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ADMINISTRATIE & FISCAAL ADVIES

Groeien

samen met
administratiekantoor
Hootsen

Voor de volgende diensten kunt u bij ons terecht: financiële administratie,
jaarrekening, online boekhouden, personeels- en loonadministratie,
belastingaangiften voor particulieren en bedrijven en andere
zakelijke dienstverlening.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Plesmanstraat 32 3905 KZ Veenendaal | 0318 554 425 | administratie@hootsen.nl | www.hootsen.nl
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ONZE TROUWE VRIJWILLIGER S
We spreken zeker niet altijd onze waardering uit naar de grote groep
vrijwilligers en toch staan zij, jong en oud, man en vrouw, altijd weer klaar
voor onze vereniging en haar leden.
In deze gids schenken we aandacht aan een paar vrijwilligers die portret staan voor
de grote groep vrijwilligers binnen onze club. Mensen die ervoor zorgen dat de lijnen
op het veld staan, het bier koud en de koffie warm is, de kleding besteld en verdeeld
wordt, de administraties op orde zijn en al die anderen werkzaamheden die nu niet
genoemd worden maar zeker wel al onze waardering verdienen.
Lijkt het jou, na het lezen van de verhalen, leuk om deel uit te maken van deze
geweldige enthousiaste teams? Neem dan contact op met een van de bestuursleden!

3

Wij zijn JOIN!
INCASSO | DEBITEURENBEHEER | JURIDISCHE DIENSTVERLENING

Een incassobureau inschakelen is vaak een grote stap
voor ondernemers. JOIN Incasso helpt. Niet alleen
door incassotrajecten achteraf te voeren, maar juist
door de begeleiding vooraf in het debiteurenbeheer
om een achterstand te voorkomen. Met moderne
communicatiemiddelen en persoonlijk contact
zorgen we dat jouw klanten goed op de hoogte
zijn van de openstaande factuur. Met eenvoudige
betaalmogelijkheden krijgt de klant de kans om een
incassotraject te voorkomen.

JOIN us!
Corné de Man

José van Hees

Charlotte Albrecht

WWW.JOININCASSO.NL | INFO@JOININCASSO.NL | 0318 – 82 34 34
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“Op de drempel van een nieuw seizoen”

We staan op de drempel van een
nieuw voetbalseizoen.
Afgelopen seizoen is helaas na 4
wedstrijden alweer afgebroken
door Covid-19 die de hele wereld
het laatste jaar in de greep heeft
gehouden. We hoopten met zijn
allen dat het niet zou gebeuren,
maar helaas werd het betreffende het voetbal een jaar om snel
te vergeten.
Maar ondanks dat we niet konden voetballen stond onze vereniging niet stil.
Zo konden we toch doorgroeien
(ondanks dat er niet gevoetbald
werd) naar de 500 leden.
Terwijl er bijna geen leden/toeschouwers meer op het complex
mochten komen is er toch heel
veel werk verzet door leden die
aan het complex en terrein hebben gewerkt.
Dit met het oog op dat wanneer
we mochten gaan voetballen de
accommodatie weer tiptop in
orde zou zijn.
Ook de sponsorcommissie zat
in deze tijd niet stil en wist,
ondanks dat vele bedrijven ook
zeer veel last hadden/hebben
van de Covid-19, toch weer vele

sponsors aan onze vereniging en
de businessclub te binden.

Met de Veense Cup op het eind
van het seizoen hebben we ook
laten zien dat we met de Veenendaalse voetbalvereniging een
goede band onderhouden, zowel
als verenigen onderling als ook
met de Burgemeester, wethouders en sportservice Veenendaal.
Dit laat mooi zien dat sport mensen samenbrengt.
Maar laten we nu vooral weer
vooruitkijken en hopen dat we
weer een volledig seizoen onze
geliefde sport kunnen beoefenen en bekijken. Want we gaan
dit seizoen weer opnieuw starten
in de 1ste klasse D.
Met dezelfde voetbalclubs als
vorig seizoen de bedoeling was.
Er staan ons dus weer mooie
wedstrijden te wachten dit seizoen en met zowel verenigingen
uit de regio als ook richting het
noordoosten van het land. Ik kijk
er in ieder geval weer naar uit,
om onze mannen van trainer
Jeroen de Zwaan, in deze mooie
competitie weer aan het “echte”
werk te zien op de groene velden.

Namens het bestuur wens ik alle
leden, sponsors, begunstigers en
gasten op ons sportpark de
“Groene Velden 1” een gezond
en sportief jaar toe.
Met een sportieve groet,

Chris van den Dikkenberg
Voorzitter De Merino’s

Bestuur De Merino’s

Van links naar rechts:
Wilco v Engelenburg
voorzitter sponsorzaken
Jan Achterberg
voorzitter jeugdafdeling
Pieter Burgwal
penningmeester dagelijks bestuur
Chris vd Dikkenberg
voorzitter dagelijks bestuur
Jeffrey Hommes
wedstrijdzaken & sociale veiligheid
Turgut Göl & Kim Wallet
kantinezaken
Henry v Veldhuizen
secretaris dageljks bestuur
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“We kunnen de draad weer oppakken”

M

et jullie zijn we ontzettend blij dat we de
draad weer kunnen gaan oppakken. Op
moment van schrijven hebben we weliswaar te maken met wat onzekerheid rond besmettingen die de kop op steken, maar we gaan
er vanuit dat met de toenemende vaccinatiegraad de competitie toch echt weer gaat starten.
En dat betekent “reuring” op de Groene Velden.
Wat zijn we er aan toe.
Met dank aan iedereen die zich ingespannen
heeft en bijdragen heeft geleverd, niet te vergeten de adverteerders, zijn we trots dat er opnieuw
een presentatiegids is waarin we voetbalvereniging De Merino’s en Businessclub De Groene
Velden aan jullie kunnen voorstellen.
Elftallen, trainers, vrijwilligers, begunstigers,
sponsoren, initiatiefnemers, een bont pallet van
samenwerken rond voetbal. Van jeugd tot senioren en wandelvoetbal, voor meisjes en jongens,
dames en heren.
Enthousiasme rond het spelletje met de bal en
verbonden door gezelligheid met elkaar.

Veel leesplezier en laten we er een mooi seizoen
van maken.
Mede namens het bestuur van
Businessclub De Groene Velden

Kees van den Bovenkamp
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Dr. Slotenmaker de Bruïneplein 1
3904 CX Veenendaal
Tel: 0318 - 51 10 50


Whisky – Rum – Likeur – Jenever – Speciaalbier
Wijn – Armagnac – Grappa – Gin – Cognac
Calvados – Port – Relatiegeschenken

Geld vast in stenen?
GrondVrij maakt tot
40% van uw
woningwaarde
contant!

website: www.grondvrij.nl

email: info@grondvrij.nl

mobiel: 06 53982427
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“Weer een verloren seizoen”

V

ol goede moed verzamelde de selectie zich eind
mei om zich onder leiding
van de nieuwe trainer Jeroen de
Zwaan voor te bereiden op een
nieuw seizoen. En nog wel in de
eerste klasse: een promotie die
verleend werd doordat er extra
plaatsen waren vrijgekomen in
de eerste klasse. Het was een
soap die het uiterste vergde van
de betrokkenen, want de KNVB

stelde zich niet echt flexibel op
toen bleek dat er in Zeist gewoon behoorlijke fouten waren
gemaakt. Hoe dan ook op tweede pinksterdag 2020 kregen we
te horen dat we weer een eersteklasser zouden zijn. En omdat
er voor het aankomende seizoen
hoegenaamd niets verandert,
zijn we dat nu aan het begin van
het seizoen 2021-2022 nog.
Dat het seizoen beperkt zou

blijven tot vijf oefenwedstrijden,
vier bekerwedstrijden en evenzoveel competitiewedstrijden
was iets waarmee niemand op
rekende.
Maar na Hilversum-De Merino’s
op een dinsdag in oktober was
het toch klaar.
Om nog enigszins een idee te
krijgen van hoe het toen ook
alweer ging, hebben we kort
overzichtje gemaakt:

Oefenwedstrijden:
De Merino’s-GVVV 1-3 (Ryan Holman)
De Merino’s-Delta Sports’95 3-0 (Elco van der Klift 2, Aron de Koning)
Renswoude-De Merino’s 1-4 (Jos Henken 2, Elco van der Klift, Emiel van Leeuwen)
De Merino’s-Smitshoek 1-4 (Elco van der Klift)
De Merino’s-Hercules O-21 2-2 (Jamal Bendadi, Aron Veldhuizen)
Beker wedstrijden:
FC Almere-De Merino’s 2-3 (Jamal Bendadi, Patrick Paschedag, Demian van der Schuur)
Montfoort SV’19-De Merino’s 3-0
De Merino’s-Benschop 3-1 (Aron Veldhuizen, Jamal Bendadi, e.d.)
FC Hilversum-De Merino’s 0-3 (Pim Gardien, Jamal Bendadi, Demian van der Schuur)
Competitiewedstrijden:
De Merino’s-SDV Barneveld 1-1 (Joop de Bruin)
SVI-De Merino’s 4-1 (Vincent van de Weerdhof )
De Merino’s-Nunspeet 0-1
KHC-De Merino’s 0-1 (Aron de Koning)
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www.equipment4u.nl
Bel: 0318 - 250082
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“We hebben er zoveel zin in....”

I

n december 2019, nog voor de
Covid-pandemie, werd Jeroen
de Zwaan gepresenteerd als
opvolger van Jan Gaasbeek, die
zou gaan vertrekken naar de
Wageningse derdeklasser SKV.
Inmiddels weten we vooral van
de onmogelijkheden die het virus heeft veroorzaakt. Toen De
Zwaan in mei 2020 kennismaakte
met de selectie, zag het er op
geen enkele manier naar uit dat
het virus nog beperkender te
werk zou gaan in de voetbalwereld dan dat het vanaf maart 2020
had gedaan. In het pinksterweekend van dat jaar werd bekend dat
De Merino’s mocht promoveren
naar de eerste klasse. En dat was
de beginsituatie voor Jeroen.
,,Ik ben toen al voor de zomervakantie begonnen met trainen op
anderhalve meter, met als sluitstuk
de wedstrijd tegen GVVV. Toen we
begin augustus ons echt gingen
voorbereiden op de competitie
hadden we uiteraard nog geen idee
hoe het zou gaan. Het virus was
natuurlijk niet weg en het publiek
moest zich aan de anderhalve meter houden.” Uiteindelijk speelde
De Zwaan met zijn selectie vijf
vriendschappelijke wedstrijden,
vier bekerwedstrijden en vier
competitiewedstrijden voordat
Rutte en De Jonge weer met de
harde boodschap kwamen. ,,De
laatste wedstrijd die we speelden
was de bekerwedstrijd bij Hilversum. Ik weet het nog goed want ik
was er niet bij, omdat ik in thuisquarantaine zat. Mijn vriendin was
toen net getest op haar werk. Ryan
Holman deed toen de coaching en
ik zat thuis op de bank met mijn
mobiel en Twitter en Whatsapp in
de hand om maar op de hoogte te
blijven. Ik werd daar echt helemaal
gek van.”
En daarna werd alles weer anders: ,,We mochten natuurlijk wel
trainen, maar wel met alle beperkingen.” Eén geluk, Jeroen houdt

“Ik zat thuis op de bank
met mijn mobiel en Twitter en Whatsapp in de
hand om maar op de
hoogte te blijven. Ik werd
daar echt helemaal gek
van”

gaan, hahaha. Ik moet zeggen dat
de groep steeds enorm open is en
goed communiceert, dus ik wist wel
steeds wat er in de groep leefde.
Maar goed, niemand vindt conditietraining leuk.”
En nu staat het nieuwe seizoen
voor de deur. Qua indeling is er
niets veranderd, dus Jeroen weet
wat hun te wachten staat: ,,Er zijn
ploegen die zich aardig versterkt
hebben, maar daar houd ik me
eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik ben wel heel benieuwd hoe
we gaan starten.” Er zijn weinig
wijzigingen in de selectie, maar
Jeroen is erg blij met het feit dat
er jongens aansluiten vanuit het
tweede: “Emiel van Leeuwen heeft
al een paar keer meegedaan en
liet daarbij een goede indruk achter. Het is goed dat spelers uit het
tweede zien dat er mogelijkheden
zijn om aan te sluiten bij het eerste.
Dat hebben Julian van Dam en
Demian van de Schuur natuurlijk
ook laten zien. En uiteraard ben ik
enorm blij dat er jongens zijn gebleven aan wie toch wel getrokken
werd door andere clubs.”

