
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
01 Koen Hagestein 02 Patrick Paschedag 03 Jos Henken 

   

04 Lars ter Burg 05 Didi van Gelder de La Torra 06 Jamal Bandadi 

Seizoen 2020-2021 



   
07 Mattheui van Laar 08 Joop de Bruin 09 Mark ter Haar 

   
10 Aron de Koning 11 Przemek Szeller 12 Elco van der Klift 

   
14 Stephan van Grootveld 15 Vincent vd Weerdhof 16 Jos Henken 

   
17 Juilan van Dam 18 Demian vd Schuur 19 Aron Veldhuizen 



   
22 Jesse Sprokkelnburg 23 Arién Bakkenes 25 Tim van de Weerdhof 

   
Jeroen de Zwaan Ryan Holman Erik Pater 

Hoofdtrainer Ass. trainer Ass. Trainer 

   

Erwin Huijbens Edwin van Appeldoorn Renée Lubbers 

Keeperstrainer Leider Verzorger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020-14-10 De Merino’s versloeg in een uitwedstrijd 3e klasser FC Hilversum met 

3-0 en is door in de beker. Dit was tevens voor dit moment de laatste wedstrijd, 

omdat wegens het coronavirus 

de amateurs voorlopig niet meer mogen sporten in teamverband. 

 

We zagen voor rust een levendige, maar ook een gelijk opgaande bekerwedstrijd en 

zij kregen via Dennis de Loos en Ryan de Jong kansen voor de openingstreffer. In de 

25e min. voorkwam doelman Marco Schreyer een doelpunt van de Merino’s door 

stijlvol een pegel van Demian v.d. Schuur tot corner te rossen! 

Niet veel later kon de doelman een schot niet klemmen en was Jeroen Harsevoort 

niet gelukkig om deze 100 % kans te verzilveren. Kortom de teams waren aan 

elkaar gewaagd, beiden kregen kansen, maar met de bril-stand 0-0 ging men aan 

de thee. 

Vlak na de rust kwam De Merino’s op voorsprong, na een mooie aanval over rechts 

werd de voorzet bij de 2e paal fraai door Pim Gardien binnen gekopt: 0-1. Daarna 

een vervelende botsing tussen Jeroen Harsevoort en Patrick Paschedag. Patrick kon 

door maar de speler van FC Hilversum kon niet verder en werd vervangen door 

Sercan Ozturk. FC Hilversum viel sterk aan en zij kregen nog kansen om terug te 

komen in de wedstrijd. In de 70e minuut loopt Jamal Bendadi een voorzet binnen en 

bracht de 0-2 op het scorebord! En vlak voor tijd schiet Demian v.d. Schuur de 

eindstand op het scorebord 0-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020-10-10 De Merino’s behaalde in Kampen een verdiende 1-0 overwinning op KHC 

door een doelpunt van Aron de Koning. 

Op een winderig sportpark waren er geen toeschouwers aanwezig en toch werd het 

duel door een enkeling aanschouwt. Zij keken vanuit hun woonkamer via een 

livestream en de personen die hiervoor de tijd namen, werden niet verwend. De 

Merino’s startte tegen KHC met “Good old” Semmie in de basis. De gehele 1e helft 

lag het tempo zeer laag en gebeurde er voor beide doelen erg weinig. Er waren vele 

foutieve passes. KHC wist in de eerste helft nauwelijks iets te creëren. Dat had deels 

te maken met de eindpass die vaak niet goed verzorgd was. 

Ook in de tweede helft was KHC aanvallend onmachtig. Vervolgens kwam KHC goed 

weg, toen Durk van der Leest in de fout ging. Noodgedwongen maakte hij een 

overtreding op de doorgebroken Aron Veldhuizen. Van der Leest kreeg geel en de 

vrije trap, net buiten de zestien, ging naast. De Merino’s zorgde echter voor meer 

gevaar dan KHC. Jos Henken nam de bal aan en schoot in de draai net naast. In de 

75ste minuut kwam De Merino’s, dat in de tweede helft het betere van het spel had, 

op een verdiende voorsprong. Aron de Koning werd op links ingespeeld door Jamal 

Bendadi en schoot raak. Een fikse tegenvaller voor KHC, dat naarmate de wedstrijd 

vorderde steeds slechter ging spelen. KHC zakte weg naar een bedenkelijk niveau en 

mocht keeper Rodney Rosink dankbaar zijn dat het slechts bij 0-1 bleef. De Merino’s 

behaalde drie zeer belangrijke punten en steeg op de ranglijst naar de 10e plaats. 

