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VOORWOORD
Voor het tweede jaar presenteren wij onze vereniging en de A-selectie door middel van een
presentatiegids. Mijn dank gaat uit naar de vrijwilligers en sponsoren die dit weer mogelijk
hebben gemaakt.
We staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen, waarin we voor het vierde achtereenvolgende jaar in de eerste klasse zullen uitkomen.
Dit seizoen spelen we in de eerste klasse D, regio
Oost.
In deze klasse komen we weer een paar zeer
bekende “buren” tegen en ook ploegen die we
nog uit het verleden kennen. Met ploegen als
Bennekom, DTS ’35, Scherpenzeel en SDV
Barneveld hebben we ook dit seizoen weer een
paar mooie derby’s op de agenda staan.
Samen met Nunspeet, NSC Nijkerk, KHC, Hierden,
Go Ahead Kampen, Enter Vooruit, DZC ’68, DOS
’37 en asv Dronten belooft dit zeker weer een
aantrekkelijke competitie te worden. In deze gids
zal er verder ingegaan worden op deze, voor ons
nieuwe eerste klasse.
Toch wil ik ook nog even terugkijken naar seizoen
2017-2018. Een seizoen waarin onze selectie uitkwam in de eerste klasse C Zuid. Sportief gezien
hebben we ons weer netjes weten te handhaven
in een competitie met een aantal stevige tegenstanders.
In februari gaf Henne Oostermeijer geheel onverwachts aan dat hij aan het eind van het seizoen
zijn contract inleverde. Dit na vijf (!) seizoenen
hoofdtrainerschap waarin hij samen met de spelers
promoveerde naar de eerste klasse en daar een
stabiele plek in de middenmoot wist te bewerkstelligen.

Ook van de overige teams wil ik enkele prestaties
naar voren halen. Het tweede elftal haalde de
nacompetitie voor een plek in de hoofdklasse.
Helaas werd de ploeg uitgeschakeld in de halve
finale. Het zesde en ook het 35+-team haalden het
kampioenschap wel binnen. Een mooie prestatie
van die mannen!
In het nieuwe seizoen staan er nog een paar mooie
dingen op het programma. Allereerst natuurlijk de
opening van het nieuwe Businesshome en op
1 juli het 70-jarig bestaan van onze vereniging.
Iets waarop we trots mogen zijn.
We mogen trots zijn op onze vereniging en we
kijken dan ook vol vertrouwen vooruit.
Voor nu veel leesplezier met deze seizoensgids en
graag tot ziens op ons prachtige sportpark
“De Groene Velden”
Namens het bestuur,
Chris van den Dikkenberg,
Voorzitter v.v. De Merino’s

Dit gaf de TC natuurlijk een enorme druk om
zowel een nieuwe hoofdtrainer als ook enkele
nieuwe spelers te vinden om weer een eersteklaswaardige selectie te krijgen. Met de komst van
Jan Gaasbeek als nieuwe hoofdtrainer zijn we als
vereniging uiteraard zeer content.
Deze ervaren Veenendaalse hoofdtrainer ziet het
als uitdaging om met jonge talenten te werken,
daarvan een vriendenteam te smeden en voor
de prestaties te gaan.
Onze verwachting is dat met de spelers die
zijn gebleven en de nieuwe aanwinsten Jesse
Sprokkelenburg, Vincent van de Weerdhof, Lars ten
Burg, Ariën Bakkenes en Aron de Koning we een
goede selectie hebben die een mooie positie aan
het eind van het seizoen kan behalen. De nieuwe
spelers stellen zich overigens verderop in deze
presentatiegids voor.
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OVERHANDIGING EERSTE PRESENTATIEGIDS
VOETBALVERENIGING DE MERINOS
24-09-2017, 12:41 | Lezersnieuws | Cees Hootsen,
Veenendaalse krant
Dries van de Klift jr. en Arno Wallet, directie van Introbouw, Hoofdsponsor van Voetbalvereniging De Merinos,
uitkomend in de 1e klasse zaterdagvoetbal, ontvingen gisteren, 23 september, de 1e Presentatiegids in het bestaan
van de club.
Het maken van de Presentatiegids is gedaan op initiatief
van het bestuur van BusinessClub “De Groene Velden”
Nauw verbonden met De Merinos. Het tot stand komen
van deze gids heeft nogal wat voeten in aarde gehad
en duurde helaas een jaar langer dan gehoopt, maar
het resultaat mag er zijn. Leuke stukjes over de club, de sponsoren, de vrijwilligers, de jeugd en de
BusinessClub natuurlijk. Ook staat het hele programma voor komend seizoen in de gids vermeld, en de
gegevens van de tegenstanders. Er staan ook heel wat advertenties in, want zonder de adverteerders
was zoiets natuurlijk nooit gelukt. Alle spelers met naam en toenaam staan er ook in, alsmede een mooie
elftal foto. Het heeft de spelers danig gemotiveerd, want ze wonnen de eerste wedstrijd met 2-1 van
Sliedrecht, degradant uit de hoofdklasse, die men 2 jaar eerder ook thuis al had verslagen, voordat ze
promoveerden naar die hoofdklasse. Het werd toen 1-0.
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VANUIT HET JEUGDBESTUUR
De Merino’s kent inmiddels acht
jeugdteams. Dit is mede veroorzaakt door de aangepaste spelvormen voor de pupillen.
Dat betekent dat er in onze
jeugdafdeling inmiddels 115
kinderen voetballen. Wij zijn
hier enorm trots op. Immers de
jeugd heeft de toekomst!

Binnen de jeugd voetbalt een
aantal meisjes, maar de jongens hebben op dit moment de
overhand. Graag zouden wij als
club meer meisjes de kans willen
bieden om aan het voetbal deel
te nemen. Zeker met de uitbreiding van de nieuwe woonwijken
in de omgeving, hopen wij hierop
te kunnen inspelen.
Ook zijn wij benaderd door
Sportservice Veenendaal om
samen te gaan kijken of het
gaat lukken om het zogenaamde
G-voetbal op te gaan zetten.
Ook hiermee hopen wij weer
nieuwe jeugdleden aan te
kunnen trekken.
Wij beseffen dat het enorm
waardevol het is dat we in de
jeugd ook vele vrijwilligers hebben. We hebben altijd mensen
nodig die de teams trainen en
coachen, mensen die zorg dragen voor de schone tenues
en ook degenen die voor gezelligheid rond het veld zorgen.
Bij De Merino’s zie je dan ook
een grote betrokkenheid van
Presentatiegids 2018 - 2019

ouders en overige familieleden.
Omdat De Merino’s een toch
wat “kleinere” club in de regio is, merk je dat de jeugd en
families elkaar snel kennen en
op die manier kunnen we dan
ook gemakkelijk onze krachten
bundelen. Deze betrokkenheid
zie je dan ook in het vrijwilligerswerk bij de jeugd terug. Wat
wij als bestuur mooi vinden om
te zien is dat bijna elke zaterdagmiddag veel jeugdleden op
het complex aanwezig zijn. Zij
zoeken het lege veld op (liefst
het hoofdveld) en voetballen met
elkaar de hele middag. Leeftijd
speelt hier dan geen rol, want
zowel vanuit bijvoorbeeld JO-8
tot JO-17 doet men hieraan mee!
Daar zijn wij als vereniging trots
op: wij zien graag dat voetbal
verbindt!
We hebben dan ook een aantal
kernwaarden opgesteld:
• Bij De Merino’s leren de
kinderen samenwerken.
• Bij De Merino’s ontwikkelen
zij zich op sociaal gebied en
komen zij erachter dat ze
elkaar op een eenvoudige
manier kunnen helpen.
• Bij De Merino’s leren kinderen
plezier hebben en kunnen
kinderen zich ontwikkelen.