En toen werden er steeds meer
beperkingen opgeheven: ,,Toen
wilde ik wel meer inhoudelijk gaan
trainen. Maar dat blijft toch lastig
hoor. Normaal gesproken werk je
dan naar de wedstrijd op zaterdag
toe. Maar ja, die waren er natuurlijk
niet. Ik heb daar wel mee leren om-

Aan bespiegelingen voor het
nieuwe seizoen doet Jeroen niet:
,,Ik denk dat we met z’n allen vooral
heel erg blij mogen zijn, wanneer er
sowieso een volledig seizoen wordt
gespeeld. En hoe dat dan afloopt,
zien we vanzelf wel. Maar we hebben er zo veel zin in…”

echt van training geven, maar het
trainen in tweetallen en viertallen
vereist de nodige creativiteit. ,,Ik
ben echt veel drukker geweest met
die trainingen dan in een normale
situatie. Er wordt ineens iets heel
anders van je gevraagd. In het begin ging ik nog uit van het principe
dat je wat aan de trainingen moet
hebben, maar we schakelden al
snel over op plezier hebben en fit
blijven. Zo deden we veel met circuittrainingen waarin we ook een
individueel klassement bijhielden.”
De trainingen voorzagen echt in
een behoefte: ,,De groep vond het
dusdanig leuk dat we per training
steeds maar een mannetje of twee
misten. Dat vind ik echt een mooie
opkomst!”
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Begunstigers
4 - Elkaar
Achterberg Besturingstechniek B.V.
Administratiekantoor De Veensche Kolonie
Administratiekantoor Hootsen
AGB Global Design
Architektenburo Guido Bakker
Bouwbedrijf Wisgerhof
Cateringservice ‘t Noorden
Chinees Indisch Restaurant Golden House
Compleet-Dak B.V.
Conquis Accountants & Adviseurs
Davelaar Sport Veenendaal
De Styliste
DeKo-Sign
Ekris Veenendaal BV
Elten Logistic Systems B.V.
EnerSolar / GreenSparq
Equipment4U
Expeditie Gebr. Van Eck B.V.
Gaasbeek Automaten Service
Gaasbeek Infra
Grape Garden
Grondvrij Holding B.V.
Heineken Brouwerijen Utrecht
Henken sierbestrating
Het Verzekeringskantoor
Hijsen in het Nauw B.V.
HRL Beheer B.V.
Huibers Elektra B.V.
Infra en Communicatie Service
Installatiebedrijf HJB Veenendaal
Introbouw Veenendaal B.V.
J. Scholtus Holding B.V.
J. van Beek Staalservice
J.T. Legemaat Afbouwbedrijf en Tegeltechniek
JMF
Join Incasso
Juan Aguilar Aguilera
Keurslagerij Jan van Leeuwen

Koninklijke BDU Uitgeverij BV
Lelife Telecom & ICT
Mijn Natuurwinkel.nl
MMC Store BV
Mosegarden A/S
MTH Accountants
Ongediertebestrijding De Heuvelrug
Olround Veenendaal BV
Opmaat Incasso
Ottens Vallei Notaris
PMI Rembrandt
Rabobank Vallei en Rijn
RG Schoonmaak en Bedrijfsdiensten
Rodenburg
Sanders Gifts
SanoRice
Savelab
Slagerij van Doorn
Slijterij - Wijnhandel Het Plein
Te Pas Legal
Terlouw
The Maxx
TMS Interim
Toko Veenendaal
Ton Pols adviesbureau
Trend Installatietechniek
Trits Vastgoed
Troost Tuinprojecten
Tuincentrum De Wildernis
Van de Weert Installatietechniek
Van Diermen bouw & afbouw
Van Viegen Zonwering
VBA van Braak Accountants BV
VDB-catering
Verkeersschool Ariesen
Weijman Vastgoedonderhoud
Windion Holding B.V.
Zonnenberg Makelaardij
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BusinessClub De Groene Velden 20 Jaar

O

p 31 oktober 2021 viert
de businessclub feest:
met 20 jaar is er weer
een lustrum bereikt. Op
31 oktober 2001 werd het initiatief
van Jos Meerssman omgezet in
daden. “20 jaar lang is de businessclub er voor de hele vereniging De
Merino’s,” benadrukt Cees Hootsen, een van de bestuursleden.
“Mensen denken dat het alleen
maar voor het eerste elftal is, maar
dat is absoluut niet zo.” De Hootsens zijn lid vanaf 2006 en zijn dat
nog steeds tot hun grote plezier.
“We hadden eigenlijk niets met het
voetbal in Veenendaal, waren nooit
een wedstrijd wezen kijken,” vertelt
Cees. “Eigenlijk kwam het door Jan
Methorst die bij het postkantoor
steeds maar tegen ons aan het zeuren was dat we een keer mee moesten naar De Merino’s,” lacht Cees.
“We werden zo goed ontvangen
en het was meteen gezellig, dus we
bleven. De Merino’s is een no-nonsensclub, we zijn ook meteen bij de
harde kern achter het doel gaan
staan.”
Inmiddels zijn zowel Gerie als
Cees lid van het bestuur geworden, waarvan Kees van den Bovenkamp sinds 2019 voorzitter
is. “Maar het moet niet ons verhaal
worden, de businessclub moet
centraal staan,” waarschuwt Cees
met een glimlach. Inmiddels is
door de businessclub de band
met De Merino’s wel een hechte
geworden: “We proberen bij zoveel
mogelijk wedstrijden van het eerste
te zijn, zowel thuis als uit.”
De nadruk ligt uiteraard wel op
de thuiswedstrijden, waarin naast
het supporteren van ons vlaggenschip de ontmoeting met andere
leden centraal staat. In de normale
situatie worden er zes wedstrijden omlijst met een buffet: “De
zogenaamde wedstrijden van de
maand.”
Inmiddels mag de businessclub
zich de gelukkige eigenaar weten

van het prachtige businesshome:
“We hadden pas een vertegenwoordiger van een firma op bezoek en
haar mond stond een half uur open
toen ze ons businesshome zag,”
grijnst Cees trots. “Verder wordt het
businesshome regelmatig verhuurd.
De Sportservice maakt er gebruik
van en ook de gemeente heeft er al
een aantal keren gebruik van gemaakt. Er worden zelfs feestjes en
partijen gehouden.”
De Groene Velden zorgt er uiteraard voor dat de ondernemers
vanuit verschillende branches
met elkaar in contact worden gebracht. Dat leverde al interessante
uitkomsten op. Verder probeert
de businessclub de leden te vermaken met nevenactiviteiten. ,Zo
werd bijvoorbeeld een paar jaar
geleden Nederland-Noord-Ierland
bezocht. “Het was een verschrikkelijke wedstrijd en sommigen gingen
ook al eerder weg. Die hebben toen
nog wel de twee doelpunten gemist
waardoor het Nederlands elftal
won.” Ook FC Utrecht, Vitesse en
Sparta en zelfs een wedstrijd van
ijshockeyclub Nijmegen werden
al met een bezoekje vereerd. Ook
belangrijk zijn de bedrijfsbezoeken die de leden van de businessclub regelmatig doen. Vorig
seizoen is men ook begonnen met
de zogenaamde zakenlunch. Voorafgaand aan een wedstrijd van De
Merino’s 1 lunchen vertegenwoordigers van vijf of zes bedrijven om
elkaar beter te leren kennen. Als
bonus maken ze dan meteen de
wedstrijdbespreking van het eerste elftal mee.
Verder organiseerde de businessclub ook al enkele interessante
lezingen. Zo kwam neerlandicus
Henk van ’t Veld vertellen over
bijzondere namen en scheldwoorden in Veenendaal. Maar ook Bas
Nijhuis was al eens te gast om te
vertellen over zijn belevenissen
als scheidsrechter. Gerie vult aan:
“Maar we hebben ook iemand als

VLNR: Kees vd Bovenkamp,
Wilco v Engelenburg, Gert Blad,
Cees & Gerie Hootsen, Teus v Grootveld
Reinier van de Berg, de weerman,
gehad. En niet te vergeten de Behangkoning John van Zweden,”
sluit Cees weer aan. Verder werd er
onder meer gedart, jeu-de-boules
gespeeld, werd er regelmatig gebarbecued, wijn geproefd en werden er
kerststukjes gemaakt bij De Wildernis.” Er wordt echt benadrukt dat
er velen fanatiek bezig zijn in de
BC, maar dat Teus van Grootveld
beslist genoemd moet worden als
bestuurslid ‘activiteiten’.
De Coronaperiode werd goed
overleefd, er gingen uiteraard leden weg, maar gelukkig konden
er ook nieuwe leden begroet worden, waardoor het aantal leden
standvastig tussen de zeventig en
tachtig schommelt. “We hebben
twee acties gedaan,” vertelt Gerie.
“We hebben vorig jaar juli strandtassen met inhoud rondgebracht en
ook met Sinterklaas zijn we bij de
leden langs geweest.”
Iedereen is wel klaar met Corona,
dus ook de businessclub. Vandaar
dat iedereen smacht naar een
gewoon seizoen, waarin we kunnen juichen voor De Merino’s en
af en toe samen moeten treuren.
De wens is dan ook dat de businessclub stapje voor stapje groter
wordt, net als de De Merino’s zelf.
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S C H E R P E N Z E EL

Uw geld is onze zorg!
www.opmaatincasso.nl

Evelyn
Segond von Banchet

Samen met u
maken wij het verschil

mens & interieur

En... ook in deze tijden uw
partner in vastgoedonderhoud
TEL. 0318 55 44 77 - WEIJMAN.NL

T. 06 46 07 12 14 | www.destyliste.nl
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Sponsoren De Merino’s 2021-2022
Hoofdsponsor