Zaterdag 17 oktober een thuiswedstrijd voor De Merino’s tegen DZC ’68 uit 

Doetinchem, aanvang 14:30 uur. Wederom mogen er waarschijnlijk bij deze 

wedstrijd geen toeschouwers aanwezig zijn. 

 

 

Kijk hier voor de foto’s 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipPTgcRwNPEsMs5rlOmHPfMfwzmaC6n3rOd3eoC0DkN4hu7yeA9wgEUyWFilFX3NYg?key=dGViRTYyTEVpeDlKNHRzNE9wanpEcGlQbXJvWVhn


De Merino’s verliest ook van Nunspeet 
 

2020-10-03 Vanwege het Covid-19 virus speelde De Merino’s afgelopen zaterdag 

thuis tegen Nunspeet zonder publiek. Het lege sportpark en de vele regen gaven het 

decor weer van een matige wedstrijd, waarin door De Merino’s onnodig veel 

balverlies werd geleden. 

De Merino’s moest het onderspit 

delven met 0-1. Net als vorige 

week in Zwolle begon ook deze 

wedstrijd een kwartier te laat, 

omdat een van de assistenten in 

de file stond en niet op tijd in 

Veenendaal kon zijn. Daarom 

besloot scheidsrechter de Vries de 

wedstrijd te laten beginnen met de 

assistent van Nunspeet en 

assistent Edwin v. Appeldoorn van 

De Merino’s. 

Het was erg vervelend voor 

assistent scheidsrechter ten Pas uit 

Winterswijk, die had wat later 

bleek de reis voor niets gemaakt. 

Assistent Maat belde tijdens de 

wedstrijd op dat hij “het niet meer zag zitten” en terug ging naar huis. Een rare 

situatie. 

 

In de 1e helft gebeurde er erg weinig en er valt eigenlijk niets over te vertellen, 

behalve het enige schot op goal van Nunspeet door Didi v. Gelder de la Torre, onze 

nieuwste aanwinst. 

Ruststand derhalve 0-0. Na rust kreeg Aron Veldhuizen nog een kansje maar zag 

zijn schot gekeerd door de doelman van Nunspeet. In de 60e minuut dan de 0-1. 

Een hard en laag schot van Peter Huijgen verdween op het kletsnatte kunstgras 

achter doelman Koen Hagelstein. Nu moest De Merino’s wel komen en trainer Jeroen 

de Zwaan greep gelijk in. Hij wisselde Stephan v. Grootveld en Lars Ter Burg voor 

Jesse Sprokkelenburg en Patrick Paschedag en even later Matthieu v. Laar voor 

Julian v. Dam. 

Nog een grote kans voor Nunspeet op de 0-2. Een voorzet vanaf rechts werd voor 

een leeg doel hoog in de ballenvanger geschoten. 

De Merino’s probeerde Nunspeet nu onder druk te zetten en bijna was daar in de 

blessuretijd de gelijkmaker. Een schot van Didi werd in een mêlee van spelers van 

richting verandert, maar de keeper hield de bal met een reflex en heel veel geluk 

tegen, zodat het 0-1 bleef. 

Kijk voor de foto's en het filmpje op onze site bij foto's 
 

 

 

https://www.demerinos.nl/fotos


De Merino’s verliest met ruime cijfers in 
Zwolle tegen SVI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-09-26 De Merino’s heeft tegen SVI een 4-1 nederlaag opgelopen. Een 

kwartier later dan gepland werd er afgetrapt op Sportpark Siggels in Zwolle. De 

Merino’s had een uurtje oponthoud in Veenendaal door een grote file, omdat de A12 

was afgesloten. Binnen 10 minuten keek De Merino’s al tegen een 1-0 achterstand 

aan. Na voorbereidend werk van Nico Veldman was het Jurre Lenting die scoorde. 

De Merino’s kwam niet goed in haar spel en had enkele overtredingen nodig om de 

tegenstander af te stoppen. SVI kwam na een half uur spelen op 2-0 door wederom 

een doelpunt van Lenting. 

Vlak voor rust werd het alleen maar erger voor De Merino’s. Scheidsrechter Spoler, 

die niet zijn beste wedstrijd floot, gaf een strafschop aan SVI. Het was Twan 

Zuidmeer die de 3-0 scoorde. 

