
De Merino's wint 2e periode 
7 maart 2020 

 

De Merino's is erin geslaagd de periodetitel te bemachtigen. Door het 2-2 gelijkspel tegen 

Unicum heeft de ploeg van Jan Gaasbeek niet alleen een prijsje, maar slaat het ook de 

aanval van Unicum af. Unicum blijft door deze einduitslag van op de derde plaats staan 

samen met Batavia ’90 met drie punten achterstand op koploper De Merino's. ASV 

Dronten staat 2e op 2 punten achterstand. Het wordt dus nog een spannende competitie, 
waarin vier ploegen meedoen voor het kampioenschap. 

In een spannende wedstrijd was het Aron Veldhuizen die zijn ploeg op voorsprong 

bracht. De wedstrijd was op dat moment twintig minuten oud en volgens de 

doelpuntenmaker een terechte afspiegeling op dat moment. “Alleen zij maken daarna 

direct de gelijkmaker. Of dat aan ons lag? Nee, dat waren de kwaliteiten van Unicum. Zij 
hebben echt een hele goede ploeg." 

Na de pauze was opnieuw Aron Veldhuizen de gevierde man en zorgde hij ervoor dat De 

Merino's wederom een voorsprong pakte. Daarna maakte De Merino’s de fout door 

achteruit te lopen en daardoor viel tien minuten voor tijd de 2-2.  

“Het was een hele open wedstrijd en beide ploegen kregen veel kansen", analyseerde 

Aron Veldhuizen. “Zij raken de paal bijvoorbeeld en een poging van mij wordt uit de 

kruising gehaald. Ondanks dat we een periodetitel pakken, voelt het gelijkspel dubbel. 

Voor ons geldt het kampioenschap en daarom hebben we nu een beetje gemengde 

gevoelens. Toch moet je ook niet te kritisch kijken. We houden Unicum namelijk op drie 

punten". 

Zaterdag 14 maart speelt De Merino’s in Zutphen tegen Be Quick Z aanvang 15:15. 

foto's De Merino's - Unicum 

https://photos.app.goo.gl/kRzW1BqNpEni5e8v9


De Merino's naar laatste 16 in beker 
26 februari 2020 

 

Het beloofde van tevoren een bloedstollend duel te worden. Waar Pancratius op de 

tweede plaats staat in de 2e klasse, bezetten De Merino’s de koppositie in de competitie. 

De ploegen leken bij voorhand dan ook gelijkwaardig en dat bleek tijdens de wedstrijd 

zeker waar te zijn. De thuisploeg kwam uitstekend uit de startblokken met een 

gevaarlijke hoekschop die ternauwernood werd weggewerkt en een afstandsschot dat 

over ging, maar vervolgens was het De Merino’s dat het betere van het spel had. De 

bezoekers werden gevaarlijk en stonden binnen tien minuten op een 0-1 voorsprong. 

Jamal Bendadi kon zomaar aanleggen in het zestienmetergebied. Hij schoot eerst nog 

tegen de keeper, maar in tweede instantie was het wél raak. 

De treffer schudde Pancratius wakker, want de Badhoevedorpers begonnen na het 

tegendoelpunt steeds beter te voetballen. De ploeg van trainer Danny Hijzelendoorn, die 

topschutter Dave Hertog moest missen wegens een lichte blessure, had echter moeite 

om de vele kansen dat het kreeg, af te maken. Desondanks was het vlak voor rust dan 

alsnog raak. Geklungel in de verdediging van De Merino’s zorgde ervoor dat Richie van 

Hameren alleen voor de keeper kwam te staan. De aanvaller twijfelde geen moment en 

schoot de bal hoog tegen de touwen: 1-1. Het leek de ruststand te worden, maar De 

Merino’s wisten nog voor rust opnieuw op voorsprong te komen. Aron de Koning kon 

vrijuit in het strafschopgebied wegdraaien en afmaken. 

Een flinke tik voor Pancratius, dat na rust scherp begon en via Bobby Bosma diverse 

kansen kreeg om wederom de gelijkmaker op het bord te prikken. Het doelpunt kwam er 

uiteindelijk via Justin Ruijter. Hij maakte een voorzet van Abdel Errachid perfect af: 2-2. 