Subsponsoren

Rotonde- & Hucht- & Bordsponsoren

Administratiekantoor De Veensche Kolonie
Administratiekantoor Hootsen
AGB Global Design
Arjan Pastoor visspeciaalzaak
Autobedrijf Henk Heikamp
Autobedrijf Van Gent
Autobedrijf Van Neerbos
Autobedrijf Versteeg en Buurman
Bevela
Businessclub De Groene Velden
Cateringservice Het Noorden
Chinees Restaurant Golden House
Club van 100
Cluistra
Davelaar Sport
De Hypotheekshop
De Kamper deuren en zonwering
DeKo Sign
Ekris Veenendaal
Enersolar
Expeditiebedrijf Van Eck
First Tee
G. Achterberg Besturingstechniek
Gaasbeek Infra
Gaasbeek Koffie
Goudreinet
Hardeman
HatchTech
Heeren van de Wijn
Heineken

Hoovos Brandbeveiliging
Huibers Elektrovakzaak
Inqar
Installatiebedrijf HJB Veenendaal
Introbouw
JB Tech
Join Incasso
Koninklijke Ginkel Groep
Madern Techniek
MMC Veenendaal
Noot Personenvervoer & Verhuur
Olround Bowling Veenendaal
PMDO
PMI Rembrandt Fysiotherapie
Rabobank Vallei & Rijn Ede-Veenendaal
Rembrandt College Veenendaal
RG Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
Rijksen Uitvaart
Robert’s Pub
Ros Finance
Saucijzenbakker Veenendaal
Shop 5
Slijterij & Wijnhandel Het Plein
Te Pas Legal
Ter Horst Groep
Toko
Van den Berg verhuizers
Van Viegen Zonwering
Walking Football de Merino’s
Zonnenberg Makelaardij

Club van 100
Onze Balsponsorendie de wedstrijdbal beschikbaar stellen
Leden van de

Teamkleding & Benodigdheden

Kleding: Introbouw - HatchTech - DavelaarSport

P.G. Haga Oefentherapie - Rioolbeheer Geerts - Huibers Electra BV
RG Schoonmaak & Bedrijfsdiensten - Hypotheekshop Utrecht &
Maarssen - VanViegen Zonwering - HJBVeenendaal
Inquar AutoverhuurVeenendaal
Tassen: Morgana-TuincentrumDeWildernis - PMDOVastgoed
onderhoud - HJBVeenendaal - Introbouw
Vervoer: InquarAutoverhuurVeenendaal
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“Er zijn nog veel meer vrijwilligers dan ik, hoor!”

“Ik begrijp echt niet waarom je mij
eigenlijk wilt spreken, er zijn er zat
die net zo veel of wel meer doen
dan ik.” Jan Remmerde ten voeten uit. Inmiddels dichter bij de
80 dan bij de 70. Maar echt merken doe je dat nog niet, bruisend
als hij is. Voor al zijn werk bij De
Merino’s inmiddels voorzien
van een lintje dat hij door burgemeester Gert Jan Kats kreeg
opgespeld. Maar Jan heeft gelijk:
bij De Merino’s zijn er inderdaad
heel wat vrijwilligers die op gezette tijden de handen uit de
mouwen steken. Maar Jan is wel
een lichtend voorbeeld van hoe
belangrijk vrijwilligers zijn: “Daar
zijn alle clubs natuurlijk afhankelijk van, maar bij De Merino’s hebben we een fijne groep mensen.”
Jan kwam in 1978 bij De Merino’s
terecht, nog op het oude sportpark aan de overkant van de
weg. “Zoon Theo werd 6 en wilde
gaan voetballen.

We woonden op De Palmen Grift
en De Merino’s was gewoon het
dichtst bij. Zelf heb ik gevoetbald
bij Advendo’57 en bij De Panter,
dus ik kende De Merino’s alleen
als tegenstander. Bij De Merino’s
wilde ik me vooral inzetten voor
de jeugd.” Jan werd trainer en
leider en dat heeft hij jaren en
jaren volgehouden, tot twee jaar
geleden toen hij nog steeds bij
de pupillen een handje uitstak.
“Het mooist vond ik trouwens het
werken met de C-junioren (12-14
jaar), die snapten het spelletje al
en dan kon je je ook nog op andere
zaken richten.” Het ‘andere’ vrijwilligerswerk was in het begin nog
niet echt in beeld: “Ik werkte in
het begin natuurlijk nog en toen
had ik veel minder tijd om dingen
te doen bij De Merino’s.”

“Het is echt een gezellige
groep met Jan Bos, Gert
Blad, Henk de Roos en
Dick van Schaijk die er
meestal zijn”
Zijn zoon werd op zijn achttiende afgekeurd, maar Jan en
inmiddels ook vrouw Wil waren
inmiddels zo verknocht geraakt
aan de club, dat ze bleven komen. “Theo is trouwens altijd lid
gebleven en traint nu de Onder-9
waar mijn kleinzoon Lars in

speelt.” Jan maakte ook deel uit
van de groep die al snel De Jantjes werd genoemd: “We waren
met acht man, van wie er zes Jan
heetten. We spaarden elke week
en dan gingen we twee keer per
seizoen uit eten.” De ogen van Jan
beginnen te twinkelen wanneer
hij het over die tijd heeft.
Maar goed, we kennen Jan natuurlijk vooral als een van de
mensen die ervoor zorgen dat
het sportpark op een gemiddelde zaterdag er piekfijn bij ligt:
“Ik ben verantwoordelijk voor
de lijnen van de velden en voor
de kleedkamers. Dat vind ik heel
belangrijk. Vooral kleedkamers
moeten schoon zijn, wanneer een
kleedkamer schoon is, wordt er
automatisch minder zooi gemaakt
wanneer er een elftal in komt.”
En was het vroeger altijd beter,
zoals overal beweerd wordt?
“Nee hoor, de jeugd is misschien
wel iets veranderd, maar het hangt
vooral af van de leider en de trainer hoe spelers zich gedragen in de
kleedkamers en op het sportpark.
Hoe meer een leider door de vingers ziet, hoe meer verkeerde dingen de spelers gaan doen.”
Jan heeft de bedrijvigheid wel
gemist in de afgelopen Coronatijd: “Het was verschrikkelijk om op
zaterdag, maar ook doordeweeks
zo weinig bedrijvigheid te zien op
het sportpark.
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Daarom vond ik het ook echt
geweldig dat in mei en juni alsnog
gevoetbald kon worden door de
pupillen en dat er gewoon weer
echte wedstrijdjes waren. Grote
klasse dat de Veenendaalse clubs
dat hebben doorgezet. Zo konden
de pupillen toch mooi nog een
week of vijf wedstrijden spelen.
We zijn altijd met een mannetje of
vier, vijf en we doen echt van alles
en nog wat.” Jan vindt het dan ook
belangrijk dat de namen van zijn
vrienden van de ochtendploeg
genoemd worden. “Het is echt een
gezellige groep met Jan Bos, Gert
Blad, Henk de Roos en Dick van
Schaijk die er meestal zijn.” Met
name deze groep is belangrijk
geweest voor de totstandkoming
van de ‘nieuwe’ kantine, “iets
waar mijn Wil ontzettend trots op
zou zijn geweest.” Heel veel Merino’s-mensen kennen Wil nog als
degene die tot haar ziekte 2011
de boel in de keuken en achter de
bar regelde en dat ongeveer als

haar domein beschouwde. “Daarom is het ook zo leuk om met die
groep mannen bijna elke ochtend
aan de gang te zijn; nu ik al wat
jaren alleen ben, is het gewoon
heerlijk wanneer je wat om handen
hebt.”
Jan benadrukt wel dat er niet elke
ochtend hard gewerkt wordt:
“Nee hoor, wanneer we lekker
koffie zitten te drinken, dan kan dat
zomaar behoorlijk uitlopen. We
hebben voor de zomervakantie de
kantine helemaal geschilderd. Op
een gegeven moment moesten we
aan de voorkant beginnen. Het was
toen echter zo warm in de zon, dat
we dat gewoon uitstelden tot een
dag later… en nog een extra kop
koffie namen.”
Jan Remmerde, een van de groep
trouwe vrijwilligers die De Merino’s rijk is. Belangrijke mensen
voor een club, belangrijke mensen voor De Merino’s. Laat zien
dat je ze waardeert voor alles wat
ze voor je doen.

THE

VEENENDAAL

M4

PLESMANSTRAAT 45 3905 KZ VEENENDAAL TEL 0318 - 546546
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Sportblessure?
Onze sportfysiotherapeuten
staan voor je klaar!
Bel voor een afspraak:
0318 512 548

Kansrijke grondpositie maar
geen financiering?
GrondVrij maakt tot

30% van
projectwaarde
beschikbaar

website: www.grondvrij.nl

email: info@grondvrij.nl

mobiel: 06 53982427
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Aron Veldhuizen op de weg terug

M

et een bijna volledige
selectie werkt Jeroen
de Zwaan toe naar een
hopelijk weer een volledig seizoen. Slechts Aron Veldhuizen
moet van een afstand toekijken.
Hij herstelt van een zware kruisbandblessure. “We speelden de
allerlaatste wedstrijd voordat het
voetbal weer stil kwam te liggen.
Dit was half oktober voor de beker
tegen Hilversum. Na twintig minuten werd ik aangetikt, maar ik
kwam volledig verkeerd terecht.”
Hoewel hij niets hoorde kraken,
wist hij wel meteen dat het verkeerd zat: “Ik heb al eerder mijn
kruisband gescheurd, maar toen
hoorde ik het goed. De pijn die ik
voelde herkende ik wel.”
Zijn eerste gedachte was, ik kap
ermee. Toch besloot Aron weer
te gaan revalideren om uiteindelijk weer doelpunten te kunnen

“Je kunt beter een
been breken”

maken voor De Merino’s. “Ik ben
al een keer twee jaar kwijt geweest
met mijn rechterknie, nu is het
mijn linkerknie. Ik wil er nog een
keer alles voor doen. Het gekke
was trouwens dat mijn huisarts zei
dat ik na een weekje rust wel weer
kon voetballen, die had het dus
helemaal niet door! Omdat ik een
sportopleiding doe, kreeg ik toch
een MRI-scan, waaruit bleek dat
het niet goed zat.”
Het revalidatieproces is een lange
weg, maar toch haalde hij er nog
iets positiefs uit: “Door Corona
werd er niet meer gevoetbald, dus
ik hoefde me ook niet te verbijten
langs de lijn tijdens wedstrijden.
Tot nu toe heb ik niets gemist. Ik
heb een keer tien minuten van een
training bekeken, maar daar was ik
heel snel op uitgekeken.”
Aron heeft zichzelf wel een doel
gesteld: “Ik hoop toch echt na de
winterstop weer mee te kunnen
doen. Dan ben ik er ruim een jaar
uit geweest. Wel heel erg lang, ja…
je kunt wat dat betreft beter een

been breken.” Heel veel sneller
zullen we Aron niet terugzien als
spits. “Nee, dit is echt een blessure
die zijn tijd nodig heeft. Alles moet
toch weer aangroeien, daar kan
ik niets aan doen. Ik kan wel mijn
knie versterken, dus ik ben heel
lang bezig geweest met kracht opbouwen en het versterken van de
coördinatie.”
We kunnen niet wachten op het
moment dat Aron weer een van
zijn onnavolgbare sleepbeweging tevoorschijn tovert en zijn
tegenstanders laat omvallen of
ze niet bestaan.

