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Interim-trainers Ryan Holman en Erik Pater (rechts) zagen De Merino's met 1-3 
verliezen van DTS Ede. © Herman Stöver 

Tussenpausen Holman en Pater 
zijn nog geen wonderdokters bij 
De Merino’s: ‘Na de 1-1 was het 
eigenlijk al gebeurd’ 

Het ontslag van trainer Jeroen de Zwaan leidde zaterdag niet direct tot 

het beoogde schokeffect bij De Merino’s. Met twee tussenpausen op 

de bank verloor de Veenendaalse eersteklasser met 1-3 van DTS Ede. 

Bert Admiraal 14-03-22, 07:57 

Voor De Merino’s kreeg een roerige week daarmee een teleurstellend 

einde. De Veenendaalse club besloot in de strijd tegen degradatie 

woensdagavond afscheid te nemen van Jeroen de Zwaan. Zijn assistenten 

Ryan Holman en Erik Pater namen het stokje voorlopig over. 
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,,Hoe de toekomst er precies gaat uitzien, weet ik niet, maar wij zijn ook 

nog verantwoordelijk tegen Hierden en Bennekom”, zei Holman na de 

nederlaag tegen DTS. 

Wie bij de thuisclub op een schokeffect en drie punten had gehoopt, kwam 

bedrogen uit. Het interim-duo greep op voorhand wel in en wijzigde de 

opstelling behoorlijk. Zo waren Vincent van de Weerdhof en Aron de 

Koning gepasseerd en begon Joop de Bruin op de bank na een korte 

vakantie. 

Verdedigend blok 

,,Ik wilde dat de ploeg heel compact zou gaan spelen, met vooral een 

verdedigend blok op het middenveld”,  legde Holman uit. ,,En dat ging 

eigenlijk heel goed in de eerste helft.” 

De omzettingen sorteerden aanvankelijk ook effect: De Merino’s stond 

verdedigend goed, ook omdat DTS nauwelijks aandrong. Aan de andere 

kant creëerden de Veenendalers in negentig minuten helemaal niets. Toch 

kwam De Merino’s op voorsprong. Ariën Bakkenes pegelde een vrije trap 

van ruim dertig meter achter de verbouwereerde doelman Robin Franken: 

1-0. DTS kwam niet verder dan een kopbal van Ko Snel op de lat. 

Rode kaart 

Na de pauze veranderde het spelbeeld volledig na de tweede gele kaart 

van Mo Issaoui, die nota bene net terug was van een schorsing. De ploeg 

van Arnold Brehler voerde de druk op richting het doel van Tim van de 

Weerdhof, scoorde middels een kopbal van Christoph Willemsen (1-1) en 

kwam hoegenaamd niet meer in de problemen. Ook niet na de tweede gele 

kaart van diezelfde Willemsen.  

DTS-invaller Roy Ploeg profiteerde heel koel van gestuntel van De Bruin en 

vooral Aron de Koning. Ploeg zorgde een kwartier voor het einde ook voor 

de 1-3 eindstand. ,,Alles gebeurde zoals dat bij iedere ploeg met heel 

weinig zelfvertrouwen gaat. Bij de tweede gele kaart van Mo zag ik al wat 



kopjes omlaag gaan. Toen daarna de gelijkmaker heel snel viel, was het 

eigenlijk al gebeurd.”  

Lijfsbehoud 

Holman en Pater twijfelden geen moment om het roer van De Zwaan over 

te nemen. ,,Ik heb prima samengewerkt met Jeroen en veel van hem 

geleerd”, zei Holman. ,,Uiteindelijk is er besloten met Jeroen te stoppen. Ik 

wil nu alles doen voor lijfsbehoud.”  

De Merino’s, dertiende op de ranglijst, moet zich snel herpakken. 

Dinsdagavond wacht op eigen veld de degradatiekraker tegen 

hekkensluiter Hierden (één punt minder). DTS, koploper in de tweede 

periode, boekte in Veenendaal zijn vierde overwinning op rij en kan 

dinsdagavond tegen DOS Kampen zelfs naar de tweede of derde plek op 

de ranglijst klimmen.  

De Merino’s: T. van de Weerdhof; Van Dam (75. Van Laar), Gardien, 

Henken, Van de Schuur; Bakkenes, Issaoui, Van Grootveld (57. De Bruin), 

Bendadi (78. V. van de Weerdhof); Heijmans (57.De Koning), Veldhuizen. 

DTS Ede: Franken; Holtman, Snel, Van Wijk, Lak (78. Koppenjan); 

Willemsen, Vervaart, Homburg; Baars (57. Speelziek), Palm (87. Loukili), 

De Jong (57. Ploeg). 

 