Ze krijgen een tenue en dat
mogen ze houden!
Plezier en sportiviteit staan
hierbij bovenaan!
In het afgelopen seizoen organiseerden we voor het eerst een
slotdag voor de gehele familie
van de jeugdleden. Er waren
diverse spellen, zoals bubbelvoetbal en penaltyschieten en
er was ook een heuse stormbaan
voor de stoere mensen. Er
waren veel ouders, broertjes en
zusjes aanwezig. De dag werd
afgesloten met een barbecue.
Het mooie was dat ook hier de
verbondenheid naar voren kwam
door de vele vrijwilligers die zich
aanmeldden, bijvoorbeeld de
spelers uit het eerste elftal die
hielpen bij spelonderdelen.
De Merino’s leeft en daar zijn wij
trots op!
Mascha Versteeg

Wij proberen als vereniging ook
extra activiteiten naast de
trainingen en wedstrijden te
organiseren voor de jeugd.
Zo organiseren we dit jaar in de
herfstvakantie voor de derde
keer de clubvoetbaldagen. Wel
op ons complex, maar voor
iedereen toegankelijk! Naast alle
“tips & tricks” krijgen de kinderen iedere dag een lunch en doen
ze mee met de toffe animatie en
kunnen ze gave voetbalprijzen
winnen.
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HET NIEUWE BUSINESSHOME
Je kunt er niet omheen, wanneer je op ons sportpark loopt. Het nieuwe businesshome ter vervanging van de oude schoollokalen die de afgelopen
seizoenen dienst deden als ontvangst- en ontmoetingsruimte. “Het idee werd in mei 2017 naar
voren gebracht tijdens de jaarvergadering van de
Businessclub,” vertelt Arno Wallet, voorzitter van
de Bouwcommissie. “Er lagen al wat plannen en er
waren zelfs al wat vrijblijvende offertes gedaan,
maar in mei werd het officieel.”
We hebben ook kunnen zien
hoe het oude businesshome
ten prooi viel aan vandalisme en brandstichting. Natuurlijk moest het nieuwe
onderkomen aan een aantal
eisen voldoen: “We wilden
zicht op het veld, net als we
dat eerder ook hadden. De
gezelligheid wilden we laten
terugkeren: het moest echt een huiskamergevoel
geven. Daarbij moet het energiezuinig zijn en geen
gas. We wilden het ook onderhoudsvriendelijk hebben, dus bijvoorbeeld aluminium kozijnen in plaats
van hout”.
Er werd nu officieel een aantal offertes opgevraagd en aannemer Rodenburg B.V. kreeg daardoor de opdracht.
“We bestaan nu 16 jaar en sinds een aantal jaar
maken wij ons hard voor duurzame en circulaire
bouw. We willen graag zo veel mogelijk van het
materiaal gebruiken. Dat is nu onze specialiteit,”
legt eigenaar Tim Rodenburg uit. “Zo maken we
gebruik van skeletbouw, het lichtste staalframe ter
wereld”.
Rodenburg kende de vereniging overigens al een
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beetje want hij was een tijdje shirtsponsor van
een jeugdteam. “Ik vond deze opdracht heel leuk,
want we hebben zoiets nog nooit gedaan voor een
club, dus ik hoop dat mensen nieuwsgierig worden
naar datgene wat we hebben neergezet.”
Rodenburg kijkt terug op een goede samenwerking:
“We kijken er met plezier op terug, omdat er veel
vrijwilligers waren die zich inzetten om er iets
moois van te maken.”
Door de inzet van vrijwilligers werden de kosten lager
gehouden. “Het duurt alleen
iets langer dan
wanneer je alles uitbesteedt,” legt Arno uit. “Dus
moet je roeien met de riemen die je hebt. Maar als je
het resultaat ziet dat we met
elkaar voor elkaar hebben
gekregen dan mogen we hartstikke trots zijn. We hebben dit als relatief kleine
club toch maar kunnen neerzetten.”
Arno stelt het zeer op prijs als de andere bouwcommissieleden ook even genoemd worden:
Cees en Gerie Hootsen, Ton van de Pol, Wijnand
Blankesteijn, Wilco van Engelenburg, Gert Blad
en niet te vergeten de voorzitter van de Merinos,
Chris van den Dikkenberg. “Ik vind het nog wel
leuk om te
vermelden dat Evelyn Segond van Banchet, de
vrouw van Henne Oostermeijer, onze vorige trainer, ons van zeer nuttig interieuradvies heeft
voorzien.”
Wanneer we het gebouw zo naast de kantine zien
staan, mogen we inderdaad trots zijn op deze
prestatie.
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DE NIEUWE SPELERS VAN DE MERINO’S 1
STELLEN ZICH VOOR:
Vincent van de Weerdhof
Geboortedatum: 10-09-96
Vorige clubs: v.v. DOVO en v.v. Veenendaal

Favoriete positie:
Links of rechts op het middenveld.
Hoogtepunt in mijn leven:
Nooit hoger geweest dan de Mont Blanc.
Sportief hoogtepunt:
Overstap naar A-selectie DOVO.Pakte erg goed uit.
Sportief dieptepunt:
Geen enkele minuut maken in de competitie voor DOVO 1.
Blauw-Wit staat mij goed,
want rood werkte niet meer.
De trainer kan niet om mij heen, want dan missen ze veel fysiek.
Mijn seizoen is geslaagd
wanneer we een periode pakken en/of kampioen worden.

