
 
 

De Merino's-aanvaller Melvin van de Haar (tweede van links) deelt in de feestvreugde na de 

2-1 van Vincent van de Weerdhof (midden). © Herman Stöver 

Melvin van de Haar is bij De 
Merino’s weer vrij in zijn hoofd: 
‘De club heeft me enorm 
gesteund in die periode’ 

De Merino’s heeft een wrange nasmaak overgehouden aan het 

verdienstelijke gelijkspel tegen topploeg CSV Apeldoorn (2-2). Maar 

Melvin van de Haar is allang blij dat hij na zijn tussentijdse vertrek bij 

GVVV weer plezier heeft bij de Veenendaalse eersteklasser. 

Bert Admiraal 25-04-22, 07:00  

,,Volgens mij zag en hoorde iedereen het, alleen de scheidsrechter niet. 

Dat kost ons wel twee punten en die hebben we zo hard nodig.”  

Van de Haar refereerde aan de actie in de 97ste minuut, waarbij 
Apeldoorn-verdediger Job Pothof de bal als een volleerd volleyballer uit het 
doel ranselde. Geen doelpunt, maar ook geen strafschop. En dus bleef het 
bij 2-2. 
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Twee gemiste punten die De Merino's, de nummer dertien van 1D, nog 

wel eens kunnen opbreken aan het einde van de rit. Toch bleef Van de 

Haar niet al te lang hangen bij de gebeurtenissen in de slotfase. ,,Dat is 

gewoon pech, zulke dingen gebeuren wanneer een ploeg onderaan staat. 

Ik heb wel lekker gespeeld.”  

Tussentijdse overstap 

Ik had er echt helemaal de puf niet voor, ik was 
er gewoon nog niet klaar voor en had meer vrije 
tijd nodig om mijn hoofd leeg te krijgen 
Melvin van de Haar (20) 

Dat de 20-jarige Veenendaler dat dit seizoen nog zou zeggen, was in de 

winterstop volstrekt ondenkbaar. Bij GVVV kwam hij niet aan de bak. ,,Ik 

heb toen al de keuze gemaakt voor De Merino’s, maar pas voor het 

volgende seizoen. Toen vertelde iemand dat een tussentijdse overstap al 

mogelijk zou zijn. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Dat is toen nog snel 

geregeld, maar achteraf gezien was het gewoon te snel.” 

 

Van de Haar besloot zich even snel helemaal niet meer te laten zien bij zijn 

nieuwe club en dat hield hij een maand vol: ,,Ik had er echt helemaal de puf 

niet voor, ik was er gewoon nog niet klaar voor en had meer vrije tijd nodig 

om mijn hoofd leeg te krijgen. Een maand lang heb ik niet aan 

voetbal gedacht en dat was toch wel lekker.”  

Ommekeer 

De club heeft me enorm gesteund in die periode 
en ze hebben me gewoon mijn gang laten gaan 
Van de Haar 

Op 15 maart kwam de ommekeer: ,,Toen ben ik gaan kijken naar de 

wedstrijd tegen Hierden, daarna ben ik weer gaan trainen.” Drie weken 

geleden, tegen Nunspeet, bekroonde hij zijn debuut voor de eersteklasser 

met een doelpunt. 

 



Ook tegen runner-up Apeldoorn scoorde Van de Haar na een prachtige 

subtiele voetbeweging (1-0). De snelle tegentreffer van Laurence van den 

Enk bracht De Merino’s niet van zijn stuk. Sterker nog, de ploeg van Henne 

Oostermeijer speelde de beste helft van dit seizoen met een fraaie treffer 

van Vincent van de Weerdhof als beloning: 2-1. 

Na de pauze werd de Veenendaalse club een kwartier lang overlopen en 

volgde de gelijkmaker van Fedde Timmer. Maar daar waar normaal 

gesproken de boel zou instorten, vocht de thuisploeg zich knap terug in de 

wedstrijd. In de krankzinnige blessuretijd kopte eerst Ariën Bakkenes de 

bal van de lijn. Dat deed Apeldoorn ook nog twee keer, waarbij de laatste 

redding voor herrie zorgde. 

Steun 

Terugkijkend op zijn lastige maand constateerde Van de Haar dat hij er 

goed is uitgekomen: ,,De club heeft me enorm gesteund in die periode en 

ze hebben me gewoon mijn gang laten gaan. Er is geen enkele druk 

uitgeoefend. Het zou mooi zijn als we ons gaan handhaven. Het wordt 

natuurlijk wel steeds krapper.”  

Overwinningen in de komende twee wedstrijden tegen 

rechtstreekse concurrenten Hierden en DOS’37 zijn van groot belang. 

De Merino’s: Hagelstein; Heijmans (88. Gardien), Van Grootveld, Henken, 

De Bruin; Bakkenes, Van Laar, Van de Weerdhof; Van de Haar, 

Veldhuizen (76. Van de Schuur), De Koning (63. Koeleman). 

 