Nog voor rust deed De Merino’s iets terug door een doelpunt van Vincent v.d. 

Weerdhof 3-1. 

In de 70e minuut een harde overtreding (duel om de bal) van Joop de Bruin en die 

kreeg direct rood. 

Hij kreeg van de KNVB een schorsing van 2 wedstrijden. 

 

De scheidsrechter deelde in deze wedstrijd maar liefst 5 gele en 1 rode kaart uit aan 

de spelers van De Merino’s. Vlak voor tijd nog de 4-1 door Youp Kok, tevens 

eindstand. 

 

Zaterdag 3 oktober krijgt De Merino’s een herkansing thuis tegen Nunspeet, dat 

thuis tegen Bennekom met 1-1 gelijk speelde. De aanvang van deze wedstrijd op 

Sportpark De groene Velden is om 14:30 uur. 

Kijk hier voor het fotoverslag 

 

 

https://photos.app.goo.gl/urXhdrxd4zhbsYNe7


De Merino’s steelt punt van SDV Barneveld 
2020-09-19 In de wedstrijd tegen 

SDV Barneveld heeft De Merino’s 

een gelukkig punt overgehouden. 

De wedstrijd begon matig en beide 

ploegen waren zeer aftastend. Het 

wachten was op de 25e minuut, 

voordat er voor het doel wat 

gebeurde. Een schot van een speler 

van SDVB werd door Patrick 

Paschedag van de lijn gehaald. In 

de gehele 1e helft was dit het enige 

wapenfeit. 

 

Na rust kwam De Merino’s niet geheel geconcentreerd uit de kleedkamer en was het 

Ricardo Mengerink die voor de 0-1 zorgde. Joop de Bruin verspeelde de bal op het 

middenveld. Ricardo Mengerink werd aangespeeld en een verdekt schot, dat 

houdbaar was, ging onder doelman Koen Hagelstein door. Nu moest De Merino’s wel 

komen en het spel werd feller. De Merino’s had verschillende overtredingen nodig 

om de spelers van SDVB af te stoppen. Met nog een half uur te spelen werden Elco 

v.d. Klift en Julian v. Dam gebracht. Zij kwamen voor Aron de Koning en Lars ter 

Burg. Een kwartier voor tijd nog een wissel Good old Semmie (bijna 40 jaar) kwam 

er in voor Matthieu v. Laar. Het enige goede schot van De Merino’s was van Demian 

v.d. Schuur, maar de keeper plukte de bal weg uit de benedenhoek. Het leek er op 

dat SDVB de 3 punten mee zou nemen naar Barneveld, maar 5 minuten voor tijd 

een strafschop voor De Merino’s. Ricardo Mengerink trok een sprint om zijn defensie 

te helpen, maar hij speelde de bal te zacht terug op Edwin Aben. Arien Bakkenes 

kon ertussen komen en de bal overnemen, Edwin Aben trok aan de noodrem en 

haalde Arien in het strafschopgebied onderuit. STRAFSCHOP besliste scheidsrechte 

Baar uit Groningen, die een goede wedstrijd floot. Aanvoerder Joop de Bruin nam de 

strafschop maar zag zijn schot in eerste instantie gekeerd door Edwin v.d. Streek, 

maar in de rebound was het toch Joop de Bruin die de bal achter de doelman kopte 

1-1. In de resterende tijd probeerden De Merino’s spelers koste wat het koste de 

spelers van SDVB af te stoppen en dat resulteerde in verschillende overtredingen die 

door de scheidsrechter werden bestraft met geel. Zo kregen vijf Merino’s spelers 

deze middag geel. 

Uiteindelijk floot scheidsrechter Baar na ongeveer 7 minuten blessuretijd af en kon 

De Merino’s opgelucht ademhalen. Het eerste punt was binnen. 

 

Zaterdag 26 september speelt De Merino’s haar tweede wedstrijd uit in Zwolle tegen 

SVI, dat een goed resultaat (0-0) haalde in en tegen Bennekom. Aanvang van de ze 

wedstrijd is 15:00 uur. 

kijk hier voor de foto's 
 

 

 

https://photos.app.goo.gl/J7PtkeXGhZ2Nemqs5


De Merino’s door naar 2e ronde districtsbeker 
 

2020-09-12 De Merino’s heeft de bekerwedstrijd thuis tegen 2e klasser Benschop 

met 3-1 gewonnen. 