Lars ter Burg
Geboortedatum: 16-12-1996
Vorige clubs: SV Candia ‘66

Favoriete positie:
Hoogtepunt in mijn leven:
Sportief hoogtepunt:
Sportief dieptepunt:
Blauw-Wit staat mij goed,
De trainer kan niet om mij heen,
Mijn seizoen is geslaagd

Centrale verdediger
Voor het eerst kunnen lopen
De overstap Candia - Merino’s
Kampioenswedstrijd(en) verloren
want ik werd vroeger altijd smurf genoemd...
want ik ben een werkpaard dat in de duels op alle vlakken niet verliest
en zeiken doe ik op de wc, nooit in het veld,
wanneer we kampioen worden en ik daar een groot deel van uit heb
mogen maken

Aron de Koning
Geboortedatum: 23-08-1996
Vorige clubs: DOVO, Vitesse, de Graafschap

Favoriete positie:
Hoogtepunt in mijn leven:

10
Huldiging in de Arena als topscorer van de
B junioren
Sportief hoogtepunt:
Mijn debuut in de Jupiler League
Sportief dieptepunt:
Degradatie met De Graafschap
Blauw-Wit staat mij goed,
want het past goed bij m’n haarkleur!
De trainer kan niet om mij heen, want ik ga elke training en wedstrijd laten zien waarom ik er in
hoor te staan
Mijn seizoen is geslaagd
wanneer ik veel heb gespeeld, plezier heb gehad met de jongens en
15 goals heb gemaakt
16
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Jesse Sprokkelenburg
Geboortedatum: 22-01-1998
Vorige clubs: Dovo, VRC

Favoriete positie:
Hoogtepunt in mijn leven:
Sportief hoogtepunt:

backpositie
Mijn hoogtepunt moet nog komen
Mijn stagetrainingen bij NEC, Vitesse, FC Utrecht
en het kampioenschap met VRC 1
Sportief dieptepunt:
Degradatie 2e divisie met DOVO C1
Blauw-Wit staat mij goed,
want na jaren in het rood wit te hebben gespeeld en een jaartje in
het blauw geel is het tijd voor verandering.
De trainer kan niet om mij heen, want ik zal altijd met 100% inzet en vol enthousiasme mijn taken
uitvoeren.
Mijn seizoen is geslaagd
wanneer we met het team het beoogde resultaat hebben behaald
en ik mij op persoonlijk vlak heb kunnen ontwikkelen.

Ariën Bakkenes
Geboortedatum: 06-07-1993
Vorige clubs: DOVO, FC Utrecht

Favoriete positie:
Hoogtepunt in mijn leven:
Sportief hoogtepunt:
Sportief dieptepunt:

rechts- of linkshalf
getuige mogen zijn op de bruiloft van mijn zus
promotie met DOVO naar de Derde Divisie
Drie keer op rij niet promoveren terwijl we wel
nacompetitie speelden.
Blauw-Wit staat mij goed,
want het combineert goed met het clublied dat maar al te lekker 		
klinkt en volgens mij regelmatig gezongen zal worden.
De trainer kan niet om mij heen, want uit ervaring is gebleken dat ik ieder jaar minimaal 10 assists
aflever aan Marco de Gooijer. Dat zijn de eerste 10 doelpunten al!
Mijn seizoen is geslaagd
wanneer wij voor promotie meedoen.

DE MERINO’S 1

Jeroen Vrolijk

Erik Petrus

Patrick Donkervoort

Pim Gardien

Mike Veenendaal

Doelverdediger

Doelverdediger

Aanvaller

Verdediger

Verdediger
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Marco de Gooier

Jos Henken

Ryan Holman

Joop de Bruin

Sebastian Klein

Verdediger

Middenvelder

Verdediger

Middenvelder

Middenvelder

Anass Lahnine

Patrick Paschedag

Przemek Szeller

Michiel Schouten

David Scholte

Aanvaller

Verdediger

Aanvaller

Middenvelder

Middenvelder

Jamal Bendadi

Wayne Berry

Arjan Groenleer

Aanvaller

Middenvelder

Aanvaller

Erik Pater

Fred Roseboom

René van Essen

Teus Jakobs

Ass. trainer

Keeperstrainer

Herstel- en looptrainer

Medische staf

Jan Gaasbeek

Sandra Daleman

Edwin van Appeldoorn

Roel van Kesteren

Hoofdtrainer

Verzorgster

Teammanager

Team begeleiding
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JAN GAASBEEK HEEFT ER ZIN IN!
Jan Gaasbeek de droomkandidaat
Het was toch een verrassing op
die zaterdag. Het eerste elftal
was in afwachting van de wedstrijd tegen SVL toen Henne Oostermeijer bekend maakte dat hij
zou gaan stoppen. En zo kwam
er dus geen zesde seizoen voor
Henne. Op dat moment hadden
al heel veel trainers een nieuwe
club gevonden of waren contracten verlengd. De Veenendaalse
Krant kopte die zaterdagavond al
meteen dat De Merino’s
een droomkandidaat op
het oog had. En inderdaad, binnen een week
werd bekend dat Jan
Gaasbeek de nieuwe
trainer zou worden.
“Ik had zelf natuurlijk
een wedstrijd gehad die
zaterdag en ik had niets
gehoord van de beslissing
van Henne. Toen ik thuis
kwam, vertelde mijn
vrouw het. Ik antwoordde
toen dat ik zeker wist dat
ik gebeld zou worden.
Om half elf hing Richard
van den Bosch inderdaad
aan de lijn,” vertelt
Gaasbeek. Er was alleen nog een
probleempje: Jan had net zijn
contract met JSV, waar hij aan
zijn eerste seizoen bezig was,
verlengd. “Men vond het daar
niet leuk, maar ik had een clausule in mijn contract dat ik bij
verbetering weg kon. Ik had het
daar goed naar mijn zin, hoewel
de prestaties daar minder waren.
Maar goed, we zijn in de tweede
klasse gebleven, dus ik kon daar
met opgeheven hoofd weg.”

nog wel kennen, maar de jongeren zullen toch echt even bijgepraat moeten worden.

Jan Gaasbeek als voetballer
En nu wordt Jan verantwoordelijk voor de prestaties van het
eerste elftal. De oudere
Merino’s-Leden zullen hem

Jan vertrok vanaf DOVO naar AZ
waar hij zes seizoenen speelde
en waar hij ook het kampioenschap van 1981 meemaakte. Na
die periode kwam hij terug bij
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“Belangrijk is dat ik een geboren
en getogen Veenendaler ben en
De Merino’s dan ook wel ken. In
Veenendaal is het altijd al onskent-ons geweest.” De inmiddels
55-jarige Gaasbeek debuteerde
op zijn veertiende voor DOVO en
trok daar snel de aandacht van

de betaalde clubs. Toen hij ruim
twintig jaar later, in 2000, afscheid nam van het profvoetbal
had hij een slordige 400 wedstrijden achter zijn naam staan.
Voor degenen die hem in actie
willen zien is Youtube uiteraard
een mooie bron: Wanneer je
deze link aanklikt https://www.
youtube.com/watch?v=qwbm4k6IYHM kun je een doelpunt van
Jan namens NAC tegen zijn oude
club FC Twente bewonderen.

