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Menig oprichtingsvergadering stokte bij de keuze van de naam van de vereniging.
Soms bracht een pakje sigaretten uitkomst. Maar wat deden de Kozakken in
Werkendam? En wat betekenen toch al die wonderlijke afkortingen? Clubnamen gaat
op zoek naar het verhaal achter de clubnaam. Deze week: De Merino's
De Merino's. Dan gaan de gedachten toch snel naar een vrolijk zangduo. Een duo in de
geest van de Positivo's, bekend van de hit: Onze God is de beste. Nu vinden ze dat wel
in Veenendaal waar de Christenunie de grootste partij is en ook de SGP
bovengemiddeld scoort, maar verder houden ze daar meer van harmonieorkesten. De
bekendste is de Scheepjeswolharmonie, die in andere tijden het publiek voor
belangrijke voetbalwedstrijden in extase bracht
De mascotte verklaart de oorsprong van de harmonie: de Koninklijke
Scheepjeswolfabriek Dirk Stevenszoon (D.S.) van Schuppen. De wolweverij groeide
in de negentiende eeuw uit tot een grote industrie in Veenendaal met de Van
Schuppens als voorlopers. Na de Tweede Wereldoorlog willen de arbeiders niet alleen
in een orkest spelen, maar ook voetballen. Zij richtten DS '49 op. Met de letters DS De Schup – worden de grote roergangers – herders zo u wilt - van de fabriek geëerd.
Herder
De KNVB staat de naam alleen niet toe, omdat er al een DS bestaat. De oprichters
moeten op zoek naar een ander eerbetoon. Hoe het precies is gegaan is onduidelijk,
maar herders en schapen doen het altijd goed in het bevindelijke Veenendaal. Een
gedachte zou dan ook kunnen zijn geweest: Als de Van Schuppens ons als herders
door het arbeidzame leven hebben geleid, dan zijn wij hun kudde schapen. En niet zo
maar een kudde, nee een kudde van schapen waarvan iedereen zegt dat ze het beste en
fijnste wol met zich meedragen: Merino's.

