
 

Zondag 8 maart 2020 

 
 

Aron Veldhuizen (in het blauw) duelleert tegen Unicum Lelystad. © Herman Stöver  

Titel één van de mogelijke drie is binnen 

voor De Merino’s 

Aron Veldhuizen, aanvaller van zaterdagtweedeklasser De Merino’s, strijdt dit seizoen om 

drie prijzen. Na het 2-2 gelijkspel tegen Unicum Lelystad is de eerste titel binnen. 

Martin Veldhuizen 08-03-20, 16:09  

Prijs 1: de periodetitel 
‘Waar is het bier, we zijn toch periodekampioen?’, riep De Merino’s-aanvoerder Jos Henken 

door de gang bij de kleedkamer. Van een feest was na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen 

Unicum Lelystad inderdaad geen sprake bij de Veenendalers en vreemd was dat niet. De 

ploeg van Jan Gaasbeek begon de laatste speelronde van de tweede periode immers met drie 

punten voorsprong op Renswoude, bovendien was het doelsaldo ten opzichte van de enige 

concurrent plus tien. 

Dus de periodetitel was al zo goed als binnen voordat de wedstrijd begon. Daarnaast ligt de lat 

op sportpark De Groene Velden hoger, vertelde Aron Veldhuizen, die beide treffers voor zijn 

rekening had genomen. ,,De periodetitel interesseert mij geen reet. Ik vind dat wij na deze 

goede serie kampioen moeten worden.” 

“Voor het publiek was het ongetwijfeld een leuke wedstrijd”     (Aron Veldhuizen) 

Prijs 2: de afdelingstitel 
Door het resultaat van afgelopen zaterdag blijft het verschil tussen koploper De Merino’s en 

achtervolger Unicum Lelystad drie punten. Het team van Gaasbeek ligt, een jaar nadat het uit 

de eerste klasse degradeerde, daarmee op koers voor de afdelingstitel, maar er zijn meer 

kapers op de kust. Na dit weekeinde is Dronten de runner-up, met slechts twee punten minder 
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dan de Veenendalers. En ook Batavia’90 is met evenveel punten als Unicum nog lang niet 

uitgeschakeld in de titelrace. ,,We krijgen nog een aantal lastige wedstrijden”, blikte 

Veldhuizen vooruit op het resterende programma. ,,Renswoude- en VRC-uit zijn geen 

makkelijke potjes en Dronten en Batavia komen nog naar ons toe. Het blijft, denk ik, tot de 

laatste competitieronde spannend.” 

 

Veldhuizen keek met gemengde gevoelens op het duel met Unicum terug. ,,Wij misten een 

aantal grote kansen en ik had het gevoel dat er meer in zat. Maar ook zij kregen uitstekende 

mogelijkheden, we hadden veel moeite met hun snelle en technische aanvallers.”  

Beide ploegen maakten er een heerlijke wedstrijd van. Het regende doelpogingen, 

doordat zowel de thuisploeg als de bezoekers vol op de aanval speelden. De Merino’s had 

geluk dat Unicum voor rust twee keer de lat en één keer de paal raakte, maar ook pech omdat 

Aron de Koning en Matthieu van Laar oog in oog met doelman Milan Leibbrand faalden. 

,,Voor het publiek was het ongetwijfeld een leuke wedstrijd”, concludeerde Veldhuizen 

terecht. 

Prijs 3: de topscorerstitel 
‘Het hoogtepunt in mijn leven? Dat ik 400 euro won in de toto.’ Dit zei de van DOVO 

afkomstige Veldhuizen aan het begin van dit seizoen in de presentatiegids van De Merino’s. 

Ook vertelde hij dat trainer Jan Gaasbeek niet om hem heen zou kunnen, omdat hij veel 

doelpunten ging maken. De 20-jarige aanvaller houdt woord. Na zijn twee treffers tegen 

Unicum staat de teller op veertien competitiedoelpunten, eentje meer dan collega-spits De 

Koning en twee meer dan Joop de Bruin. ,,Het gaat om het kampioenschap, maar natuurlijk 

wil ik ook graag de topscorerstitel. Die is mij meer waard dan 400 euro”, lachte Veldhuizen. 

 

 