DOVO waar hij twee seizoenen
speelde. In zijn DOVO-tijd werd
hij opgemerkt door FC Twente
waar hij weer zes seizoenen
speelde. “Uiteindelijk ben ik
bij NAC terechtgekomen waar
ik ook weer zes seizoenen heb
gespeeld. Toen ik 37 was heb ik
afscheid genomen. Het was wel
mooi dat we daarna een sportmodewinkel konden openen.
Die konden we na vijf jaar verkopen en toen ben ik min of
meer weer in het voetbal
terechtgekomen, maar dan
als trainer.”
Jan Gaasbeek als trainer
Verrassend genoeg begon
Jan zijn trainerscarrière bij
de C1 van buurman GVVV,
maar kwam al snel bij zijn
DOVO terecht: “Daar heb
ik de B1 gedaan en toen
meegegroeid naar de A1 en
het tweede. Ik ben ook nog
assistent van Henny Lee
geweest.” In de tussentijd
behaalde hij trainerspapieren en in 2010 was het
dan echt tijd om op eigen
benen te staan. Advendo’57
werd zijn eerste club; hij bleef
uiteindelijk twee seizoenen in
Ederveen, helaas wel eindigend
in een degradatie naar de derde
klasse. “Dat waren echt leerjaren voor mij. Het was daar
leuk, maar ik heb daar toch wel
beginnersfouten gemaakt. Maar
goed, dat neem je allemaal mee
in je bagage.”
In 2012 verkast Jan naar SVL in
Langbroek voor een periode die
maar liefst vijf jaar zou duren.
“Daar heb ik echt een prachtige
tijd gehad.
Sowieso met de club zelf, maar
zeker ook door de prestaties.
Lees verder op pag. 22.
19

HOOFDSPONSOR

SUBSPONSOR

Vervolg van pag. 19.
Periodes, promotie naar de hoofdklasse, ook een
degradatie helaas, Amstel Cup gespeeld tegen
EHC, prachtig allemaal. Ik kon trouwens gewoon
blijven, maar ik merkte voor mezelf dat ik het
genoeg vond. Een lange tijd bij een club kan wel
hoor, als er maar genoeg ververst wordt. Ik merkte
trouwens aan de ploeg niet dat ze het genoeg vonden.” Toen kwam JSV voor Jan om de hoek kijken,
een eersteklasser. “Maar ja, die degradeerden toen
en er gingen nogal wat spelers weg. Dan wordt het
een lastig verhaal. En dat werd het ook.”
Jan Gaasbeek en De Merino’s
Maar nu dan als trainer weer terug in Veenendaal.
Waarom? “We kunnen toch wel stellen dat we op

papier een mooie selectie hebben. We hebben echt
veel kwaliteit hoor. Het is toch geweldig om met
zulke spelers te mogen werken? En laten we niet
vergeten dat de groep al is neergezet door Henne,
dat heeft hij goed gedaan. De meeste spelers heb
ik wel eens zien spelen en met Pim Gardien heb
ik ook nog bij DOVO-2 gezeten.” Wat is Jan Gaasbeek voor trainer? “Allereerst ben ik een winner,
ik wil echt altijd winnen. Ik houd van hard trainen,
maar wel doelgericht. Daarbij houd ik ook wel van
een dolletje op zijn tijd, wat dat betreft ben ik bij
De Merino’s natuurlijk aan het goede adres. Mijn
voetbalvisie verschilt niet echt veel van die van
Henne. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen nuances in de aanpak, maar ook ik wil met drie man
voorin spelen.”
Na de eerste weken heeft Jan al een aardig beeld
van onze club gekregen: “Het is een echte fami22

lieclub, er zijn veel mensen die alles voor de club
over hebben, die echt blauw bloed hebben. En inmiddels zijn al die jongens die van DOVO of GVVV
komen, zoals Joop, Pim en Sebastiaan al helemaal
vergroeid met de club. Ik vind het altijd wel knap
dat De Merino’s in vergelijking met andere clubs
met relatief weinig middelen het maximale eruit
kan halen. Wat me verder ook wel aanspreekt is
dat de club altijd loyaal is aan de hoofdtrainer.
Maar ja, misschien is dat ook wel anders als ik er
tien achter elkaar verlies.”
Jan Gaasbeek en het vertrouwen
Jan is heel duidelijk als het om het formuleren van
de doelstelling gaat: “Ik hoop dat we dit seizoen
een stap kunnen maken in de prestaties. Het zou
toch geweldig zijn als we eens de
nacompetitie voor de hoofdklasse
zouden
halen. De basis staat er al, dus we
kunnen al snel verder gaan werken
aan de verfijning. Ik hoop dat er veel
gelachen wordt en dat er een goede
chemie ontstaat. Dan kan het gewoon
een hartstikke mooi seizoen worden.
Richard van den Bosch over Jan
Gaasbeek
“We dachten met het bestuur
eigenlijk al een jaar verder, omdat
Henne nog een seizoen zou blijven.
Toen Henne aangaf dat hij zou stoppen, hadden we wel wat namen op
papier staan, waarbij Jan wel bovenaan stond,” legt Richard van den
Bosch de gang van zaken uit. “Ik heb
op die zaterdagavond meteen gebeld met Jan met
de vraag of hij open zou staan voor De Merino’s.
Dat stond hij, dus we hadden al snel een eerste
gesprek. Dat was echt heel positief.” Ook de
spelersgroep kreeg een rol in het verhaal. “Een
deel van de groep heeft ook met Jan gepraat en
hebben zeer kritische vragen gesteld. En dat is
natuurlijk prima. De groep gaf aan dat ze er
helemaal achter zou staan.”
De verwachtingen zijn hooggespannen: “Maar je
kunt er vooraf natuurlijk niets van zeggen. Alles
valt of staat met resultaten. Maar we waren het
erover eens dat de nieuwe trainer wel een ander
type dan Henne zou zijn. De jongens kunnen allemaal goed voetballen, dus dat hoeft Jan ze niet
meer te leren. De groep is onder Henne tactisch
enorm vooruit gegaan, ik hoop dat dat uitgebouwd
kan worden.”
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Einsteinstraat 49
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info@deko-sign.nl
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DE MERINO’S WORDT STEEDS GROENER
Schrik niet, we laten de blauwe trui echt niet in de
steek, maar we krijgen er toch echt wel een nieuwe kleur bij: groen. In deze tijd van belangstelling
voor duurzaamheid en alles wat er mee te maken
heeft, is De Merino’s er ook mee aan de gang gegaan. Wanneer je over de Rondweg-Oost langs ons
sportpark rijdt kan het niet anders dan dat het dak
van ons clubhuis opvalt.
Zie hier: het groene De Merino’s.
Eén van de initiatiefnemers is oer-Merino Jan
van Manen. Hij geeft even een overzicht van zijn
functies: “Ik
ben lid van
de Raad van
Toezicht. Inmiddels ben ik
daar ook voorzitter van.
Tja, je moet
nu eenmaal
iemand daarvoor hebben,
he? De RvT
adviseert en
is gewoon een
gesprekspartner van het bestuur.”
Jan legt uit hoe de groene koerswijziging plaatsvond: “Tijdens een ledenvergadering van twee jaar
geleden vroeg men zich af of we ook wat moesten
met duurzaamheid. Het dak van ons clubhuis is
natuurlijk gunstig gelegen.” De conclusie was dat
er onderzocht moest gaan worden of de duurzame
ambities ook financieel voordeliger zouden kunnen
zijn.
“Kijk, roepen over duurzaamheid is mooi, maar
wanneer het financieel moeilijk is, wordt het toch
een ander verhaal en dan moet je het als vereniging gewoon niet doen,” is Jan stellig.
Samen met Wijnand Blankestijn, Arno Wallet, Cees
Hootsen en Ton van de Pol gaat Jan onderzoeken of
het kan. “Dat was eigenlijk al vrij snel duidelijk,”
zegt Jan, “maar ja, dan loop je al vrij snel tegen
de eerste tegenvallers aan.”
In dit geval was die tegenvaller dat het oude dak
van het clubhuis vol met asbest zat. “Heel eenvoudig, in een asbestdak mag je sowieso niet boren of
zagen. Punt was wel dat vanaf 2024 asbestdaken
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volstrekt verboden zijn, dus we moesten sowieso
op korte termijn daarover een beslissing nemen.”
Die beslissing was dat men doorging op het pad
van de zonnepanelen en dat daardoor ook het
dak vervangen moest worden. “Op 1 januari 2017
hebben we daarvoor subsidie aangevraagd bij het
ministerie. We waren er vroeg genoeg bij en toen
kregen we die subsidie ook. Dat scheelt behoorlijk
wat geld.” Inmiddels sieren ongeveer 200 haast
vloeiend in elkaar overlopende panelen het nieuwe
dak van ons clubhuis. “Het ziet er heel positief uit.
We hebben tot nu tot een heel zonnig jaar, dus we
zitten ruim boven
de planning van dit
jaar. Dat maakt de
tegenvaller dat we
op 1 januari nog niet
konden starten toch
wel goed,” ziet Jan
als positieve kant.
Eind januari lagen
alle zonnepanelen
er op. “We hebben
toch wel pech gehad
hoor,” lacht Jan.
Toen het oude dak
eraf ging heeft het
zo’n beetje de hele dag geplensd en ook toen de
panelen werden gelegd is het nauwelijks droog
geweest.”
Maar goed, het resultaat mag er zijn, vindt ook
Jan: “Ik vind het echt de moeite waard; we kunnen
er als De Merino’s echt mee voor de dag komen. En
dat is mooi, het is vandaag de dag toch al lastig genoeg om een club van 400 leden financieel gezond
te houden.”
Natuurlijk smaakt de eerste fikse aanzet tot een
‘groen’ De Merino’s naar meer. Jan van Manen is
duidelijk: “We kijken om ons heen en we wachten
af wat er mogelijk is. We kijken wel stiekem naar
elektrische verwarming , want we verwarmen ons
nog steeds met gas. Dat moet in de toekomst toch
anders worden.” Men houdt dat al in gedachten,
want in het nieuwe businesshome zijn de slangen
van de vloerverwarming al voorbereid op een eventuele warmtepomp.
U ziet het, op deze manier gaat De Merino’s op
verantwoorde manier om met het steeds groener
en duurzamer worden van de maatschappij.
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BUSINESSCLUB “DE GROENE VELDEN”