De spanning was daardoor opnieuw terug in de wedstrijd. Aan de andere kant was het 

vervolgens wél raak. Aron de Koning mocht zomaar aanleggen en de 2-3 maken. 

Voor de derde keer in de middag moest Pancratius op zoek naar de gelijkmakende goal 

en wederom slaagde het elftal erin. De sterk spelende Van Hameren kreeg een lange bal 

toegespeeld en was weg. Hij maakte daarmee zijn tweede doelpunt van de middag. In de 

zuivere speeltijd lukte het de clubs niet meer te scoren, dus moesten strafschoppen 



bepalen welke ploeg door ging naar de volgende ronde van de beker. Beide teams wisten 

de eerste zeven pogingen allemaal raak te schieten. Uiteindelijk was het Errachid die zijn 

schot gered zag worden door Erwin Huijbens, waarna Lars ter Burg De Merino’s naar de 
volgende ronde schoot. 

De 1/8 finale wordt gespeeld op woensdag 25 maart om 20:00. Dan zullen onze mannen 
de strijd aangaan met de koploper uit de hoofdklasser Hollandia uit Hoorn. 

 

De Merino's officieus periodekampioen 
15 februari 2020 

 

Voor De Merino’s kan de tweede periode nauwelijks meer fout. Zelf won de ploeg van Jan 

Gaasbeek overtuigend met 0-4 van FC Horst, terwijl concurrenten Renswoude en AVW’66 

punten verspeelden. Het verschil is nu drie punten en tien doelpunten. Over drie weken 

kan in Veenendaal het eerste feestje gevierd gaan worden in een pikante wedstrijd. Dan 

komt namelijk concurrent Unicum op bezoek. In Ermelo had De Merino’s geen kind aan 

de thuisploeg. Met overtuigingskracht werd FC Horst vastgezet en doelpunten Jamal 

Bendadi en Aron Veldhuizen nog voor de pauze. Na de pauze hetzelfde laken een pak. 

Een verdedigende thuisploeg en een controlerend De Merino’s. Opnieuw Jamal Bendadi 

en Aron de Koning zorgden voor het uiteindelijke kwartet doelpunten. Het verschil met 

Unicum blijft gehandhaafd op drie punten, Dronten ligt op vier en Batavia’90 op vijf 

punten. Zaterdag 22 februari speelt De Merino’s een bekerwedstrijd in de 4e ronde uit in 
Badhoevedorp tegen zondag 2e klasser Pancratius, aanvang 15:00 uur. 



 
De Merino's wint van FC Dinxperlo met 3-0 
8 februari 2020 

 

Een goede eerste helft heeft ervoor gezorgd dat De Merino's zaterdagmiddag afrekende 

met FC Dinxperlo. Drie doelpunten in het eerste deel van de wedstrijd bleken genoeg 

voor een driepunter; 3-0. 

Na twintig minuten spelen was de eerste treffer van de middag te bewonderen. De man 

in vorm, Joop de Bruin, die tot “Man of the match” werd uitgeroepen, was 

verantwoordelijk voor de 1-0. Op slag van rust sloeg de ploeg van Jan Gaasbeek opnieuw 

toe en werd de score door Aron de Koning verdubbeld. En tja, als de ene Aron scoort, 

moet de andere ook een doelpuntje meepakken. Aron Veldhuizen was dan ook de 

gevierde man bij de 3-0. ,,Wij hebben meerdere spelers die kunnen scoren en dat is 

lekker\", aldus doelpuntenmaker Aron de Koning. ,,Je bent niet afhankelijk van één 

persoon.\" In de tweede helft kreeg De Merino's kansen om meer doelpunten te 

produceren, maar het Veenendaalse publiek werd niet getrakteerd op een 

doelpuntenregen. ,,Zij hebben geen enkele keer op doel geschoten en wij waren 

misschien wat te gemakzuchtig. Onbewust hoor, want je mist de kansen niet expres. 

Maar goed; wij winnen en de concurrentie verliest. Een prima weekend dus.”  