Het was meer dan zes jaar 

geleden dat beide teams elkaar 

troffen. In mei 2014 werd 

Benschop toen kampioen tegen 

ons en promoveerde het naar de 

1e klasse. 

De Merino’s begon sterk aan de 

wedstrijd en al na 3 minuten was 

het Aron Veldhuizen die met een 

lob vanaf 30 meter de te ver voor 

zijn doel staande Benschop 

keeper Jesper v.d. IJssel het 

nakijken gaf. Het publiek ging er 

eens goed voor zitten. Twee 

minuten later leek Benschop 

echter op gelijke hoogte te komen maar het schot van de vrij gekomen David 

Verweij werd gestuit door Koen Hagelstein met de voet. Na twintig minuten een solo 

van Aron Veldhuizen, maar helaas zijn schot trof de paal. Het wachten was op de 2-

0. Die 2-0 kwam er een kwartier voor de rust. Jamal Bendadi kreeg de bal in het 

strafschopgebied aangespeeld en scoorde beheerst met zijn linker been buiten 

bereik van de keeper. Tien minuten voor rust een foutje in de defensie van De 

Merino’s en deze werd afgestraft door Benschop speler Mike Vergouw 2-1. Een paar 

minuten later kwam Aron de Koning alleen voor de keeper, maar helaas zijn lob 

verdwijnt niet in het doel. De Merino’s had voor rust echter flink wat kunnen scoren 

gezien het aantal opgelegde kansen, maar het bleef slechts 2-1. 

 

In de rust gingen Lars ter Burg en Patrick Paschedag eruit en voor hen kwamen 

Jesse Sprokkelenburg en Stephan Grootveld in het veld. 

Tien minuten na rust de 3-1 via een eigen doelpunt. Een schot van Joop de Bruin in 

het strafschopgebied verdwijnt via een verdediger van Benschop in het doel. Nog 

een kansje voor Benschop en voor Elco v.d. Klift die zijn inzet gered zag door de 

keeper. 

De wedstrijd was gespeeld en er gebeurde niet erg veel meer voor beide doelen. 

Het was alleen jammer dat Vincent v.d. Weerdhof zijn schot op de paal zag 

belanden. 

Jos Henken en Aron de Koning werden nog gewisseld voor Elco v.d. Klift en Pim 

Gardien. 

Door dit resultaat hebben zowel Montfoort als De Merino’s zich geplaatst voor de 

volgende bekerronde. 

 

 

Kijk hier voor het fotoverslag 

 

 

https://photos.app.goo.gl/tMkfUkoFzih9Vo187


De Merino’s verliest van sterk Montfoort S.V. ‘19 

 

2020-09-08  De Merino’s liep thuis in de 2e bekerwedstrijd tegen 1e klasser 

Montfoort S.V. ’19 tegen een 3-0 nederlaag op. 

Eindelijk werd deze wedstrijd dan gespeeld na een afgelasting door corona 

besmettingen en een uitstel. 

Montfoort S.V. ’19 won deze wedstrijd zeer verdiend en kreeg ook de beste kansen. 

Door dit resultaat bezet De Merino’s de 2e plaats in de poule met drie punten uit 

twee wedstrijden evenals Benschop. 

De Merino’s heeft een beter doelsaldo, dus zaterdag thuis tegen Benschop is een 

gelijkspel voldoende om de tweede ronde te halen. 

 

Montfoort kreeg in de 3e minuut al een grote kans, maar deze bal ging net over. 

Jammer dat even later na een voorzet van Aron de Koning Aron Veldhuizen op de lat 

schoot. 

Dan toch de 0-1. In de 23e minuut werd de bal, na een afgeslagen corner, van 

afstand ingeschoten door Denny van Loen. 

Montfoort kreeg de beste kansen en even later had De Merino’s geluk dat een goede 

kans door een van de spelers van Montfoort hoog werd overgeschoten. 

Net voor rust nog een fantastische redding van Tim v.d. Weerdhof. In de blessuretijd 

van de 1e helft nog een kans voor Montfoort, alleen voor de keeper schoot hij naast. 

 

In de 2e helft was het begin voor Montfoort, maar het was De Merino’s dat bijna op 

gelijke hoogte kwam, maar het schot van Vincent v.d. Weerdhof ging over. 