Jeffrey Hommes heeft er zin in!

T

bij De Merino’s voetballen en zo
rolde ik er steeds meer in. Zo zit ik al
een jaar of vijf in het jeugdbestuur.”
Ook het hoofdbestuur heeft Jeffrey gevonden: “Ik zit daar namens
technische zaken. Dat doe ik sinds
anderhalf jaar samen met Richard
van den Bosch.” Zijn nieuwe taak
is veelomvattend: “Ik moet ervoor
zorgen dat alles rondom de wed“Ik ben een soort strijden geregeld is: busvervoer voor
uitwedstrijden, contacten met de
tussenpersoon voor tegenstanders, alles moet goed zijn.
spelers en staf” Ik ben enorm druk geweest met het
De overstap was dus een logische. regelen van de nieuwe tenues en de
Jeffrey stelt zichzelf even voor: “Ik zaken die daarmee samenhangen.
ben inmiddels 30 jaar oud en sinds Het belangrijkste is dat ik er ben
een jaar of tien kom ik bij De Meri- voor de spelers, een soort tussenno’s. Mijn broertje Christiaan ging persoon tussen de groep en de staf.”

oen Edwin van Appeldoorn
aangaf dat hij zou stoppen
als teammanager moest er
meteen actie ondernomen worden om een adequate opvolger te
vinden. De zoektocht duurde niet
lang, want Jeffrey Hommes vervulde deze functie al een aantal
seizoenen naar tevredenheid bij
het tweede.
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Iedereen
wil werken
bij Conquis.
Weet je waarom?
Omdat je meer uit jezelf haalt als je op een prettige
plek werkt. Gewoon, samen met gezellige collega’s, een
prima salaris en voldoende doorgroeimogelijkheden.
Lekker in de buurt, soms op locatie, zonder kapsones
en met alleen maar leuke opdrachtgevers. Daar moet
je bij zijn. En daarom moeten we praten. We zoeken
namelijk met spoed een:

Assistent accountant en een
Administratief medewerker
Wil je weten wie we zijn? Gan dan even naar de website
www.conquis.nl/vacatures. En vergeet daarna natuurlijk niet te reageren, want serieus, we wachten op
je. Denk nou ook eens aan jezelf en bel met Henk van
de Ruitenbeek: 0318 420 771.

AMSTERDAMSEWEG 34A EDE

| 0 3 1 8 4 2 0 7 7 1 | W W W . C O N Q U I S . N L / VA C AT U R E S
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Afscheid nemen bestaat niet

Z

o aan het begin van het
seizoen 2021-2022 willen
we toch even stilstaan bij
degenen die afscheid hebben
genomen van De Merino’s:
De eerste die aangaf te gaan
stoppen was elftalleider Edwin
van Appeldoorn: ,,Ik vond het
eigenlijk wel genoeg. Ik ben negen
jaar betrokken geweest bij het
tweede en het eerste.” Vier seizoenen was Edwin elftalleider bij het
eerste. ,,Ik heb het laatste jaar van

Henne meegemaakt, daarna de
twee seizoenen met Jan Gaasbeek
en afgelopen seizoen met Jeroen de
Zwaan. Misschien had ik na het eerste Coronaseizoen moeten stoppen.
Niet om het elftal en de trainer hoor,
maar ik heb namelijk zo veel plezier
gehad met Roel van Kesteren. Toen
hij stopte, kreeg ik ook dingen te
doen waarin Roel veel beter was
dan ik.” Een andere taak bij De
Merino’s staat niet echt op Edwins
prioriteitenlijstje: ,”Ik ga in ieder

geval elke thuiswedstrijd kijken en
daarna gewoon gezellig een biertje
drinken.”

Lars ter Burg stopt na drie seizoenen bij De Merino’s. ,,In mijn laatste jaar bij Candia twijfelde ik al over doorgaan. Maar ja, toen kwam De Merino’s als uitdaging langs en dat wilde ik wel proberen. Het eerste seizoen was
redelijk, hoewel ik zelf vond dat het veel beter moest. Het tweede seizoen kreeg ik allerlei blessures en toen volgde
Corona. Toen werd de keuze om te stoppen wel heel gemakkelijk gemaakt. Ik ga alles op mijn studie Tourisme Management gooien en er dan een beetje bij fitnessen.” Met een glimlach denkt Lars terug aan de bekerwedstrijd
tegen MASV: ,,Toen scoorde ik mijn enige doelpunt voor De Merino’s, maar dat was toen wel tegen het team van
mijn ex-schoonvader, dat was wel mooi.”
Elco van der Klift gaf eind mei aan dat hij na de twee Corona seizoenen teruggaat naar DVSA: ,,Ik zit met

mijn werk waardoor ik wel eens een training moet missen en af en toe een wedstrijd op zaterdag. Dan zit ik alleen
maar op de bank en dat heeft weinig zin. Daarom ga ik terug naar DVSA, daar kun je nog een keertje een wedstrijd of training missen zonder dat dat consequenties heeft.” Over het hoogtepunt in de twee seizoenen hoeft
Elco niet lang na te denken: ,,Het trainingskamp in Marbella was geweldig. Een paar keer goed trainen, veel
gezelligheid en af en toe een drankje.”

Jesse Sprokkelenburg speelt in dit nieuwe seizoen weer voor VRC, de club waar hij drie seizoenen geleden vandaan kwam. ,,Ik heb er een seizoen eerder ook al over nagedacht, maar wilde de nieuwe trainer laten
zien wat kan. Je kunt zeggen dat de drie seizoenen niet gebracht hebben wat ik ervan verwacht had, maar ik heb
er geen seconde spijt van gehad. Ik heb genoten van de groep en de gezelligheid.” Voor Jesse is duidelijk wat
het belangrijkste was: ,,Voor de groep uiteraard de promotie naar de eerste klasse en voor mezelf de uitwedstrijd
tegen Batavia, dat bleek achteraf de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ik speelde toen echt heerlijk, alles viel
toen samen.”
De laatste die aangaf te vertrekken was Patrick Paschedag. ,,Ik ga niet weg omdat ik het niet meer leuk zou
vinden of zo, maar mijn vriendin studeert in Amsterdam en we konden daar gaan wonen. Dan is voetballen bij De
Merino’s niet echt praktisch.” Vier seizoenen geleden kwam de verdediger van GVVV naar De Groene Velden:
,,Ik heb het enorm naar mijn zin gehad, echt heel veel geleerd, zeker in het afgelopen seizoen van Jeroen. Het
allermooiste vind ik toch de promotie naar de eerste klasse hoewel we daar natuurlijk niet echt voor hoefden te
spelen.”
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Ongewoon goed
ondernemen,
gewoon doen
Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt onze kracht en uw kans om
het verschil te maken. Wij zijn betrokken adviseurs die ervaring en
visie meebrengen. Doelgericht op zoek naar kansen en inventieve
oplossingen om samen succesvol te kunnen groeien.

www.vanbraakaccountants.nl

adres Vendelier 81
post Postbus 649
3905 PD Veenendaal
3900 AP Veenendaal

tel 0318 - 587 373
mail veenendaal@vanbraakaccountants.nl

Raamdecoratie Rolluiken Zonwering Horren

T. 0318 - 52 73 25 | M. 06 - 21 21 09 10
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‘76 years old and still going strong!’

E

en van de oudste Merino’s
leden is Henk Sukkel. Vanaf
1959 is Henk lid van onze
club en hij heeft over de afgelopen decennia meer dan genoeg
te vertellen. Een middagje verhalen aanhoren in huize Sukkel
is dan ook bepaald geen straf te
noemen: de ene na de andere
anekdote vliegt over tafel. Of het
nu gaat over De Merino’s, vogelen, scheidsrechteren, Israël, de
kleinkinderen… het gaat maar
door.
Terug naar het begin. Hoe kwam
Henk bij De Merino’s terecht? “Er
werd een juniorenteam opgericht
bij De Merino’s. Mijn broer voetbalde daar al.

“Je kreeg dan een
bol blauwe en
witte wol mee om
daar kousen van te
laten breien”

De club was toen nog echt verbonden aan de Scheepjeswolfabriek en
je kon alleen maar bij De Merino’s
voetballen wanneer jij of een familielid bij de Scheepjeswol werkte. Je
kreeg dan een bol blauwe en een
bol witte wol mee om daar kousen
van te laten breien. Dan hoefde je
die niet aan te schaﬀen.”
Henk schopte het tot eerste:
“Dat was maar heel kort hoor, ik
maakte onverwacht mijn debuut
in de uitwedstrijd tegen Hierden.
Ik speelde als half en ik heb ooit
een keer gescoord. Een prachtig
doelpunt via de twee palen van het

doel. Het kon volgens mij nooit een
doelpunt zijn, maar het telde wel.”
Door een chronische enkelblessure was het al snel klaar voor Henk.
“Ik werd gevraagd als grensrechter
bij het eerste en daardoor kwam ik
in contact met de scheidsrechters.
Toen er een keer een KNVB-cursus werd gegeven in Veenendaal
heb ik me daarvoor opgegeven.”
Het vlammetje werd definitief
aangewakkerd. Toch was er nog
een logistiek probleem: “Ik wilde
graag blijven vlaggen, maar dat
kon natuurlijk niet gecombineerd
worden met het fluiten. Toen ben ik
op de zondag gaan fluiten, zodat ik
op zaterdag kon blijven vlaggen.”
De eerste wedstrijd die Henk
floot was Candia’66 4-Unitas 3
en die wedstrijd was de opmaat
voor een alleszins mooie carrière, waarin Henk opklom tot het
hoogste niveau op amateurgebied. “Ik heb meteen aangegeven
dat ik niet wilde doorstromen naar
het betaald voetbal, dus toen was
ik meteen minder interessant.” Het
hoogtepunt op scheidsrechtergebied is duidelijk voor Henk:
“Ik floot IJsselmeervogels-Nieuw
Lekkerland, de wedstrijd waarin
IJsselmeervogels kampioen kon
worden. Prachtige ervaring.” Na vijf
seizoenen moest Henk een klasse
lager fluiten, “maar dat heb ik
nooit een probleem gevonden.”
Henk floot gewoon zijn wedstrijden tot hij in 2011 geveld werd
door een herseninfarct. “Henk
moest alles weer leren: lopen,
fietsen en hij heeft weer zijn rijbewijs moeten halen. Hij bleef maar
doorgaan,” verklaart vrouw Cora

de ‘drive’ van Henk.
Ook de fluit werd weer opgepakt,
nu meer in het vrouwenvoetbal.
“Ik was wel heel benieuwd hoe het
ging,” vertelt Henk, “dus Cora moest
na de eerste wedstrijd zeggen of
het er nog een beetje goed uit zag.”
Dat deed het en Henk kwam als
invalscheidsrechter zelfs nog tot
een wedstrijd op het hoogste
vrouwenniveau: DTS Ede-Fortuna
Sittard.
In de Coronatijd heeft Henk zich
absoluut niet verveeld, de fluit
bleef over het algemeen thuis liggen, hoewel Henk met regelmaat
op afstand de wedstrijden van
pupillenteams leidde. Het liefst
bij het ploegje van zijn kleinzoon,
want inmiddels heeft zich met
Pieter de volgende uit het geslacht aangediend.
En zo is de Merino’s-cirkel weer
rond. Door broer Eef ooit bij De
Merino’s op het oude sportpark
terechtgekomen. Als speler,
grensrechter en scheidsrechter
de nodige sporen verdiend. Maar
ook, samen met broer Eef deel
uitgemaakt van het bestuur van
onze club. We zijn trots op Henk
Sukkel!

