen eindigt in mineur, vooral 8 punten uit de laatste 13 wedstrijden doen zeer. De 2e 

seizoenshelft was heel matig met uiteindelijk een 10e plaats op de ranglijst. De vooraf 

gehoopte plaats in de bovenste regionen was na de winterstop snel onbereikbaar, maar met de 

juiste inzet had deze plaats niet gehoeven. De gifbeker is leeg. Het is nu zorgen voor een 

gedegen zomerstop om volgend seizoen weer mooi en goed voetbal te laten zien. 

 

VEENENDAAL Na dit voetbalseizoen moet De Merino's het doen zonder de 

werkzaamheden van William van Stempvoort. De elftalbegeleider houdt er naar één seizoen 

mee op en kiest ervoor zijn vrije tijd anders in te delen.  

,,De redenen zijn niet de fijne staf, prettige groep, club of sponsoren", benadrukt Van 

Stempvoort. ,,Ik kies er zelf voor om de tijd die ik nu in de begeleiding steek anders in te 

delen. Bijvoorbeeld zelf sporten of met het gezin leuke dingen doen. Heb altijd gezegd ik doe 

het 100% of niet. Vanwege drukte -van onder andere werk- maak ik deze keuze. Hoewel ik 

dit ga missen en de groep ook." 

  



 
 

 

'Er staat een streep onder dit seizoen' 

21-06-2017 

VEENENDAAL Nu het seizoen 

gespeeld is, is het tijd om met de trainers 

van de Veenendaalse voetbalclubs terug 

te kijken. Te beginnen met De Merino's, 

waar Henne Oostermeijer al flink wat 

jaren coach is.  

Lang leek De Merino's mee te doen om 

de titel in de eerste klasse, maar opeens 

stortte de ploeg als een kaartenhuis in elkaar. Het werd een verloren seizoen, waaronder nu 

een streep staat.  

Zo, eindelijk. Het seizoen is klaar. 

,,Ja, gelukkig wel zeg. Moet ook eerlijk toegeven dat ik er wel aan toe ben. Ik trouwens niet 

alleen, de hele ploeg was er aan toe." 

Terwijl het allemaal zo mooi had kunnen zijn. 

,,Het was een merkwaardig seizoen. Aan het begin vond iedereen dat wij een sterke selectie 

hadden en ik was er zelf ook tevreden over. We begonnen uitstekend en lieten goed voetbal 

zien. Als nummer twee gingen wij de winterstop in en de buitenwacht sprak zelfs over het 

kampioenschap." 

Geloofde je zelf ook in de titel? 
,,Dat vind ik lastig om te zeggen. Het ging op het veld lekker, maar daarbuiten was het soms 

wel lastig. Ik heb veel brandjes moeten blussen en we waren veel bezig met randzaken. Dat 

had invloed op ons spel en de sfeer." 

Klinkt ernstig. Was dat het ook? 
,,We moeten het niet groter maken dan dat het is. Onder afgelopen seizoen staat nu een streep 

en we moeten vooruit." 

Maar de buitenwacht begrijpt niet waarom de terugval zo groot was. Kan je er echt 

niets over zeggen? 
,,Ik weet niet of dat verstandig is. Daar schiet niemand iets mee op. Het is gebeurd en het 

seizoen is klaar. Waarom zouden wij het er dan nog over hebben?" 

Omar Riani speelde de laatste paar wedstrijden niet meer voor de club. Weggestuurd. 

Heeft dat er iets mee te maken? 
,,Het heeft daar inderdaad mee te maken. Laat ik het zo zeggen: de samenwerking is niet 

gelopen zoals hij en wij graag hadden gezien. We zijn wel eens gebotst. Daar wil ik het graag 

bij laten." 



 
 

Dat is niet de enige reden waarom jullie als een kaartenhuis in elkaar vielen. Blessures 

en schorsingen zijn jullie ook niet vreemd. 

,,Hou maar op. Zo hebben er wel eens acht basisspelers in een normale kleding naar onze 

wedstrijd gekeken. Veel te veel blessures zijn er geweest. 

Te fanatiek getraind of was het pech? 
,,Pech, want het waren geen spierblessures. We konden daardoor nooit met de volledige groep 

trainen. Daarnaast hadden we na de winterstop ook slechts één keeper. Dat is genoeg voor de 

wedstrijd, maar je wil graag met twee doelmannen trainen. Nou, tel alles bij elkaar op en je 

weet waarom wij het niet konden volhouden." 

Waren er desondanks wel mooie momenten? 

,,Voor de winterstop was het goed, maar vooral het huwelijk van Przemek Szeller in Polen 

was mooi. Gingen wij met enkele selectiespelers heen. Schitterende tijd en zeker hét 

hoogtepunt." 

Typerend dat je geen wedstrijd noemt. Waren die er dan helemaal niet? 

,,De wedstrijd tegen Woudenberg, die wij met één doelpunt verschil wonnen, was belangrijk. 

Wonnen we die niet, dan moesten wij misschien wel oppassen voor degradatie. Daar was ik 

soms wel bang voor, want wij zaten echt in een mindere fase." 

Van titelkandidaat naar ploeg die strijdt tegen degradatie. Wat een rotseizoen moet dit 

voor jullie geweest zijn. 
,,Het was niet altijd even leuk. Daar ben ik heel eerlijk in."   

Neem jij jezelf daarin iets kwalijk? 
,,Natuurlijk, ik sta toch voor de groep en ben verantwoordelijk. Achteraf gezien had ik dingen 

anders moeten aanpakken, maar dat is nu makkelijk zeggen. We hebben er allemaal van 

geleerd en gaan met veel energie door met de samenwerking. Zo heb ik hier schitterende jaren 

gehad, maar dit seizoen was iets minder. Gelukkig is daaronder nu een dikke streep gezet en 

kijk ik uit naar volgend seizoen."   

En die is voor trainer Henne Oostermeijer al begonnen of ga je eerst genieten van de 

zomer? 

,,Beiden. Omdat wij veel blessures hadden, zitten wij nu al twee keer per week in de 

sportschool met een groot gedeelte van de groep. Tussendoor ga ik genieten van de zomer, 

maar heb ik ook zin om met de groep iets recht te zetten." 

 