In 1999 vierde onze vereniging het 50-jarige
bestaan en een groep ondernemers vond elkaar in
de periode voorafgaand aan de festiviteiten. Het
doel was alle feestelijkheden rond het jubileum
financieel mogelijk te maken.
Vanuit die gedachte kwam men tot het idee om tot
een businessclub te komen. De naam van de
businessclub moest worden gekozen en een begunstiger vond de naam van het sportpark waar we ons
op bevinden een mooie naam en zo is besloten om
Businessclub “De Groene Velden” op te richten.
De doelstelling werd tweeledig:
Businessclub De Groene Velden is een zelfstandige
stichting en heeft zich tot doel gesteld De Merino’s
financieel te ondersteunen en ondernemers de
mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten
tijdens de uiteenlopende activiteiten, om zo het
netwerk te vergroten en klantrelaties te realiseren
en te onderhouden.
De groep ondernemers richtte zich in de beginperiode vooral op de wedstrijden van De Merino’s 1.
De bestuurskamer diende daarbij als uitvalsbasis.
In de rust en na de wedstrijden van het eerste
stond er in de bestuurskamer een hapje en
een drankje klaar. Aangezien de businessclub
behoorlijk begon te groeien kon het behoorlijk
druk worden in de bestuurskamer. Wat zeker
gezellig was maar niet praktisch. Toen ontstond de
wens om tot een eigen plek te komen en kwam er
een echt businesshome naast de kantine en kleedkamers te staan. Nu, in weer een jubileumjaar, is
het nieuwe home klaar voor gebruik. Een prachtig
gebouw waar menig vrijwilliger en begunstiger
mee druk is geweest om dit bijna energie neutraPresentatiegids 2018 - 2019

le gebouw te realiseren. Hiermee breekt hopelijk
een periode met weer nieuwe kansen voor BC De
Groene Velden aan.
In de loop der jaren is het aantal leden gestaag
gegroeid. Gedurende de financiële crisis daalde
het aantal leden lichtjes, zonder dramatische gevolgen. Gezien het mooie nieuwe businesshome is
er nu ruimte om door te groeien naar een ledental
van rond de tachtig begunstigers.
De businessclub biedt ontspanning en vermaak
maar zeker ook netwerk kansen met lokale ondernemers. Ieder seizoen wordt een wedstrijd in
het betaalde voetbal bezocht, er zijn regelmatig
gastsprekers en ook vindt er regelmatig een bedrijfsbezoek plaats. Er zijn thema-avonden en er
is ook een afsluitend jaarfeest voor de dames.
De hoofdmoot blijft toch de wedstrijden van het
eerste elftal. Voetbal kijken, drankje tussendoor
en achteraf en dan óf over de wedstrijd napraten
óf over zakelijke dingen babbelen. Het kan allemaal, zeker in de mooie nieuwe uitvalsbasis van de
businessclub.
Ondernemers voelen zich al twintig jaar thuis bij
De Groene Velden: er moet niks, en gezelligheid
voorop. Maar het blijkt dat juist die gezelligheid
leidt tot mooie zakelijke contacten en uitbreiding
van de naamsbekendheid. Daar gaan we als
businessclub De Groene Velden voor, ook in het
seizoen 2018-2019 en verder.
Wilt u meer informatie over onze businessclub?
Kijk dan even op onze website www.degroenevelden.com of kom persoonlijk eens langs bij een
thuiswedstrijd van het eerste elftal.
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BEGUNSTIGERS VAN BUSINESS CLUB
DE GROENE VELDEN
Achterberg Besturingstechniek B.V.

J. van Beek Staalservice

Administratiekantoor Hootsen

Kapsalon Gerard & Caroline

Adviesbureau Fred de Jong

Keurslagerij Jan van Leeuwen

Allurepark De Thijmse Berg

Koninklijke BDU-uitgeverij B.V.

Autohandel Henk Heikamp

Meeuwsen ten Hoopen

B&G Catering Service

Media Artists

Beans & Branded

MijnNatuurwinkel.nl

Bolderman Reizen

Mosegarden a/s

Brinkman Bedrijfsdiensten

Noot Personenvervoer

Catering Groep Nederland

Notariskantoor Ottens

Cateringservice ’t Noorden

Olround Bowling Veenendaal

Compleet Dak B.V.