Lijkt het jou ook leuk een wedstrijd te leiden?
Wesley, Marcel, Henk en alle andere scheidsrechters zijn nog op zoek naar collega’s!

Geen ervaring?

Geen probleem, je wordt vanuit de club begeleid of je volgt een opleiding via de
KNVB.
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Nieuwe gezichten

Mo
Issaoui

Julian
Heijmans

Emiel van
Leeuwen

Shem
Boersma

Viggo
Koeleman

Mo Issaoui, 27 augustus 1996

dat het logo dat op het shirtje staat heel belangrijk is en
laat dat nou net toevallig ook het logo zijn waar ik op 4jarige leeftijd mijn voetballoopbaan ben begonnen
De trainer kan niet om mij heen, want vanaf de start bij
de Merino’s, zal ik er vol voor gaan
Daarnaast denk ik dat mijn coaching een toevoeging
zal zijn voor het elftal.
Mijn seizoen is geslaagd wanneer we het seizoen volledig
kunnen uitspelen en dat we als team mooie prestaties
kunnen neerzetten!
De muziek die mij scherp krijgt voor een wedstrijd is…
Haha, ik luister zelf naar van alles, alleen heb ik de
afgelopen jaren veel moeten carpoolen met een goede
vriend die wel een voorkeursnummer had. Dan ga ik
voor “ice- geen probleem voor mij”

Emiel van Leeuwen, 14 december 1996

Blauw-Wit staat mij goed, want… het zijn de kleuren die
er al vroeg in zijn gegoten door mijn vader. Ik heb een
kleine uitstap gemaakt naar DOVO maar het kleurtje
voelde toch net wat anders
De trainer kan niet om mij heen, want… ik ben op
meerdere posities inzetbaar en een gangmaker in de 3e
helft!
Mijn seizoen is geslaagd wanneer…. het uitje naar het
buitenland echt zo mooi is als de verhalen die ik erover
heb gehoord. Op voetbalvlak zou het natuurlijk heel
mooi zijn als we in de top 5 eindigen
De muziek die mij scherp krijgt voor een wedstrijd is…
Oei lastig.. vaak vergeet ik mijn oortjes en heb ik dus
helemaal geen muziek in. Als ik ze toch een keertje mee
heb zou ik denk ik wel richting het nummer Tomatenplukkers gaan

Vorige club(s):
De Merino’s, GVVV en Renswoude
Favoriete positie:
Controlerend op middenveld of
coachend vanuit de achterhoede
Hoogtepunt in mijn leven:
Ik hou van reizen en heb toch al
heel wat mooie plekken gezien
Sportief hoogtepunt: Het spelen op het hoogste niveau
van Nederland in de zaal
Sportief dieptepunt: De afgelopen 2 jaar, waar jammer
genoeg de competitie 2x niet is uitgespeeld
Favoriet vakantieland: Indonesië (Bali)
Blauw-Wit staat mij goed, want..Ik denk dat kleur niet
echt uitmaakt, rood, blauw, geel of paars. Ik weet wel

Vorige club(s):
De Merino’s, DOVO
Favoriete positie:
links- of rechtsback
Favoriet vakantieland:
Amerika (Florida)
Hoogtepunt in mijn leven:
Het ondertekenen van het
koopcontract van mijn eerste woning
Sportief hoogtepunt: Het winnen van de KNVB-beker,
een hele tijd geleden
Sportief dieptepunt: Met DOVO werden we derde in de
tweede divisie, waardoor promotie naar de 1e divisie er
net niet in zat…
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Shem Boersma, 19 maart 2000

voorste kruisband af terwijl twee profclubs interesse
hadden
Blauw-Wit staat mij goed, want dat is eens een keer wat
anders dan rood. Mijn vorige drie clubs hadden allemaal
een rood tenue, dus we gaan zien hoe goed dat mij staat
De trainer kan niet om mij heen, ik ben een aanvaller met
een goede techniek. Ik kan een mannetje passeren, ik kan
goede voorzetten leveren op de linker- en rechterflank en
ik ben tweebenig
Mijn seizoen is geslaagd wanneer wij aan het einde van het
seizoen in de top 5 zijn geëindigd. Ons team heeft veel
kwaliteit, zowel individueel als op het gebied van teamgeest. Ik ben ervan overtuigd dat als wij hard voor elkaar
werken wij zeker deze doelstelling die ik zojuist gesteld
heb kunnen behalen
De muziek die mij scherp krijgt voor een wedstrijd is vooral
een nummer van de artiest NF met het liedje ‘Returns’

Viggo Koeleman, 15 oktober 2000

minuut de gelijkmaker tegen. Toen verloren we uiteindelijk in de verlenging. Hier word ik soms ‘s nachts nog wel
eens zwetend wakker van
Favoriet vakantieland: Spanje, uiteraard door het mooie
weer, maar ook door de relaxte sfeer die daar hangt. Ik
vind een dutje in de middag heerlijk en avondeten om
half 10 bevalt me ook wel
Blauw-Wit staat mij goed, want het is het tegenovergestelde van rood-zwart.
De trainer kan niet om mij heen want, dat zien jullie in de
wedstrijden wel
Mijn seizoen is geslaagd wanneer ik er 15 inleg. Daarnaast
wil ik gewoon elke wedstrijd belangrijk zijn voor het team
en fit blijven gedurende het seizoen
De muziek die mij scherp krijgt voor een wedstrijd is een
nummer van Eminem of keiharde techno

Julian Heijmans, 3 juli 1999

Favoriet vakantieland: Spanje
Sportief dieptepunt: Toen ik met SVF in de laatste minuten
van de verlenging een promotiewedstrijd verloor
Blauw wit staat me goed omdat het totaal nieuw is voor
me! Jaren in rood en groen gespeeld maar ik verwacht
me snel thuis te voelen in het blauw-wit van De Merino’s.
De trainer kan niet om mij heen, want zolang ik mijn uiterste best doe, alles geef en mezelf goed ontwikkel denk ik
een goede kans te maken op speeltijd
Mijn seizoen is geslaagd als we als team de doelstelling halen waar we voor willen gaan, als ik veel heb gespeeld, mezelf snel en goed heb ontwikkeld en natuurlijk
een hoop plezier heb gehad
De muziek die mij scherp krijgt voor een wedstrijd is… de
oudere muziek. The Rolling Stones, The Beatles, Sting
noem ze maar op. Een technosetje of een Hollandse meezinger is ook goed

Vorige club(s):
Medemblik, Hollandia, Zouaven
Favoriete positie:
links- of rechtsbuiten
Favoriet vakantieland: Italië,
op het verlanglijstje Madagaskar.
Hoogtepunt in mijn leven:
In juni ben ik na hard werken
geslaagd voor mijn MBO Sport en Bewegen. Ik heb in die
periode veel geleerd over mijzelf. Nu ga ik Social Work
studeren Op de CHE in Ede
Sportief hoogtepunt: Met Hollandia C1 speelden we een
toernooi in Lloret de Mar. In de finale tegen een Italiaans
team gaf ik de beslissende assist. Dat was ook de beste en
mooiste assist van mijn leven
Sportief dieptepunt: Op mijn vijftiende scheurde ik mijn

Vorige club(s):
DOSC, Roda ‘46
Favoriete positie: Spits
Hoogtepunt in mijn leven:
Op dit moment kom ik niet
verder dan het behalen van mijn
havodiploma of een leuke vakantie met vrienden
Sportief hoogtepunt: Mijn debuut in 2018 bij het eerste
bij Roda ’46 tegen De Meern. We stonden 0-1 voor en ik
kwam als 17-jarig ventje in de 80e minuut in het veld.
Uiteindelijk maakte ik twee goals en wonnen we met 0-3.
Sportief dieptepunt: Mijn sportieve dieptepunt was de
verloren bekerfinale tegen AFC in de 019-1. We waren
zo dichtbij de overwinning en we kregen in de laatste

Vorige club(s):
SVF (Cothen), DOVO
Favoriete positie: Spits
Hoogtepunt in mijn leven:
Als jonge jongen van 10/11 ik
weet het niet precies meer,
ging m’n broer op een meerdaags voetbaltoernooi in
Wildervank. Een paar dagen daarvoor had zijn trainer
gezegd dat ik m’n spullen mee moest nemen, zodat ik
eventueel mee zou kunnen doen. Een paar dagen later
stond ik daar op het veld met m’n broer en z’n vrienden
dat was voor mij echt een geweldig moment
Sportief hoogtepunt: Een jeugdtoernooi in Denemarken
met DOVO C1. Daar hadden we het hele seizoen voor
gespaard. We werden nog derde ook!
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25

2

KOEN

TIM

MO

Keeper
(25jaar)

Keeper
(22jaar)

Verdediger
(25jaar)

6

7

8

MATTHIEU

JAMAL

JOOP

Middenvelder
(25jaar)

Middenvelder / Aanvaller
(33jaar)

Middenvelder
(31jaar)

HAGELSTEIN

v LAAR

vd WEERDHOF

BENDADI

ISSAOUI

de BRUIN

12

14

15

PIM

SHEM

VINCENT

Verdediger
(31jaar)

Aanvaller
(21jaar)

Middenvelder
(24jaar)

GARDIEN

BOERSMA

vd WEERDHOF
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3

4

5

STEPHAN

JOS

DIDI

Verdediger
(23jaar)

Verdediger
(28jaar)

Verdediger
(23jaar)

9

10

11

ARON

ARON

MARK

Aanvaller
(21jaar)

Aanvaller
(25jaar)

Middenvelder / Aanvaller
(22jaar)

16

17

18

EMIEL

JULIAN

DEMIAN

Verdediger
(24jaar)

Middenvelder
(23jaar)

Verdediger / Middenvelder
(25jaar)

v GROOTVELD

VELDHUIZEN

v LEEUWEN

HENKEN

de KONING

v DAM

v GELDER
de la TORRE

ter HAAR

vd SCHUUR
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19

20

21

JULIAN

PRZEMEK

VIGGO

Aanvaller
(22jaar)

Aanvaller
(40jaar)

Aanvaller
(20jaar)

JEROEN de ZWAAN

RYAN HOLMAN

Hoofdtrainer
(31jaar)

Assistent Trainer
(34jaar)

HEIJMANS

SZELLER

KOELEMAN

23
ARIËN

BAKKENES

Verdediger
(28jaar)

ERIK PATER

ERWIN HUIJBENS

RENÉE LUBBERS

JEFFREY HOMMES

Assistent Trainer
(48jaar)

Keeperstrainer
(37jaar)

Verzorger
(58jaar)

