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Jamal Bendadi tijdens de wedstrijd tussen De Merino's en Unicum Lelystad. © Sven 
Menschel  

‘Oude’ Bendadi gaat vol voor titel met De Merino’s 

VEENENDAAL - Het behalen van de tweede periode werd door De Merino’s 
ingetogen gevierd; de prijs kon de Veenendalers nauwelijks ontgaan. Zo ook Jamal 
Bedadi die de felicitaties wel dankbaar aanvaardde. ,,Het is wel een prijs natuurlijk, 
maar ik vanmiddag liever gewonnen. Het gaat wel om het kampioenschap.”  

Bert Admiraal 08-03-20, 15:50 Bron: De Gelderlander  

De Merino’s is met Dronten, Batavia’90 en Unicum in een uitputtende race 
terechtgekomen. Met een overwinning had de ploeg van Jan Gaasbeek tegenstander 
Unicum op zes punten gezet. Het werd 2-2. Nu staan de drie concurrenten in een 
reikwijdte van drie punten.  
 
Toch was Bendadi niet ontevreden: ,,We mogen echt niet klagen met het gelijkspel. 
Unicum heeft geen verkeerde ploeg en vooral in de eerste helft kwamen we een paar 
keer goed weg.” Wat heet. Nadat de thuisploeg op voorsprong was gekomen door 
een schuiver van de attente Aron Veldhuizen nam Unicum het heft in handen, kwam 
het door een intikker van Quincy van de Leuv op gelijke hoogte en verzuimde het de 
voorsprong te pakken. De gasten presteerden het om tot aan de rust vier keer het 
aluminium boven of naast Koen Hagelstein te raken. De grootste kans was echter 
voor Veenendaler Aron de Koning die moederziel alleen op doelman Milan Leibbrand 
af mocht, maar er niets van bakte. ,,Als je onder druk staat, moeten juist die kansen 
er in. Het is jammer dat we meteen na het doelpunt van Aron ons laten inzakken,” 
zag de middenvelder. 
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Na de pauze was de strijd gelijkwaardiger en opnieuw Veldhuizen zorgde voor de 
voorsprong. Matthieu van Laar kreeg de 3-1 op de voet, maar ook hij miste oog in 
oog met Leibbrand. Van de Leuv zorgde tien minuten voor tijd voor de tweede treffer. 

,,Het is een hartstikke leuk seizoen zo. We gaan voor het kampioenschap, dat kan 
ook niet meer anders als je naar de stand kijkt. Het zou toch mooi zijn als we weer in 
de eerste klasse zouden spelen. En het moet kunnen: we krijgen de andere 
concurrenten ook nog thuis.” 

En wat er ook gebeurt: Bendadi gaat in ieder geval nog een seizoen door: ,,Ryan 
(Holman-red.) neemt na dit seizoen afscheid en dan ben ik de oudste van de ploeg. 
We krijgen een nieuwe jonge trainer en daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar.” 
Hij verwacht dan wel iets meer respect van zijn ploeggenoten. Bendadi, met een 
grote grijns op zijn gezicht, 32 inmiddels: ,,Ik moet ze er steeds weer aan herinneren 
dat ik al wat ouder ben. Ik zie er natuurlijk nog heel jong uit. Ze kunnen eigenlijk dan 
natuurlijk meer niet van me verwachten dat ik dan nog tien keer per helft heen en 
weer sprint.” 

De Merino’s: Hagelstein; Bakkenes, Gardien, Henken, Holman; Sprokkelenburg (46. 
Ter Burg), Van Laar, De Bruin, Bendadi; De Koning (80. Van de Weerdhof), 
Veldhuizen. 

 

 