Opmaat Incasso

Conquis Accountants en Adviseurs

PBC Group B.V.

Davelaar Sport

PMI Rembrandt

DeKo-Sign

Provence keukens, badkamers, interieur

De Styliste

Rabobank Vallei en Rijn

Van Diermen bouw & afbouw

Restaurant Golden House

DHM Trading

RG Schoonmaak- en bedrijfsdiensten

Ekris Veenendaal B.V.

Rodenburg B.V.

Elten Logistic Systems B.V.

Sanorice

EnerPro

SBV Products

Gebr. van Eck B.V.

Slijterij- Wijnhandel Het Plein

Guido Bakker

The Maxx

Heineken Brouwerijen

Ton Pol’s Advies Schilderwerken

Henken Sierbestrating

Trend Installatie Techniek Veenendaal

Firma Hout & Staal

Van Viegen Zonwering

Huibers Electra B.V.

VBA van Braak Accountants B.V.

Installatiebedrijf HJB Veenendaal

Vechtfinance B.V.

Introbouw Veenendaal B.V.

Van de Weert Installatietechniek

J&J Lifters B.V.

Weijman Vastgoedonderhoud

Jan van Grootveld Handel&Techniek

Windion Holding B.V.

Join Incasso

Woninginrichting van Kooten

WEDSTRIJDSCHEMA 2018-2019
THUIS
…………………………………

30

UIT
………………………………..

14:30 uur

Zaterdag 29 september 2018
De Merino’s – Go Ahead Kampen

14:30 uur

Zaterdag 22 september 2018
Enter Vooruit – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 13 oktober 2018
De Merino’s – Scherpenzeel

14:30 uur

Zaterdag 6 oktober 2018
KHC – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 27 oktober 2018
De Merino’s – DTS ’35 Ede

14:30 uur

Zaterdag 20 oktober 2018
NCS Nijkerk – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 17 november 2018
De Merino’s – Bennekom

15.00 uur

Zaterdag 3 november 2018
SDV Barneveld – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 24 november 2018
De Merino’s – DOS ‘37

14:30 uur

Zaterdag 1 december 2018
ASV Dronten – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 15 december 2018
De Merino’s – Nunspeet

15:00 uur

Zaterdag 8 december 2018
Hierden – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 26 januari 2019
De Merino’s – SDV Barneveld

15:00 uur

Zaterdag 19 januari 2019
DZC ’68 – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 9 februari 2019
De Merino’s – Enter Vooruit

15:00 uur

Zaterdag 2 februari 2019
Bennekom – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 9 maart 2019
De Merino’s – NSC Nijkerk

15:00 uur

Zaterdag 16 februari 2019
Go Ahead Kampen – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 23 maart 2019
De Merino’s – DZC ‘68

15:00 uur

Zaterdag 16 maart 2019
DTS ’35 Ede – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 13 april 2019
De Merino’s- Hierden

14:45 uur

Zaterdag 6 april 2019
Nunspeet – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 20 april 2019
De Merino’s – ASV Dronten

14:45 uur

Zaterdag 11 mei 2019
DOS ’37 – De Merino’s

14:30 uur

Zaterdag 18 mei 2019
De Merino’s – KHC

14:30 uur

Zaterdag 25 mei 2019
Scherpenzeel – De Merino’s
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GRODO
De specialist van
verkoop huishoudelijke apparaten,
reparaties en onderdelen

Jan steenlaan 65
Veenendaal
0318 - 525344

“WE HOPEN NOG LANG VERBONDEN
TE BLIJVEN”

genoemd, omdat er toen veel Spaanse jongens in
ons team speelden. Later kwamen er ook jongens
uit het eerste elftal bij, zoals Berto Jakobsen en
Sjon Septer. Dat was overigens wel gemakkelijk
voetballen met hen er bij.” Dries sponsorde het
elftal ook en toen gebeurde het onvermijdelijke:
“Jan Methorst kwam langs vroeg en hij vroeg of
we niet wat meer wilden doen, bijvoorbeeld door
hoofdsponsor te worden. Ik wilde heel graag en
pa wilde ook, dus toen hebben we getekend voor
een jaar.” Dat ene jaar is inmiddels dus al tot een
jubileum gekomen.

In de kantine van het kloppend hart van Introbouw
valt het meteen op: naast de shirtjes van Vitesse
en het Nederlands elftal hangt een exemplaar van
De Merino’s. Op dat exemplaar staat met grote
letters de naam van het bedrijf waarvan de wieg in
Amersfoort stond en waar Dries van der Klift senior
veel bemoeienis mee had. Inmiddels zijn we een
kleine twintig jaar verder en wordt de zaak geleid
door Dries junior en Arno Wallet.
In mei 2016 nam Dries senior afscheid van de
zaak, hoewel hij nog vaak binnenloopt voor een
kop koffie en een praatje. We kunnen inmiddels
ook vaststellen dat de naam Introbouw volledig in
De Merino’s is geïntegreerd. Er ontstaat even wat
discussie tussen Arno en Dries junior over de vraag
hoe lang Introbouw nu hoofdsponsor is van De Merino’s. De conclusie: “Chris van de Dikkenberg heeft
ons dit seizoen gehuldigd voor 12,5 jaar, dus dan
moeten we dat maar geloven!”
Vader en zoon Van der Klift begonnen als intermediair tussen ZZP-er en opdrachtgever (Introbouw
Veenendaal). Met het in de zaak toetreden van
Arno in 2005 werd dit uitgebouwd met een aantal
uitzendbureaus (Introbouw services en Easyhands).
Daarnaast ging men zich ook bezighouden met
glasvezel en CAI-netwerken (Introbouw Infratech)
en sinds 2007 bestaat ook Introbouw Montage en
Geveltechniek. Naast het kantoor op de Zijdevlinderhoek is er ook een pand aan de Kamperfoelie.
Er wordt nu overigens naarstig gezocht naar een
nieuwe locatie.
Beide mannen doen inmiddels het nodige voor de
club. Dries junior is penningmeester van De Merino’s en Arno is algemeen bestuurslid van businessclub “De Groene Velden” en daarbij ook nog de
voorzitter van de bouwcommissie.
Het verhaal over de sponsoring begint dus in het
begin van deze eeuw. “Ik voetbalde al een tijdje
in een vriendenteam bij De Merino’s, het vijfde,”
vertelt Dries. “We werden het Spaanse elftal
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Arno luistert glimlachend toe en vertelt dat De
Merino’s inmiddels ook bij hem en zijn gezin in het
bloed zit. “Dries en ik werden leider en sponsor
van het elftal waarin mijn zoon Max speelde. Zo
is het eigenlijk begonnen. En zo staat Dochter
Kim inmiddels achter de bar als vrijwilliger. “Arno
heeft in de afgelopen jaren de functie van jeugdvoorzitter bekleed en heeft ook in de jeugdsponsorcommissie gezeten. “Dat is mooi werk hoor.
We hebben voor alle teams een tenue en tassen
kunnen leveren en o.a. nieuwe doeltjes en geluidinstallaties voor binnen en buiten kunnen
realiseren. We hebben samen met Jacco van Nuys,
Marcel Fauchey en mijn vader Jan Wallet het Valleiregiotoernooi georganiseerd.” Verder zette De
Merino’s zich door de inzet van Dries van der Klift
sr. ook op de kaart met de wedstrijden van het
Nederlands Militaire elftal.
Wat betreft het eerste is Dries net iets fanatieker dan Arno: “Ik probeer elke wedstrijd van het
eerste te zien, of het nu uit of thuis is. Ook een
bekerwedstrijd bij Zeemacht in Den Helder. Mijn
dochters Elvira, Mirella en Liona gaan dan ook me,
die zijn ook fanatiek. Ze zijn helemaal idolaat van
Joop de Bruin en het is zelfs zo dat mijn oudste alleen maar met nummer acht wil spelen. Maar Joop
doet dat dan ook geweldig. Ze noemen hem Ed en
hij noemt de meiden dan Fred, dat soort dingen.”
Beiden zijn het eens over de kracht van de club.
“Het is een grote familie, het is ons-kent-ons en
het is een club van no-nonsens.” Arno vult aan:
“Het is bijna altijd feest. Zelfs toen we een aantal
seizoenen geleden degradeerden was het feest….
Maar dat is dan misschien niet helemaal de juiste
instelling,” haast Arno zich te zeggen.
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. “Ik zou graag zien dat de kleedkamers
beneden volledig gerenoveerd zouden worden. Die
zijn na dertig jaar wel erg gedateerd.” Arno: “Ik
zou de kantine grondig willen aanpakken.”
En zo laten beiden hun Merino’s-Hart spreken. We
hopen dat de naam Introbouw nog vele jaren aan
de club De Merino’s verbonden zal blijven.
33