Teammanager
(30jaar)
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Van het tweede naar het eerste
Julian was al een blauwe
voor hij zich bij De Merino’s aanmeldde:
“Ik heb altijd bij GVVV
gespeeld tot en met de
A1, maar ik zou bij de senioren niet in het tweede
komen”

G

eruisloos werden ze bij de
A-selectie gehaald en hoewel Corona ervoor zorgde
dat het een meer dan gemankeerd seizoen werd, voetbalden
Julian van Dam en Demian van
der Schuur toch hun minuten bij
elkaar in Merino’s-1. De hoogste
tijd dus om ze even voor het
voetlicht te halen. De twee zijn
totaal verschillend qua speelstijl en ook wat betreft afkomst,
maar ze gaan beiden voor maar
een ding: “Een basisplaats in het
eerste,” geeft Demian heel snel
als antwoord. “Ik heb toch al wat
wedstrijden in de basis gestaan en
daar was ik heel tevreden over. Ik

hoop dat in dit nieuwe seizoen te
kunnen voortzetten. Die wedstrijden in het eerste smaakten echt
naar meer.” Julian speelde wat
minder vaak: “Ik denk dat ik uiteindelijk een minuut of tachtig gespeeld heb.” Beide spelers komen
uit het tweede en tonen aan dat
je dus best de overstap kunt maken naar het eerste. Demian:
“Alle credits voor het tweede,
want dat heeft gewoon een hoog
niveau. Het eerste onderlinge wedstrijdje in Coronatijd werden we in
het eerste half uur helemaal weggespeeld door het tweede. Dat zegt
wel wat!”
Julian was al een blauwe voor hij
zich bij De Merino’s aanmeldde:
“Ik heb altijd bij GVVV gespeeld tot
en met de A1, maar ik zou bij de
senioren niet in het tweede komen.
Via Jeﬀrey Hommes ben ik toen
uiteindelijk bij De Merino’s terechtgekomen. Mijn vader Cees enorm
blij want die heeft hier nog in het
eerste gespeeld.”
Ook Demian is import te noemen: “Ik heb mijn hele leven bij

DOVO gespeeld. In de jeugd eigenlijk in alle selectie-elftallen. Na de
A1 was ik wel klaar met het voetballen op hoger niveau. We trainden drie keer in de week en omdat
we op divisieniveau speelden reisden we op zaterdag veel; dat ging
me echt tegenstaan. Toen heb ik in
DOVO-3 en DOVO-6 gespeeld. Via
het zaalvoetbal kwam ik in contact met Richard van den Bosch
en door hem ben ik bij De Merino’s
terechtgekomen. Geen moment
spijt van gehad.”
Beiden voelen zich helemaal
thuis bij onze club: “Ik werd vanaf
het begin goed opgenomen,” vertelt Julian, “ik ben echt blij met De
Merino’s.” Demian onderschrijft
die uitspraak van harte: “Het is
een echte familieclub van ons-kent-ons. Het moet wel bij je passen, dus het is niet voor iedereen
weggelegd. Ik vind het hier echt
geweldig.”
Nu mogen we weer, hopelijk voor
een volledige competitie: “In dit
seizoen wil ik meer wedstrijden in
het eerste spelen. Ik wil dit seizoen
echt aanhaken,” verwoordt middenvelder Julian zijn doel. Demian (,,links- of rechtsback, dat
maakt me niet zo veel uit”) heeft
er ook zin in: “Voor mij zijn wat
concurrenten weggevallen, dus ik
ga heel erg positief het nieuwe seizoen in.”

Ook Demian is import te
noemen:
“Ik heb mijn hele leven bij
DOVO gespeeld.
In de jeugd eigenlijk in
alle selectie-elftallen”
We hopen dat Julian en Demian
inderdaad aan hun doel gaan
voldoen. Wij vinden het mooi om
te zien dat je vanuit het tweede
toch de overstap kunt maken.
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Dit zijn onze tegenstanders
We zitten weer in de eerste klasse D en dat betekent dat er weer de nodige kilometers moeten worden
afgelegd. Twee jaar geleden reisden we bijna 1550 kilometer. Dit seizoen gaan we richting de 1800
kilometer. De uitwedstrijd naar DOS’37 in Vriezenveen is de verste qua afstand (117 km). DTS en Bennekom
zouden we op de fiets kunnen doen.

CSV Apeldoorn (53.3 km)
Sportpark Orderbos
Asselsestraat 391
7312 TS Apeldoorn

CSV Apeldoorn (1D, 7 roodgeel-wit)
Dit is een van de vijf ploegen die wij niet kennen vanuit onze laatste periode in
de eerste klasse. Drie jaar geleden degradeerden de roodgelen na een gruwelijk
seizoenslot. Zeven nederlagen deden Apeldoorn uiteindelijk de das om. Vanaf
2009 speelde Apeldoorn in de hoofdklasse met zelfs nog een seizoen topklasse
erbij. Jan Kromkamp, bekend van AZ en Go Ahead Eagles is verantwoordelijke
man. Kromkamp wordt trouwens geassisteerd door Jan(tje) Michels.

v.v. Bennekom (11,7 km.)
Sportpark Eikelhof
Achterstraat 11
6721 VM Bennekom

Bennekom (1D, 5 roodwit-wit)
De bijna-buren zijn inmiddels goede bekenden van ons geworden. De laatste
seizoenen in de eerste klasse kwamen we Bennekom steeds tegen. De laatste
keren was dat met minder gevolg: thuis werd met 2-4 verloren en uit met
3-2. Anass Lahnine scoorde twee keer tegen Bennekom. Het seizoen ervoor
behaalden we vier punten: 2-0 en 1-1. Aad van den Berg is voor het tweede
seizoen de verantwoordelijke man in Bennekom. Drie seizoenen geleden
ging het in de eerste ronde van de nacompetitie meteen mis tegen Go Ahead
Kampen: 0-1. Dit wordt het zesde seizoen als eersteklasser.

DOS’37 (117,4 km.)
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 4
7671GT Vriezenveen

DOS’37 (1D, 8 geelzwart-zwart)
Met Door Oefening Sterk uit Vriezenveen hebben we drie jaar geleden kennis
gemaakt. Vier punten haalden we toen tegen DOS’37. Joop de Bruin zorgde
thuis voor de 1-0 overwinning. Uit werd het 1-1 door Aron de Koning. De club is
een echte eersteklasser geworden. Na de promotie in 2008 wordt dit het elfde
seizoen in de eerste klasse. Na de vier wedstrijden van het vorige seizoen stond
DOS onderaan met een puntje. Trainer Jeroen Niks gaat zijn tweede seizoen in.

DOS Kampen (95.5 km.)
Sportpark De Maten
De Maten 2
8265 VA Kampen

DTS Ede (12,6 km.)
Sportpark Inschoten
Inschoterweg 2
6715 CW Ede

DOS Kampen (1D, 9 geelzwart-zwart)
Opnieuw Door Oefening Sterk, maar nu uit Kampen. De ploeg nam in 2019
onze plek in de eerste klasse D in, na een nagelbijtend seizoen dat afgesloten
werd met de wedstrijd tegen concurrent Sparta Enschede. DOSK, waar overigens de voetbalwieg van Jaap Stam stond, had aan een gelijkspel genoeg en
dat kon men net bewerkstelligen (2-2). Daardoor mogen er ook in dit seizoen
maar liefst drie Kamper ploegen elkaar het leven zuur maken. Henk de Velde
en Marcel Post zwaaien de scepter over de geelzwarten.
DTS Ede (1D, 3 blauwwit-blauw)
DTS kent altijd een stroeve start om daarna gewoon de nacompetitie te halen.
Dat gebeurde in de laatste twee volledige seizoenen. In 2019 redde DTS het
net niet om de hoofdklasse te bereiken. Na winst op Oranje Nassau uit Groningen en Nootdorp was ARC na strafschoppen in de laatste wedstrijd net te
sterk. Daardoor wordt dit het negende opeenvolgende seizoen in de eerste
klasse. De laatste wedstrijden tegen DTS leverden De Merino’s vier punten
op: 2-1 (Joop de Bruin, Aron de Koning) en 2-2 met doelpunten van Marco de
Gooijer en Jos Henken). Dit wordt het tweede seizoen voor Arnold Brehler.
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DZC’68 (60,7 km.)
Sportpark Zuid (ingang 2)
Sportweg 6
7006 GJ Doetinchem

Go Ahead Kampen (98,6 km)
Sportpark Cellesbroek-Middenwetering

Buitenbroeksweg 2
8265 PH Kampen

Hierden (63,8 km.)
Sportpark Mheenzicht
Dorpshuisweg 9 A
3849 BL Hierden

KHC (94,0 km.)
Sportpark De Venen
Veneweg 1
8265 VC Kampen

Nunspeet (73,9 km.)
Sportpark De Wiltsangh
Sportlaan 1
8072 CA Nunspeet

SDV Barneveld (22,4 km.)
Sportpark Norschoten
Barnseweg 9
3773 BA Barneveld

DZC’68 (1D, 12 geel-blauw)
Met drie overwinningen, waaronder de totaal onverwachte tegen NSC passeerde de Doetinchemse Zaterdag Club ons in het rampseizoen ’18-’19. Zij
bleven dus wel in de eerste klasse. Twee handen vol nieuwe spelers met
hoofdklasse-ervaring moeten DZC naar minimaal de subtop stuwen. Jos van
der Veen, afkomstig van DETO, heeft voor het derde seizoen de leiding. De
Merino’s behaalde vier punten in de laatste confrontaties met DZC. In Doetinchem werd het 2-2, in Veenendaal 2-1 met doelpunten van Joop de Bruin en
Aron de Koning.
Go Ahead Kampen (1D, 10 roodgeel-rood)
Go Ahead Kampen stond ruim twee jaar geleden op de drempel van de
hoofdklasse. Na Bennekom en AFC trad het aan tegen Spijkenisse dat tandvlees de strafschoppenserie won en hoofdklasser bleef. In de laatste 15 jaar is
deelname aan de hoofdklasse en de eerste klasse redelijk verdeeld. De laatste
wedstrijden tegen Go Ahead brachten De Merino’s vooral veel ellende: thuis
0-4, uit 4-2. Marco Roelofsen is vertrokken als trainer en is opgevolgd door
Gert van Duinen die vorig seizoen trainer van SV Bedum was.
Hierden (1D, 14 rood-wit)
11 april 2015 staat ons nog in het geheugen gegrift. We werden toen kampioen in de tweede klasse G. Tegenstander op die dag? Hierden! Twee jaar
later volgden zij ons naar de eerste klasse. Inmiddels dus alweer een aantal
seizoenen in de eerste klasse D. Thuis werd er de laatste keer gewonnen met
3-1 door treffers van Aron de Koning, Ariën Bakkenes en Patrick Donkervoort.
Over de uitwedstrijd hebben we het door Corona nooit meer hoeven hebben.
Henri Brink is de trainer van Hierden.
KHC (1D, 13 witblauw-wit)
Op het veld van Kampen Hercules Combinatie eindigde vorig seizoen de
competitie. KHC begint aan het zesde seizoen in de eerste klasse. Ruim twee
jaar geleden dachten we ons met de 3-0 overwinning op KHC (Vincent van de
Weerdhof 2, Jamal Bendadi 1) veilig gespeeld te hebben. Maar ja, DZC…
Kenan Durmousoglu heeft voor het tweede seizoen de touwtjes in handen.
Nunspeet (1D, 11 geel-blauw)
Een vaste waarde in de hoofdklasse en de eerste klasse. Zo is Nunspeet het
best te beschrijven. 24 seizoenen werden precies verdeeld over die twee niveaus. Inmiddels wordt dit wel al het achtste opeenvolgende seizoen in de
eerste klasse D. Vorig seizoen verloren we nog met 0-1 van de geelblauwen.
Luca Hoekman keert voor de derde keer terug als hoofdtrainer.
SDV Barneveld (1D, 6 wit-blauw)
Als er een ploeg zich dé eersteklasser van de eerste klasse D mag noemen dan
is dat Sport Door Vriendschap Barneveld. Van de laatste zesentwintig seizoenen speelde de club vier seizoenen een treetje hoger en een seizoen een trétje lager. De laatste ervaring met SDVB beviel De Merino’s niet zo goed, want
het werd ternauwernood 1-1 door Joop de Bruin. Bart Schreuder is ‘kind van
de club’ en is voor het tweede seizoen de man voor de groep.
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Het podium voor sport en bewegen in Veenendaal

Altijd als eerste op de hoogte van
het sportnieuws in Veenendaal
en omgeving?