Dan toch na ongeveer een kwartier in de 2e helft de 0-2. Het werd zelfs, ongeveer 

twintig minuten voor tijd, nog 0-3. Een aanval over rechts komt bij Christiaan 

Perrier, die 

zeker 1 meter in buitenspel positie staat en Tim passeert. De wedstrijd was 

gespeeld. 

Alleen jammer dat Aron Veldhuizen, na een lange solo, in het strafschopgebied werd 

gestopt, zodat de eretreffer uitbleef. 

 



De Merino's wint 1e bekerwedstrijd 

 
2020-09-05 De Merino’s heeft in Almere haar eerste bekerwedstrijd tegen de 

plaatselijke FC met 3-2 gewonnen. Gehavend door blessures en nog een schorsing 

van vorig seizoen kwam het 1e elftal het veld op. 

In de 1e helft kwam De Merino’s er niet veel aan te pas en had het geluk dat de 

voorwaartsen van Almere slordig met de kansen omgingen. 

In de 26e minuut kwam FC Almere verdiend op een 1-0 voorsprong. Tot aan de rust 

bleef het zo. Na de rust een heel ander De Merino’s en dat resulteerde 10 minuten 

na rust in de 1-1. 

Joop de Bruin neemt een corner en Jamal Bendadi scoort de gelijkmaker. 

In de 70e minuut zelfs de voorsprong voor De Merino’s. Wederom een corner van 

Joop en ditmaal was het Patrick Paschedag die de 1-2 op het scorebord zet. 

Vijf minuten later de 1-3. Een schitterend afstandsschot van Demian v.d. Schuur 

verdwijnt als een streep achter de doelman van Almere. 

FC Almere doet tien minuten voor tijd nog wat terug 2-3, maar verder laat De 

Merino’s het niet komen. 

 

Dinsdag 8 september (20:00uur) speelt De Merino’s haar tweede bekerwedstrijd 

thuis tegen Montfoort S.V.’19. 

Deze wedstrijd werd eerder afgelast i.v.m. corona besmettingen bij Montfoort. 

Deze wedstrijd begint om 20:00 uur 

 

Kijk hier voor het fotoverslag 
 

https://www.demerinos.nl/


De Merino’s speelt gelijk tegen Hercules O21 

 

2020-09-01 De Merino’s heeft gisteren een oefenwedstrijd gespeeld tegen Hercules 

O21 en speelde met 2-2 gelijk. Hercules O21 speelt in de hoogste landelijke 

Topjeugdcompetitie. Zij zijn het hoogst spelende amateur beloften elftal van de 

provincie Utrecht. Zij spelen in divisie 4 tegen o.a. Cambuur Leeuwarden, FC 

Dordrecht, FC Eindhoven, MVV en Telstar. Het was dus een zeer goede tegenstander 

met veel techniek en snelheid in de ploeg. 

Het was een gelijk opgaande wedstrijd en beide teams kregen diverse kansen. De 

Merino’s nam net voor rust door een “puntertje” van Jamal Bendadi een 1-0 

voorsprong. 

Na de pauze hadden beide teams enkele wissels toegepast. Hercules kwam beter uit 

de kleedkamer en scoorde in de 48e minuut de verdiende gelijkmaker. 

Gelijk na dit doelpunt een geweldige kans voor Aron Veldhuizen, maar alleen voor de 

keeper zag hij zijn schot voorlangs gaan. Twintig minuten na rust een goede aanval 

van Hercules over rechts, de bal wordt voorgetrokken en een speler van Hercules 

schiet deze bal vanachter zijn standbeen voortreffelijk binnen 1-2. 

Tien minuten voor het eindsignaal een aanval over rechts, Przemek Szeller geeft een 

goede pass naar links naar Aron Veldhuizen en deze schiet de 2-2 binnen. 

Bijna werd de overwinning nog binnen gehaald. Een geweldige vrije trap van 

Stephan van Grootveld, maar de bal spatte uiteen op de lat. 

In de resterende tijd veranderde er niets meer en kon De Merino’s terugzien op een 

nuttige oefenwedstrijd. 

 



De Merino's verliest van hoofdklasser Smitshoek 

 

2020-08-22 De Merino’s is er niet in geslaagd om thuis voor een stunt te 

zorgen tegen hoofdklasser Smitshoek uit Barendrecht. Het werd 4-1 voor 

de gasten. Die hadden eigenlijk een trainingsweekend geboekt in Arnhem, 

maar door het corona virus ging dit niet door. 