Pupil van de week was Luuk v.d. Poel uit JO10-2. 

De Merino’s staat nu op de 1e plaats met 3 punten voorsprong op de nummer 2 Unicum. 

In de 2e periode staat De Merino’s ook op de 1e plaats met 1 punt voorsprong op 

Renswoude en AVW ’66. Zaterdag 15 februari speelt De Merino’s uit in Ermelo tegen FC 
Horst, aanvang 14:30 uur. 

Foto's van de wedstrijd 

  

 

https://photos.app.goo.gl/1MMjnZyKVLu9L2Hr9


"Een beladen kraker tegen de rooie" 

8 februari 2020 

DOVO 11 – De Merino’s 6 

Ja het was weer zover de altijd zo beladen 

kraker tegen die \"rooie\" 

We hoorden dat ze met een aantal andere 

spelers zouden spelen thuis speelden we 3-3 

tegen die gasten, wat een slechte wedstrijd 

was dat! Vandaag hadden ze zelfs een 

jongen erin staan die bij Utrecht en bij Ajax 

gevoetbald had, nou als ik wel ergens een 

hekel aan heb dan is het wel om tegen zo'n 

arrogant , irritant Ajax mannetje te moeten 

spelen, heb ze liever in ons eigen elftal zitten 

maar helaas!! 

We begonnen aardig aan de wedstrijd, wat 

wel eens anders is de laatste tijd, zei kregen 

wel snel een goeie kans, er dook een\" 

rooie\" op voor onze Mieg maar die wist het 

schot van die vent met een knappe reactie 

goed naast te tikken 

Effe later een goeie assist van Mike (staat helaas niet op het filmpje) op Onze Good old 

Geurt die de rooie verdediging knap omzeilde, en met een bekeken schot aan de zijkant 

van de goal toch het net wist te vinden, waar wij eerst dachten dat de bal in het zijnet 

terecht kwam, zo dachten we dus verkeerd. Bammm 0-1. We stonden vandaag ook weer 

eens achterin goed te voetballen met Bartje Haso Gerrit en Beukkie en de 2e helft Toto 

die de tegenstanders vakkundig wisten uit te schakelen, 

Bij een corner maakte de bal een stuiter en bij de 2e paal wist Haso met een geweldige 

snoekduik de bal binnen te koppen (zie de beelden) je moet het af en toe mooier maken 

dan dat het in werkelijkheid was ha! 

ha! Hoppaaaa 0-2 tevens de ruststand! 

2e helft werd het vanuit een corner (geloof ik) 0-3 de rooie keepert dacht dat ie aan het 

volleyballen was en sloeg zo pats boem de bal in eigen doel! Tien! tien! tien! 

Ook de 0-4 werd binnengeschoten, de ingevallen Errol wist weer eens het net te vinden 

na een goeie aanval van ons en een geweldige assist van Johan! 

Helaas staat hij niet op camera, had helaas ruzie met mijn camera die niet op standby 

stond 

Ja als je bij Dovo voetbalt dan weet je dat de scheidsrechters daar ook wel eens een 

waas voor de ogen hebben, waar Bart al een keer een gele kaart kreeg zo kreeg hij niet 

veel later ineens de rode kaart voorgeschoteld en een penalty tegen, en ik weet uit 

ervaring dat als je daar een rooie kaart krijgt dat die dan ook doorgegeven word aan de 

KNVB en zo gebeurde het dus ook, waarom heb ik toch zo'n hekel aan die club😡 

Mieg die een uitstekende wedstrijd keepte wist de bal net niet te houden 1-4! 

Nou dat was het wel zo'n beetje na nog een biertje gedronken te hebben in die 

ongezellige kantine, werd de terugreis naar ons clubhuis ingezet met Patert en onze 

mobiele disco voorop wat altijd een hoop gezelligheid oplevert, daar werd nog even de 

overwinning gevierd, helaas voor ons ging vandaag de tap veels te vroeg dicht waardoor 

we met een hoop gelapt geld bleven zitten, dat was nou weer jammer, nu 3 weken rust 

en dan gaan we er weer tegenaan, witte broek en blauwe trui,,,,, 


