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DE MERINO’S IN HET KORT
De Merino’s is 1 juli 1949 opgericht als bedrijfsvoetbalvereniging met 3 seniorenteams, door 
de Koninklijke Scheepjeswolfabriek in Veenendaal. 
In 2020 is de vereniging uitgegroeid tot een vereniging met 469 leden. Deze zijn verdeeld 
onder 9 seniorenteams, 1 damesteam, 12 jeugdteams, voetbal op maat, wandelvoetbal, 
recreatievoetbal, CP team en ondersteunende leden.
Door het coronavirus is het seizoen 2019-2020 afgebroken in maart. Het 1e team is, gezien 
de stand op dat moment, gepromoveerd naar de 1e klasse. 
De Merino’s prijst zich gelukkig dat op het sportterrein ook Businessclub De Groene Velden 
is gehuisvest. Veel van de 80 aangesloten bedrijven zijn inmiddels ook op een of andere 
manier sponsor van onze club geworden. Verder is er een mooie samenwerking tussen 
beide besturen.
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Voorwoord van onze voorzitter v v De Merino's

Beste lezer,

Wat een raar half jaar hebben we 
achter de rug door het corona-
virus. Naast het medische aspect 
en de zorgen over inkomsten 
en de toekomst van ons allen, 
konden en mochten we ook 
ineens niet meer onze geliefde 
sport beoefenen. 
Alle sportgelegenheden gingen 
dicht en de competitie werd 
beëindigd. En dat terwijl zowel 
ons eerste als ons tweede elftal 
hard op weg waren naar een 
eventueel kampioenschap. Toen 
werd het afwachten wat er zou 
gaan gebeuren met eventuele 
opengevallen plekken in hogere 
klassen. Na een behoorlijke soap 
in de communicatie kregen we 
uiteindelijk het mooie nieuws 
dat we terugkeren in de eerste 
klasse. Daar kwam nog eens 
achteraan dat ook het tweede 
elftal goed nieuws ontving: 
promotie naar de hoofdklasse, 
het hoogste niveau voor 
reserveteams.

Jeroen de Zwaan en Richard van 
den Bosch staan dus, samen met 
hun technische staf en spelers, 
een mooie uitdaging te wachten 
voor aankomend seizoen. Vanuit 
het bestuur hebben we het volste 
vertrouwen in de technische staf 
en de beide spelersgroepen.
Er staan weer mooie derby’s 
op het programma zoals tegen 
DTS Ede, SDV Barneveld en 
Bennekom. En ook het tweede 
heeft met onder andere Ajax, 
Spakenburg en Volendam 
aansprekende tegenstanders. 

Mooie tegenstanders om te 
bezoeken en de mannen van 
onze selectie aan te moedigen.

Ondanks de corona-crisis en 
de lock-down was er voor het 
bestuur en Raad van Toezicht 
zeker geen tijd om stil te zitten. 
De regels moesten beoordeeld 
worden en vele vragen moesten 
worden beantwoord. Subsidies 
werden aangevraagd en we 
moesten kijken hoe we er als 
vereniging fi nancieel doorheen 
zouden komen. Daarom willen 
wij nogmaals onze zeer grote 
waardering uitspreken naar 
al onze leden, begunstigers 
en sponsoren dat we met z'n 
allen de contributie en overige 
inkomsten voor de vereniging 
zijn blijven betalen. Dit was 
absoluut nodig en daarom is het 
ook zo bijzonder mooi om te zien 
dat iedereen de noodzaak van 
deze inkomsten heeft ingezien. 
Daarom zijn we een vereniging, 
met z'n allen zijn wij De Merino’s!

Ondanks het afgebroken seizoen 
zijn we als vereniging op vele 
vlakken zeer actief.
Zo  zitten  we in een 
klankbordgroep van de 
gemeente Veenendaal over het 
lokaal sportakkoord. Daarnaast 
hebben we ook een nieuwe 
sponsorcommissie die op dit 
moment vele nieuwe sponsoren 
aan onze vereniging weet te 
binden.  Ook krijgen sponsoren 
die al bij ons actief waren weer de 
aandacht die ze verdienen. Het 
aantal leden gaat ook weer de 
juiste kant op en we zitten, mede 

dankzij de goede uitstraling van 
onze club, weer bijna op de 500 
leden. Al met al is De Merino’s 
een vereniging die weer in bloei 
staat. Dit kan echter alleen door 
en met elkaar, zowel leden als 
ook de benodigde vrijwilligers.