De Merino’s begon niet sterk aan de wedstrijd, want na 2 minuten lag de 

bal al achter doelman Tim v.d. Weerdhof. Een voorzet vanaf links werd 

gemakkelijk binnen geschoten. 

In de 7e minuut een solo van Aron Veldhuizen, maar helaas zag hij zijn 

schot schitterend gestopt worden door de keeper. 

In de resterende gebeurde er weinig voor beide doelen. Het werd in de 

33e minuut 0-2 door een afstandsschot. De Merino’s deed 5 minuten later 

iets terug 1-2. Een aanval over rechts werd goed door Aron Veldhuizen 

voorgegeven en Elco v.d. Klift maakte de aansluittreffer. 

Een minuut later de 1-3. Een verdwaalde voorzet verdwijnt achter Tim 

v.d. Weerdhof. 

Dit was tevens de ruststand. 

Na de rust werd het veldspel er niet beter op. Het werd zelfs nog 1-4 in 

de 84e minuut. 

In het resterende deel van de wedstrijd gebeurde er niets meer. 

Kijk hier voor de foto's van de wedstrijd 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/9ZVVR2f84ZRTFF8WA


De Merino's wint oefenwedstrijd uit en tegen Renswoude 

2020-08-18 De 

Merino’s heeft haar 3e 

oefenwedstrijd in winst 

omgezet. In Renswoude 

werd met 4-1 

gewonnen. Renswoude 

speelde vorig seizoen 

nog in dezelfde klasse 

als De Merino’s. 

De Merino’s had over de 

gehele wedstrijd gezien 

het beste van het spel. 

Je kon zien dat het de 

eerste wedstrijd van 

Renswoude was. 

Renswoude had dan ook 

verschillende overtredingen nodig om De Merino’s af te stoppen. Na 18 

minuten een mooie aanval over links. Joop geeft een goede voorzet en 

Elco kopt schitterend de 0-1 binnen. 

 

Even later werd Aron Veldhuizen in het strafschopgebied onderuit gehaald 

door een van de verdedigers van Renswoude, maar alleen de 

scheidsrechter zag hier geen strafschop in. Hij floot trouwens geen beste 

wedstrijd, omdat hij de overtredingen die Renswoude spelers maakten 

onbestraft liet. Hij liet het alleen maar bij vermaningen. Een gele kaart of 

een tijdstraf zou hier wel op zijn plaats zijn geweest. Een foutje, 10 

minuten voor rust, leverde de onverdiende gelijkmaker op. Balverlies op 

het middenveld werd door een van de spelers van Renswoude afgestraft. 

Deze speler ging alleen op Koen Hagelstein af, in eerste instantie stopte 

Koen de bal maar kon aan de rebound niets meer doen 1-1. Dit was 

tevens de ruststand. 

 

Na rust was het alleen maar De Merino’s. In de 59e minuut de verdiende 

1-2. Een vrije trap vanaf links wordt eerst door een verdediger 

weggewerkt, maar de terugkaatsende bal wordt schitterend vanaf de 16 

meter door Emiel v. Leeuwen binnengeschoten. 

1 Minuut later scoort Jos Henken de 1-3 na een voorzet van Elco v.d. 

Klift. In de 80e minuut zelfs de 1-4, tevens eindstand, door wederom een 

doelpunt van Jos. Een voorzet van links van Joop wordt achterwaarts 

ingekopt door hem. 

 
Kijk hier voor de foto's, en hier staan ook nog foto's van de wedstrijd, gemaakt 

door  @photograpyanartofobservation  

https://photos.app.goo.gl/Ppmz5Fqbi7CBDv6w8
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De Merino's wint 2e oefenwedstrijd met 3-0 

 

2020-08-15 De Merino's heeft thuis tegen 2e klasser Delta Sports '85 uit Houten 

een 3-0 overwinning behaald. Deze stand was bij de rust al bereikt. 

 

Door blessures en vakantie miste De Merino's 7 selectiespelers. Het eerste kwartier 

ging het gelijk op. Beide teams hadden nog geen kansen gecreëerd. Echter in de 

19e minuut toch de 1-0 voorsprong voor De Merino's. Een pass vanuit het 

middenveld bereikte spits Elco v.d. Klift. Deze maakt zich goed vrij, ontdoet zich van 

zijn tegenstander en schiet beheerst de 1-0 binnen. 

