
 
 

 

Ryan Holman wordt volgend seizoen assistent-trainer bij De Merino's © Herman Stöver  

Ryan Holman komt niet in verleiding om 

zijn loopbaan te verlengen 

VEENENDAAL Zonder het op dat moment te weten speelde Ryan Holman in maart zijn 

allerlaatste wedstrijd voor De Merino’s. Hij weerstaat de verleiding er een jaar aan vast te 

knopen.  
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Net als voor veel mensen is het een beetje behelpen in deze tijd. Toch is Ryan Holman, 

voetballer van De Merino’s, niet ontevreden. ,,Ik kan mijn werk goed vanuit huis doen. Mijn 

vriendin heeft samen met mijn schoonmoeder een kledingwinkel; dat is nu toch minder.” 

,,Zij kan zich nu vooral met de kinderen bezighouden. Jayda is vijf, dus die heeft nogal wat 

schoolbegeleiding nodig. Zoon Luca is net vier. Hij zou naar een instroomgroep van de 

basisschool gaan en is zonder afscheid van de kinderopvang gegaan. Dat is wel jammer.” 

Paniek 
Het is voor nu de realiteit voor de 33-jarige Veenendaler. ,,Ik werk voor Keerpunt in 

Hilversum, een arbodienst en er zijn nog altijd mensen die zich ziek melden. In het begin van 

de crisis merkten we dat vooral de werkgevers in paniek raakten en er een toestroom was van 

ziekmeldingen, niet altijd terecht.” 

Nu de zaken weer enigszins genormaliseerd zijn, heeft Holman de tijd om terug te kijken op 

het zo abrupt afgebroken voetbalseizoen. Voor de verdediger van De Merino’s was de laatste 

wedstrijd ook meteen het einde van zijn loopbaan. 

 

 

 

De Merino's speelde op de laatste 

speeldag van het seizoen gelijk tegen 

Unicum: 2-2. © Herman Stöver  

 

 

 

 

,,Ik nam die beslissing enkele maanden geleden al. Ik sta er nog steeds volledig achter. De 

verleiding was groot er nog een jaar aan vast te knopen. Dat heb ik toch niet gedaan. Ik 

kampte de laatste twee seizoenen met te veel pijntjes. Het herstel duurt na een wedstrijd 

steeds langer. Ik had op een gegeven moment de hele week nodig om bij te komen.” 

De Kuip 
Hij kijkt terug op dertig jaar voetbal. Het hoogtepunt? ,,Zeker weten mijn debuut in De Kuip 

op 29 december 2005. Ik speelde tien jaar in de jeugd van Feyenoord en ging naar Willem II. 

Ik kwam er na 55 minuten in voor Arvid Smit. We stonden al met 3-0 achter. Uiteindelijk 

werd het 6-1. Maar ja, in de jeugd speelde ik vooral om een keer in De Kuip te voetballen. En 

dat was maar mooi gelukt.” 

‘Titel in hoofdklasse met Ter Leede was geweldig’ 
Na twee Tilburgse seizoenen zonder veel inbreng speelde Ryan Holman nog een enkel 

seizoen bij Haarlem. Daarna lonkten de topamateurs. Vijf seizoenen bij Ter Leede, 

onderbroken door een seizoen Barendrecht. ,,Vooral het kampioenschap met Ter Leede in de 

hoofdklasse was geweldig.” 
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Na een verloren jaar in de topklasse haalde GVVV hem naar Veenendaal. De laatste vier 

seizoenen verbleef hij op De Groene Velden bij De Merino’s. 

,,Natuurlijk kan er worden gezegd dat ik mijn droom niet gehaald heb. Als jongetje dat bij 

Feyenoord speelt, wilde ik zo ver mogelijk komen. Dan is het wel een beetje pijnlijk wanneer 

dat niet lukt. Vooral omdat ik er veel voor moest laten. Aan de andere kant heeft het leven 

erna mij veel gebracht. Ik ging studeren en heb mijn Master in de Arbeid- en 

Gezondheidspsychologie gehaald.” 

“In de jeugd speelde ik vooral om een keer in De Kuip te 

voetballen. En dat was maar mooi gelukt” 
Ryan Holman, speler van De Merino’s  

En zo was de thuiswedstrijd tegen Unicum (2-2) het laatste optreden van de verdediger, die zo 

graag kampioen had willen worden. ,,We stonden er zo goed voor. We waren bezig met een 

sterke reeks. Ik had het gevoel dat we het gingen redden. Er stond veel meer een ploeg dan 

vorig seizoen en alles zat mee.”  

 

Geen sportieve revanche dus voor Holman, die vorig seizoen met De Merino’s degradeerde 

naar de tweede klasse. Holman blijft voor de Veenendaalse club behouden. ,,Ik word assistent 

van de nieuwe trainer Jeroen de Zwaan. Eens kijken of het wat voor me is. Dan staat er in 

ieder geval weer iets druk op de ketel om te bewegen. Dat komt er nu niet echt meer van.” 

 

 

 