ALLES-INCLUSIEF
KANTOORKAMERS
VANAF

349

,00
€
PER MAAND

Ondernemen op een uitstekende locatie?
Crown Slim Werken onderscheidt zich door een ‘allesinclusief
concept’ aan te bieden op flexibele basis. Dit concept omvat onder
andere de volgende services:
• levering van gas, water en elektra;
• gebruik van verse bonenkoffie;
• gemeubileerde kantoorruimte;
• gebruik van internet;
• bedrijfskantine;
• gebruik van parkeerplaatsen (obv ‘fair use’);
• fietenstalling op eigen terrein.
Kortom van al het gemak voorzien tegen een vast bedrag per maand!
Kantoorkamers beschikbaar vanaf 23 m² op een uitstekende locatie.

BEL: 085 40 10 270
info@crownslimwerken.nl | www.crownslimwerken.nl

Wiltonstraat 36-40, Veenendaal
Wiltonstraat 42-46, Veenendaal

Landjuweel 10, Veenendaal
Oude Bennekomseweg 1A, Ede

info@crownsli
www.crownsli
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OVERZICHT TEGENSTANDERS
Bennekom (1C, 7)
Deze club is naast DTS Ede
de enige tegenstander die
we vorig seizoen ook tegenkwamen. Bennekom gaat
nu het derde seizoen in als
eersteklasser. Het grootste gloriemoment was het
seizoen 1989-1990 toen het kampioen werd in de
eerste klasse A, toen het hoogste amateurniveau.
Om er overigens het seizoen erna uit te degraderen. Net als vorig seizoen staat Arnold Brehler aan
het roer. Vorig jaar won De Merino’s thuis met 2-0;
uit werd het een 1-0 nederlaag. Met opnieuw veel
nieuwe spelers eist het thuisfront niets anders dan
meedoen om het kampioenschap.

DTS Ede (1C, 3)
We hebben de laatste twee
seizoenen slechte herinneringen
overgehouden aan DTS (Door
Training Sterk) Ede. Slechts de
uitwedstrijd in seizoen 16/17
leverde een puntje op, de
laatste drie wedstrijden werden
telkens met een doelpunt verschil verloren. In de
voorbereiding van 15/16 wonnen we wel met 1-2
voor de beker. De Edenaren haalden onder leiding
van Jeroen Spies de nacompetitie, waar het in de
eerste ronde na verlenging werd uitgeschakeld
door Kloetinge. Spies gaat zijn derde seizoen in bij
DTS, waar nu ook ‘onze’ Jurriën van der Horst gaat
spelen.

DOS’37 (1D, 8)
Tien jaar geleden promoveerde DOS’37 naar de eerste
klasse. In de tien jaar erna is
DOS een trouwe eersteklasser
gebleven. Slechts een keer
degradeerde het terug naar
de tweede klasse. Het hoogtepunt kwam in 2015 toen het promotie naar de
hoofdklasse afdwong door een punt boven plaatsgenoot DETO te eindigen. Het sprookje duurde een
seizoen, waarin het wel Drachtster Boys onder zich
kon houden. De afgelopen twee seizoenen eindigde
DOS’37 op de achtste plaats. Trainer is Kenan Durmusoglu, afkomstig van Luctor et Emergo die het
stokje heeft overgenomen van Jochem de Weerdt.

DZC’68 (1D, 11)
De ploeg uit Doetinchem
ontsnapte vorig seizoen aan
de nacompetitie door een 6-1
overwinning op ASV Dronten.
Daardoor passeerde het Go
Ahead Kampen op de slotdag.
Het debuutseizoen leverde dus
uiteindelijk vreugde op. DZC’68 wordt voor het
derde jaar getraind door Steven Verheijen. Vanaf
2011 degradeerde de ploeg twee keer na de nacompetitie om zo in de derde klasse te belanden.
Na het kampioenschap van 2014 en het kampioenschap van 2016 is DZC dus weer terug in de eerste
klasse. De Doetinchemse Zaterdag Club is de club
waar Luuk en Siem de Jong de eerste stappen op
het voetbalveld zetten.