12 Minuten later de 2-0. Een vrije trap van Aron de Koning werd voortreffelijk in de 

kruising geschoten en de 3-0 werd twee minuten later gescoord. Een voorzet van 

Aron Veldhuizen werd op Elco gespeeld en die twijfelde geen moment en scoorde 

zijn tweede van deze middag. 

In de rust werd er door de teams veel gewisseld en dit kwam het spel niet ten 

goede. Het werd allemaal wat slordiger en enkele spelers kregen last van de 

warmte. Uiteindelijk was het toch nog een nuttige oefenwedstrijd. 

 

klik hier voor het fotoverslag. 

 

https://photos.app.goo.gl/67btw93AAtVCBRBG8


De Merino’s verkoopt zijn huid duur tijdens oefenduel tegen GVVV 

 
 

2020-08-08 Mits er voldoende afstand zou worden gehouden konden zowel 

supporters van de twee Veenendaalse voetbalclubs De Merino's en GVVV weer 

terecht langs de krijtlijnen. Die van het Sportpark De Groene Velden, de domicilie 

van De Merino's. De club had, met het ophangen van rood- witte linten langs het 

sportpark, het nodige gedaan om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Een groot 

deel van de toeschouwers hield zich keurig aan de regel. Het werd een aardig potje 

voetbal tussen de nieuwbakken 1e klasser De Merino's en 2e Divisionist GVVV. 

Voor 250 belangstellenden was er plek op sportpark De Groene Velden 1. En dat 

aantal was er ook. Voor een toegangskaart moest vijf euro worden neergeteld. De 

helft van het bedrag gaat naar het jeugdsportfonds Veenendaal. Onder stralende 

weersomstandigheden, waarin velen op de grasheuvel een plek om te zitten hadden 

gevonden, gingen er eens goed voor zitten. Het zag de ploeg van sportpark Panhuis 

de partij met 3-1 winnen. Voor de blauwen van GVVV kwam de zege in de tweede 

helft tot stand. 

In de eerste helft gaf De Merino's, dat volgend seizoen als promovendus in de 1e 

klasse uitkomt, de al enkele seizoenen op 2e Divisie uitkomende GVVV, aardig partij. 

Het was GVVV dat de bal goed en snel rond liet gaan, maar De Merino's toonde naar 

gelang de wedstrijd vorderde gelijkwaardig. Vooral de verdediging van de thuisploeg 

gaf maar weinig weg. De snelle en kopsterke Berry Powel werd maar weinig kans 

geboden. De spits werd maar weinig tijd vergund om de bal aan te nemen. De keer 

dat hij zijn verdediger(s) te snel af was en de bal met een ferme kopstoot richting 

het doel gaf, was het doelman Koen Hagelstein die voor blijvende mineur op het 

gezicht van Powel zorgde. Later in de wedstrijd werd zijn mineur nog groter toen hij 

vanaf de strafschopstip, nadat de bal door een verdediger met de hand was 

gespeeld, miste. Hagelstein stopte het schot op fraaie wijze. De Merino's had in de 



17e minuut de leiding genomen. De bal werd uit een vrije trap fraai ingeschoten 

door Ryan Holman. Via een nogmaals gegeven strafschop zorgde aanvoerder Philip 

Ties voor de gelijkmaker. Dat was ook de ruststand. Na rust waren de aanvallen van 

De Merino's op het doel van GVVV op de vingers van één hand te tellen. Het was 

Joshua Patrick, een aantal seizoenen de succesvolle spits van DOVO, die Berry Powel 

in de tweede helft verving, GVVV met zijn doelpunt op een 2-1 voorsprong zette. 

Het werd nog 3-1. Het werd een aangenaam partijtje voetbal. Aan Merino's zijde 

verliet Ryan Holman halverwege de eerste helft op de schouders van zijn 

medespelers en onder applaus, het veld. Hij stopt met voetballen en wordt 

assistent-trainer bij De Merino's. 

In de Media vind je alle artikelen van de diverse kranten en Social Media 

Kijk hier voor het fotoverslag. 

Via Facebook mooie foto's van Photograpy an Art of Observation en Ted Walker 
 

https://www.demerinos.nl/media-2020/
https://photos.app.goo.gl/jRYXnBHCNoqTxNyJ9
https://www.facebook.com/photograpyanartofobservation/photos/pcb.3753469731336047/3753443594671994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tedwalkerfoto/photos/pcb.3204437849642490/3204429076310034/?type=3&theater