RegiosportVeenendaal.nl

OLROUND BOWLING
VEENENDAAL
Bel: 0318 541 196
www.olround.nl

Wil je ook partner worden
en profiteren van ons bereik?
Mail dan naar:
m.v.egdom@bdu.nl
SPORT VERBINDT VEENENDAAL
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SVI (97,9 km.)
Sportpark De Siggels
IJsselcentraleweg 9
8014 BK Zwolle

SVZW (100,4 km.)
Sportpark ’t Lage Veld
2e Lageveldseweg
7641 PC Wierden

SVI (1E, 5 lichtblauw-donkerblauw)
SV Ittersum is de onervarenste eersteklasser. Pas in 2019 promoveerde de club
voor het eerst naar dit niveau. Dat deed men in de nacompetitie door in de
finale te winnen van Lelystad’67, dat twee weken eerder… afijn, SVI werd ingedeeld in Noord en liep net de eerste periode mis. Tussen al het Groningse en
Friese geweld bleef de Zwolse club keurig overeind: het werd op acht punten
van Noordscheschut vijfde in de eerste klasse E. SVI speelt dit seizoen in het
oosten en is daarom te bewonderen op De Groene velden. Bram Freie gaat zijn
tweede seizoen in.
SVZW (1D, 2 wit-zwart)
Sportvereninging Zwaluwen uit Wierden wil zo snel mogelijk het verloren
gegane terrein herwinnen en promoveren naar de hoofdklasse. Het sportieve
hoogtepunt kende SVZW in het seizoen 2011-2012 toen het in de Topklasse
uitkwam. De nieuwe trainer heet Joram Hendriks die vooral naam maakte als
trainer bij SVI en in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Hij volgt Philip Agteres
op die na vier seizoenen vetrokken is naar SDC’12.

Hoe was het ook alweer....

Het is misschien wel aardig om te bekijken hoe de ploegen in 1D het vorige seizoen begonnen. Door alle
beperkingen en daardoor ook wel wat verveling zijn we dat grotendeels vergeten.
Zo was het in 1D tot en met 10 oktober.
Ronde 1:
De Merino’s - SDV Barneveld 1-1
Hierden - SVZW 3-3
DTS Ede - CVS Apeldoorn 1-1
DOS’37 - Nunspeet 0-0
Bennekom - SVI 0-0
DZC’68 - KHC 0-0
DOS Kampen - Go Ahead Kampen 4-0

Ronde 2:
SVI - De Merino’s 4-1
SDV Barneveld - DOS Kampen 1-1
Nunspeet - Bennekom 1-1
SVZW - DOS’37 3-1
KHC - DTS Ede 2-0
Go Ahead Kampen - Hierden 3-0
CSV Apeldoorn - DZC’68 1-0

Ronde 3:
De Merino’s - Nunspeet 0-1
Hierden - KHC 0-1
DTS Ede - DZC’68 1-1
DOS’37 - Go Ahead Kampen 2-4
DOS Kampen - CSV Apeldoorn 0-2
Bennekom - SDV Barneveld 2-0
SVI - SVZW 1-1

Ronde 4:
KHC - De Merino’s 0-1
DZC’68 - DOS Kampen 2-5
SDV Barneveld - DOS’37 2-0
Nunspeet - SVI 0-3
SVZW - Bennekom 4-4
Go Ahead Kampen - DTS Ede 1-0
CSV Apeldoorn - Hierden 2-2

Stand 2020 - 2021
1 Go Ahead Kampen 4-9 8-6
2 SVI
4-8
8-2
3 CSV Apeldoorn
4-8
6-3
4 DOS Kampen
4-7 10-5
5 KHC
4-7
3-1
6 SVZW
4-6 11-9
7 Bennekom
4-6 7-5

8 SDV Barneveld
9 Nunspeet
10 De Merino’s
11 DTS Ede
12 Hierden
13 DZC’68
14 DOS’37

4-5
4-5
4-4
4-2
4-2
4-2
4-1

4-4
2-4
3-6
2-5
5-9
3-7
3-9
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De Hypotheekshop Utrecht Lombok
Vleutenseweg 273 Utrecht
(030) 754 06 50
De Hypotheekshop Maarssen
Safariweg 68 Maarssen
(0346) 25 94 00

De BBQ-specialist
Jan van Leeuwen, keurslager
Veenslag 5, Veenendaal
0318-506033
www.janvanleeuwen.keurslager.nl
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Programma competitie 2021 - 2022
1e klasse D

Datum

Tijd

Wedstrijd

Periode

25-9-2021

15:00

SVI

De Merino’s

1

2-10-2021

14:30

De Merino’s

DOS ‘37

1

9-10-2021

15:00

Go Ahead Kampen De Merino’s

1

16-10-2021

14:30

De Merino’s

DZC ‘68

1

23-10-2021

14:30

KHC

De Merino’s

1

30-10-2021

14:30

De Merino’s

Nunspeet

1

6-11-2021

14:45

SVZW

De Merino’s

1

20-11-2021

14:30

De Merino’s

Bennekom

1

27-11-2021

15:00

CSV Apeldoorn

De Merino’s

2

4-12-2021

14:30

De Merino’s

Hierden

2

11-12-2021

15:00

SDV Barneveld

De Merino’s

2

22-1-2022

14:30

De Merino’s

Dos Kampen

2

29-1-2022

14:30

De Merino’s

DTS Ede

2

5-2-2022

15:00

Bennekom

De Merino’s

2

12-2-2022

14:30

De Merino’s

SVZW

2

5-3-2022

14:45

Nunspeet

De Merino’s

2

12-3-2022

14:30

De Merino’s

KHC

2

19-3-2022

15:00

Dos Kampen

De Merino’s

3

26-3-2022

14:30

De Merino’s

CSV Apeldoorn

3

2-4-2022

15:00

Hierden

De Merino’s

3

9-4-2022

14:45

DOS ‘37

De Merino’s

3

23-4-2022

14:30

De Merino’s

SDV Barneveld

3

30-4-2022

14:30

De Merino’s

SVI

3

14-5-2022

15:00

DZC ‘68

De Merino’s

3

21-5-2022

14:30

De Merino’s

Go Ahead Kampen

3

28-5-2022

17:00

DTS Ede

De Merino’s

3
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“Koffie moet vers en
bier moet koud zijn”

Stijn (75) is al zo’n 30 jaar een bekend gezicht
bij De Merino’s en dit kwam zeker niet door
haar zoon want die was wielrenner. De man
van Stijn was assistent-scheidsrechter bij vv
Veenendaal dus kwam het ook niet door hem
dat zij De Merino’s in haar hart sloot.
Nee, Stijn vond het leuk om samen met haar zus en een aantal
dames bij De Merino’s schoon te
maken. En van het een kwam het
ander. Het is niet zo dat zij verder
niets om handen heeft.
Kaarten, fietsen, wandelen, Stijn
heeft een actief leven.
Tegenwoordig is ze vooral te
vinden in de keuken of achter
de bar. Tijdens de verbouwing
is Stijn niet veel op de club geweest.
“Soppen vind ik leuk, ik ben niet
zo van het verbouwen”.
De zaterdagochtend is heerlijk
om op te club te zijn, “je krijgt
energie van al die jongen mensen
die zich inzetten voor de club”.

“Soppen vind ik leuk, ik
ben niet zo van het
verbouwen”
Voor Kim (20) ligt dat duidelijk
anders. Zij komt al van kinds af
aan op de club. Vader en oom
zijn hoofdsponsor en toen haar
broertje ging voetballen was zij
vooral te vinden spelend rond

het veld met vriendinnetjes.
Vijf jaar geleden vroeg de toenmalige beheerder van de kantine, Cor Brinkman, of zij niet
wilde helpen in de keuken.
Dat beviel zo goed dat Kim ook
achter de bar belandde en nu
samen met Turgut het beheer
over de kantine voert.
“Vanaf dag 1 vond ik dat de kantine op de schop moest”. Na een
gesprek met de sponsorcommissie werd een plan de campagne
gemaakt. Wat dat betreft kwam
corona goed uit. Kantine voor
langere tijd dicht en zo kon Kim,
samen met de onderhoudsploeg
en andere vrijwilligers, de kantine onder handen nemen.
“De kantine straalt nu veel meer
professionaliteit en rust uit. Het is
supermooi geworden dankzij een
aantal sponsoren en zeker niet te
vergeten al onze leden die na mijn
oproep gewoon geld hebben gestort. “Wat is De Merino’s toch een
geweldige club”!

“Wat De Merino’s voor mij betekent? De helft van mijn vrienden
en ook mijn vriend komen van
hier, het voelt als een grote familie”.
Stijn en Kim werken samen met:
Alisha Achterberg - Bertina van
den Dikkenberg
Eline van Manen - Jan Veenhof
Janinke van Beek - Julia Göl
Lieke Westeneng - Maaike van
Gelderen - Mette van Hardeveld
Turgut Göl
Wil jij ook deel uitmaken van dit
enthousiaste team? Ze kunnen
altijd nog hulp gebruiken.