ASV Dronten (1D, 6)
Afgelopen seizoen bewoog
de ploeg uit de polder zich
weer op het niveau dat men
nastreeft: de eerste klasse.
Het seizoen ervoor speelde
Dronten in de hoofdklasse
waar het maar 11 punten uit
30 wedstrijden haalde. Na twee periodes van twee
seizoenen met Raymond Schuurman aan het roer
is nu Pim Kaagman de verantwoordelijke man. Hij
heeft vooral Noord-Hollandse ploegen onder zijn
hoede gehad, waaronder De Zouaven.
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Enter Vooruit (2H, 1)
Naast Scherpenzeel is Enter
Vooruit de andere kampioen
die in de eerste klasse D is terechtgekomen. De vereniging
is opgericht in 1940, en is een
combinatie van de al eerder
in Enter opgerichte clubjes
‘Moed en Vertrouwen’, ‘De Snelle Klomp’ en ‘De
Vlugge Schoen’. De naam is voor altijd verbonden
aan de cultspits Folkert “nooit op zondag” Velten,
die bij Heracles furore maakte. Na de degradatie
vanuit de eerste klasse strandde Enter het seizoen
er op nog in de nacompetitie. In mei werd Enter
kampioen na een strijd met Den Ham en DOS Kampen. Enter gaat de eerste klasse in met een nieuwe
trainer: Peter Schulte, afkomstig van BWO. Hij
komt in de plaats van Björn Hodes die naar ASC’62
in Dalfsen is vertrokken.
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Go Ahead Kampen (1D,12)
Dit is een tegenstander tegen
wie De Merino’s in de laatste
twee seizoenen geoefend
heeft. In de voorbereiding op
het vorige seizoen wonnen
we met 1-3 in Kampen. In de
winterstop ervoor maakte De
Merino’s thuis een 0-4 achterstand goed om op 5-5
te eindigen. Men kon net de nacompetitie niet
ontlopen, maar door VVOP, Veensche Boys en Den
Ham te verslaan bleef Go Ahead eersteklasser. Marco Roelofsen, laatstelijk trainer van Sparta Nijkerk,
staat dit seizoen voor de Kampense groep. Afgelopen seizoen was dat nog Stephan Rahantoknam.
Hierden (1D,10)
Aan Hierden bewaren we
nog zeer goede herinneringen. Hierden was namelijk
de tegenstander in de kampioenswedstrijd op 11 april
2015 toen Pim Gardien ons
naar de eerste klasse schoot.
Twee jaar later werd Hierden alsnog kampioen en
eindigde in het debuutseizoen als tiende inde eerste klasse D. Na vijf succesvolle seizoenen is Peter
Epe vertrokken naar Zeewolde. De nieuw man heet
Erwin Brem en is afkomstig van derdeklasser Hatto
Heim.
KHC (1D, 7)
Decennialang stond KHC in
de schaduw van stadsgenoten
DOS en Go Ahead. Sinds drie
jaar is KHC DOS voorbij en
speelt het dus op hetzelfde
niveau als Go Ahead. De naam
ontstond in 1914 bij een fusie:
Kampen Hercules Combinatie. Afgelopen seizoen
werd keurig in het linkerrijtje geëindigd. Het seizoen ervoor was daar de nacompetitie voor nodig.
Daarin was het in de finale te sterkt voor Renswoude. KHC staat al jaren onder leiding van Herman
Oosterhaar. Hij gaat zijn zevende seizoen in bij de
(eveneens) blauwwitten.
NSC Nijkerk (HB, 16)
De enige degradant vanuit
de hoofdklasse die in 1D is
ingedeeld. Op een krankzinnige laatste speeldag gingen
Huizen en Zuidvogels de Nijkerkers op doelsaldo voorbij,
zodat de nacompetitie aan de
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neus voorbij ging. Zo kwam er een einde aan vier
seizoenen hoofdklasse. De laatste twee keer dat
de Nijkerkse SportClub degradeerde, kwam men
overigens meteen weer tot promotie, steeds na de
nacompetitie. Ondanks de degradatie blijft John
Kamphuis trainer van de geelblauwen.
Nunspeet (1D, 9)
Nunspeet gaat het vijfde
seizoen in de eerste klasse in,
terwijl men vanaf 2001 een
vaste bespeler van de hoofdklasse was. Met afschuw zal
men in Nunspeet terugdenken
aan twee jaar geleden toen
Nunspeet in de slotfase een welhaast zekere titel
vergooide. In de twee seizoenen erna deed men
niet mee in de strijd om promotie. Drieënhalf
seizoen was Marcel Boudesteijn de trainer,
Oud-speler Freddy Smit, afkomstig van WVF is de
nieuwe man.
Scherpenzeel (2G, 1)
Scherpenzeel werd vorig
seizoen met overmacht kampioen in 2G. Zo scoorde de
ploeg van de ons welbekende
Dik Peters van Ton ruim 80
keer. Een andere bekende
die we zullen tegenkomen is
Omar Riani. De Scherpenzeelse ambities zijn duidelijk wanneer je het spelersmateriaal bekijkt. Met
Ismael Ouhaddouh en Tevfik Ceyar heeft Scherpenzeel ook spelers in de gelederen die in de zaal op
het hoogste niveau spelen.
SDV Barneveld (1D, 4)
SDVB was vorig seizoen na de
vier gepromoveerde ploegen
‘the best of the rest’. Met 25
punten uit de laatste negen
wedstrijden werd een onwaarschijnlijke serie neergezet, toch kwam de ploeg van
Veenendaler Johan de Man uiteindelijk net tekort
om direct terug te keren in de hoofdklasse. Het
moge duidelijk zijn dat de Barnevelders die terugkeer voor dit seizoen in hun hoofd hebben zitten.
De Man gaat zijn tweede seizoen als hoofdtrainer
bij Sterk Door Vriendschap Barneveld in.
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HANDIG VOOR DE TOMTOM
De eerste klasse D brengt toch wat meer kilometers met zich mee. De uitwedstrijd naar DOS’37 in
Vriezenveen is de verste qua afstand (117 km). Vorig seizoen was Sliedrecht de verst afgelegen tegenstander met 69 km. De uitwedstrijden van vorig seizoen leverden in totaal 1034 kilometer op (heen en
terug). Houd dit seizoen rekening met iets meer reistijd: 1548 kilometer.

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

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

DOS’37 (117,4 km.)
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 4
67671GT Vriezenveen

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

ASV Dronten (76,8 km.)
Sportpark Burg. Dekker
Educalaan 29
251GC Dronten

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

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

NSC Nijkerk (32,1 km.)
Sportpark De Burcht
Luxoolseweg 32
3862WJ Nijkerk

DZC’68 (60,7 km.)
Sportpark Zuid (ingang 2)
Sportweg 6
7006GJ Doetinchem

Scherpenzeel (13,8 km.)
Sportpark De Bree-O
Eikenlaan 6
3925VK Scherpenzeel

Enter Vooruit (91,3 km.)
Sportpark De Werf
Sportlaan 2
7468GA Enter

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

Go Ahead Kampen (98,6 km)
SportparkCellesbroek-Middenwetering
Buitenbroeksweg 2
8265PH Kampen
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WINNAAR
HEB JIJ
HET IN
JE?
Het is tijd om te groeien. Om ambities waar te maken.
Is jouw onderneming startklaar om omzetverbetering
én een salesboost te genereren? De vraag is; hoe? Het
salesproces inrichten kan op verschillende manieren.
Kies voor een duurzame aanpak en ervaren mensen.

PBC wilt graag meebouwen aan het
nieuwe businesshome en sparen voor
betere voorzieningen voor Merinos!!!
Hoe doen we dat..?
Bij elke succesvolle plaatsing* of nieuwe opdracht zal
PBC Group €1.000,- (zegge: duizend euro) overmaken
naar Merinos tbv het nieuwe clubhuis.
*succesvolle plaatsing: nadat de medewerker door zijn proeftijd heen
is (1 maand na plaasting).

WWW.PBCGROUP.NL

Arbeid op maat

WWW.INTROBOUW.NL