“Wat De Merino’s voor
mij betekent? De helft
van mijn vrienden en ook
mijn vriend komen van
hier, het voelt als een
grote familie”
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Sociaal veilige sportomgeving bij De Merino’s
“Wij willen als vereniging
een veilige voetbalvereniging zijn”, vertelt Jeﬀrey
Hommes. Jeﬀrey zit in de
Commissie Sociale Veiligheid van Voetbalvereniging De Merino’s en is aangesteld als voorzitter van
de commissie. “Wij vinden
het belangrijk dat iedereen
op een positieve en prettige
manier met elkaar omgaat
en dat grensoverschrijdend
gedrag niet wordt geaccepteerd”
De Merino’s heeft als club gelukkig geen directe aanleiding om
aan een veiliger sportklimaat binnen de club te werken. Ze willen
vooral hun voorbeeldrol oppakken, omdat ze als club positief
verschil willen maken. Corneline
Meijer is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de club en
heeft twee zonen die bij De Merino’s voetballen: “Wij willen graag

voor onze vrijwilligers en trainers
een Verklaring Omtrent gedrag
(VOG) aanvragen. Met het aanvragen van een VOG willen we een
sociaal veilige sportomgeving creëren. Een VOG geeft meer zekerheid
over het verleden van personen.
Daarbij vermindert het de kans
dat iemand, die eerder in de fout
is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen
de sport kan beoefenen. Zodoende
hebben wij een beroep gedaan op
de expertpoule VOG-regeling. We
worden bijgestaan door een expert
via NOC*NSF en volgen het High-5
stappenplan. Zo hebben we het
aannamebeleid, bestuursreglement tegen seksuele intimidatie en
ander grensoverschrijdend gedrag
en verschillende gedragsreglementen opgesteld.”
Vanuit het jeugdbestuur kwam
de vraag om te kijken hoe we
voor onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
konden aanvragen en zo heeft
het bestuur de Commissie Sociale
Veiligheid opgericht in oktober

2020.
Jeffrey en Corneline hebben via
NOC*NSF Academie voor Sportkader de cursus Vertrouwenscontactpersoon in Utrecht gevolgd,
die academie richt zich op alle
doelgroepen die een rol hebben
binnen de sportvereniging, Jeffrey vanuit de hoedanigheid als
voorzitter van de commissie en
Corneline als VCP van de vereniging.
Het hele artikel en meer informatie
lees je op onze website:
www.demerinos.nl

Nieuwe trainer/coach voor onze dames
Chris: vertrouwd gezicht,
nieuwe functie
Chris van Laar (49) is al 25 jaar een bekend gezicht
op de club. Van de F-jes tot en met bankzitter bij
het 1e team en nu spelend op donderdag bij het
wandelvoetbal.
Hij voelt zich goed thuis op het blauwe nest.
Bijna alles had hij al gehad en gedaan op de club
maar was nog nooit trainer/coach van een damesteam geweest. Vanaf het nieuwe seizoen gaat hij
deze functie samen met Peter Zwijnen vorm geven.

43

44

Spaargeld dat geld kost?
Investeren met GrondVrij

geeft zekerheid van
grond met rendement
rond 5%

website: www.grondvrij.nl

email: info@grondvrij.nl

mobiel: 06 53982427

Mag ik mij even voorstellen:
Robbert Gaasbeek, 33 jaar en sinds mijn 16e werkzaam in Grond- Weg & Waterbouw,
Infrastructuur en Sloopwerkzaamheden.
Mijn competenties: ervaring, gedreven, hard en netjes werken.
Ik overleg graag met mijn (toekomstige) klanten om te kijken wat in hun situatie de
juiste keuze zal zijn. Door onze brede inzet kunnen wij snel acteren op uw vraag.

Meer informatie over:
Grond-, Weg & Waterbouw
Infrastructuur
Sloopwerkzaamheden
Verhuur als machinist
Straatwerk
Tuinaanleg
Riolering
Hulp bij calamiteiten

BEL: 06 28 30 83 51

www.gaasbeekgis.nl

MAIL: info@gaasbeekgis.nl
45

Steun onze club!

Vorig seizoen is de opbrengst besteed aan onze jeugd.
Dit jaar gaat de opbrengst naar het opknappen van de kleedkamers.
Elk verkocht lot levert de club € 2,40 op! Hoeveel loten koop jij of jouw team?
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“Het is leuk om op deze leeftijd nog iets te blijven doen!”
In 1971 kwam Jan Davelaar (74)
naar De Merino’s en dat betekent
dat hij dit jaar maar liefst vijftig
jaar lid is van onze club. En nog
steeds is hij actief. Maar daarover
later meer. “Samen met jongens
als Wijnand Blankenstijn en Cor de
Man kwam ik van Kulan naar De
Merino’s. We vonden hier meteen
onze plek. Het mooie vind ik nog altijd dat heel veel die jongens al die
tijd gebleven zijn.” Jan speelde niet
onverdienstelijk: “In totaal heb ik
dertien jaar in het eerste gespeeld;
daarna heb ik rustig afgebouwd
in het tweede en het derde om
uiteindelijk bij de veteranen uit te
komen. Nu voetbal ik nog steeds in
het dreamteam op de donderdagavond.” In 2008 kreeg Jan meer
tijd om ook andere activiteiten
voor De Merino’s te ondernemen.

“Sinds die tijd doe ik de ledenadministratie. Dat vind ik erg leuk werk.
Op die manier leer je zo’n beetje
iedereen kennen binnen de vereniging. Je weet welke naam bij welk
gezicht hoort. Verder is het gewoon
erg leuk om nog iets te blijven doen
op mijn leeftijd.” Jan is de geschikte man voor de administratie van
de leden: “Je moet er wel gestructureerd voor zijn; ik houd alles echt
per dag bij, ik spaar niets op.” Elke
zaterdag is Jan te vinden op ons
sportpark. “Heerlijk om wedstrijdjes te bekijken, maar ik vind het
vooral leuk om met de oudjes aan
de bar te hangen of aan onze speciale tafel voor de Jannen. Maar wat
ik echt bijzonder blijf vinden aan
De Merino’s is de onderlinge betrokkenheid, het is toch geweldig als je
ziet hoeveel vriendenteams er in de

senioren zijn te vinden.”

“Heerlijk om wedstrijdjes
te bekijken, maar ik vind
het vooral leuk om met de
oudjes aan de bar te hangen of aan onze speciale
tafel voor de Jannen”

Kort, krachtig & flexibel
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Introbouw: ruim 15 jaar hoofdsponsor!
Arno Wallet gaat er eens goed
voor zitten in de kleine kantine
van het bedrijf Introbouw. Voetbal
is belangrijk in het bedrijf gezien
de shirtjes van Vitesse, het Nederlands elftal en uiteraard De Merino’s. Een van de eerste shirtjes
waarop de naam Introbouw prijkt.
Het bedrijf startte ooit in Amersfoort, maar kwam uiteindelijk in
Veenendaal terecht door toedoen
van de ons allen bekende Dries
van der Klift sr. Inmiddels runnen
Arno en Dries jr al jaren Introbouw: “Het is trouwens ook wel leuk
om te melden dat inmiddels Melvin
van Egmond medeaandeelhouder
is geworden van de tak Infratechniek. 13 jaar geleden begon hij hier
als stagiair, dus dat vinden wij wel
heel mooi.”

drie keer zo hard kunnen groeien.
Maar het moet allemaal beheersbaar zijn. We kunnen nu al wel drie,
vier jaar vooruitkijken. Verder zijn
we enorm druk met het opleiden in
de telecomsector, we hebben het
machinepark kunnen uitbreiden
en ik denk dat we nu een kleine 200
mensen in dienst hebben. Natuurlijk
gaat er wel eens wat mis, maar we
hebben geen reden tot klagen.” Een
aardige bijkomstigheid is dat ook
Merino’s-coryfee Joop de Bruin in
dienst is bij Introbouw als projectleider voor glasvezelprojecten.

Na ruim vijftien jaar weten we
haast niet anders dat Introbouw
en De Merino’s gewoon bij elkaar
horen. Het verhaal over de sponsoring begint dus in het begin
van deze eeuw. Dries voetbalde
Vader en zoon Van der Klift beal een tijdje in een vriendenteam
gonnen als intermediair tussen
bij De Merino’s, het vijfde, ook wel
ZZP-er en opdrachtgever (Introhet Spaanse elftal genoemd. Later
bouw Veenendaal). Vervolgens
kwamen er ook jongens uit het
ontstond ook een uitzendbueerste elftal bij, zoals Berto Jakobreau (Introbouw services en
sen en Sjon Septer. Dries sponEasyhands). Daarnaast ging men
sorde het elftal ook en toen gezich ook bezighouden met glasve- beurde het onvermijdelijke: “Jan
zel en CAI-netwerken (Introbouw
Methorst kwam langs en die vroeg
Infratechniek) en sinds 2007 beof Introbouw niet wat meer wilde
staat ook Introbouw Montage en
doen, bijvoorbeeld door hoofdGeveltechniek. Naast het kantoor sponsor te worden’.’ Dat wilden de
op de Zijdevlinderhoek is er ook
mannen van Introbouw graag en
een pand aan de Kamperfoelie.
zodoende werd het eerste conMen is trouwens nog steeds hard
tract voor een jaar getekend. “Dat
op zoek naar een nieuwe locatie:
is trouwens ook het enige contract
“We groeien echt uit ons jasje. We
dat ooit getekend is,” lacht Arno.
hebben bijvoorbeeld lange tijd vier
Introbouw stond ook aan de wieg
of vijf mensen op kantoor gehad, nu van het Valleiregiotoernooi en de
hebben we er inmiddels twaalf hier wedstrijden van het Nederlands
rondlopen,” vertelt Arno trots.
militair elftal.
We ontkomen niet aan het onBehalve het sponsorschap hebderwerp Corona: “Het is eigenlijk
ben Arno en Dries ook bestuurlijk
ongelooflijk, maar we zijn de afhet nodige betekend voor De Megelopen tijd gigantisch gegroeid,
rino’s en de businessclub . “Dries is
vooral in de Infrahoek met Telecom dit jaar gestopt als penningmeester
en glasvezel. We willen beheerst
van De Merino’s en ik ben gestopt
groeien, maar als we echt anders
als bestuurslid van de businessclub.
hadden gewild dan hadden we echt Ik was voorzitter van de bouwcom-

missie en heb me vooral bezig gehouden met de nieuwbouw van het
businesshome. Dat staat er nu, het
is prachtig geworden, dus nu is het
even goed.” Arno is ook nog jeugdvoorzitter geweest en heeft in de
jeugdsponsorcommissie gezeten.
Arno kan de kracht van De Merino’s heel eenvoudig onder woorden brengen: “Het is een grote
familie, het is ons-kent-ons en het
is een club van no-nonsens en het
is bijna altijd feest. Zelfs in de seizoenen dat het niet helemaal lekker
liep was dat nauwelijks te merken
aan het feestgehalte.”
Hoewel met het nieuwe dak, de
zonnepanelen en het nieuwe
businesshome al heel wat wensen
vervuld zijn, hebben de mannen
nog wel wat te wensen, hoewel
de grootste wens al wel vervuld is:
“De kantine is grondig aangepakt
en die ziet er echt geweldig uit.” De
trots springt eruit bij Arno, want
dochter Kim, jarenlang vrijwilliger
achter de bar, is een paar maanden geleden in het bestuur gekomen met de post Kantinebeheer.
“Zij heeft ook veel te zeggen gehad
over de verbouwing. Daarbij wil ik
ook de namen van Evelyn Segond
von Banchet en Wilco van Engelenburg noemen. Zij zijn er ook enorm
druk mee geweest. Nu de kleedkamers nog . Die zijn na dertig jaar
wel erg gedateerd.”
Introbouw en De Merino’s: op
naar de 25 jaar, zouden wij zo zeggen!
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WWW.INTROBOUW.NL
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