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

Met een sportieve groet,

Chris van den Dikkenberg
Voorzitter

"Met z'n allen zijn 
wij de Merino's"
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Voorwoord van onze voorzitter Businessclub De Groene Velden

Twee rode draden 
houden we 
als bestuur in 
gedachten

 We nodigen het “elftal van de maand” uit 
bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. De 
reacties zijn ronduit positief en elftallen vragen er 
inmiddels naar om uitgenodigd te worden.
 Het fenomeen “Pupil van de week” hebben 
we met de Businessclub iets meer aangekleed en 
ingevuld. Daar hebben we leuke reacties van de 
ouders op gekregen.

We hebben samen met het bestuur van De 
Merino's vergaderd en met elkaar afgestemd hoe 
we De Merino’s effectief in de breedte kunnen 

ondersteunen, van jeugd tot senioren, van selectie 
tot recreatieteams en van jongens-, mannen-, 
meisjes- en vrouwenvoetbal. We gaan dat vaker 
doen.

We hebben de krachten gebundeld op het 
gebied van website-management, de werving 
van nieuwe begunstigers en sponsoren voor 
de club. Er is een gevarieerd sponsorpakket 
samengesteld waarin iemand het begunstigen 
van de Businessclub kan combineren met het 
sponsorschap en vice versa. 

De eerste rode draad is het ondersteunen van De Merino’s:

Ook voor voetbalvereniging De Merino's is het 
seizoen 2020-2021 begonnen.  Deze presentatiegids 
is een geweldig mooie manier om u te informeren 
over wie we zijn en hoe onze plannen en ambities er 
uitzien. Dat geldt voor De Merino’s maar natuurlijk 
ook voor Businessclub De Groene Velden. 

Een nieuw seizoen nadat het vorige toch iets 
anders is gelopen dan wie dan ook had voorzien. 
We ontkomen er niet aan daar toch even bij stil te 
staan. Gelukkig is de coronacrisis voor heel veel 
mensen onder ons niet te dichtbij gekomen. Dat 
geldt echter niet voor iedereen. Gezondheid en 
fi nanciële zekerheid hebben bij sommigen van 
ons, of bij mensen dichtbij, wel degelijk klappen 
gekregen. Laten we dat niet vergeten en laten 
we dan ook naar elkaar blijven omkijken.  In de 
nasleep van de crisis is dat zeker zo belangrijk 
als tijdens de crisis. Juist nu kunnen we veel voor 
elkaar betekenen. 

En dan De Groene Velden. Voor mezelf was dit het 
eerste jaar als voorzitter. Belangrijkste doel was 
om samen met het bestuur een sfeer neer te zetten 
waarin we met plezier  konden samenkomen, 
elkaar scherp konden houden, creatief mochten 
zijn in de planvorming en effectief in de uitvoering 
binnen de mogelijkheden die we hebben. Genieten 
van een onvervalst stukje lol en daarbij hoort 
uiteraard de gezelligheid. En dat geldt zeker ook 
voor dit net begonnen seizoen.

Wat hebben we gedaan, wat gaan we doen?
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Zo hebben we de meeste ideeën tijdens het 
afgelopen seizoen een begin van uitvoering 
kunnen geven. Met die uitvoering gaan we dit 
seizoen enthousiast door en we willen dat nog 
gaan aanvullen met de zogenaamde “Bonusborrel” 
en de rubriek “Begunstiger in de schijnwerper”. 
Daarmee krijgt de ondernemer de meer dan 
verdiende aandacht. 

Dit jaar worden we daarbij sportief ondersteund 
door het gepromoveerde eerste elftal. Een elftal 
met veel kwaliteit in de selectie, een ambitieuze 
nieuwe jonge trainer en een leuke competitie in 
opnieuw de eerste klasse.
Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooi en 
boeiend seizoen van te maken. 

Wij hebben er zin in! Dat geldt ook voor de andere 
bestuursleden: Cees Hootsen, Gerie Hootsen, Gert 
Blad, Teus van Grootveld en Wilco van Engelenburg. 
Kom eens  langs en schroom niet om eens sfeer te 
komen proeven als je nog geen begunstiger bent. 
We spreken je graag.

Een mooi en sportief seizoen toegewenst en blijf 
gezond. 

Kees van den Bovenkamp
voorzitter Businessclub

We zijn begonnen onze activiteiten met 
meerdere begunstigers samen invulling te 
geven. Dat werkt positief naar elkaar toe en ook 
naar anderen en het heeft hier en daar al tot 
samenwerken geleid. Dit blijven we doen.

We gaan als Businessclub op bezoek bij de 
begunstiger om elkaar beter te leren kennen. 
We hebben de eerste paar bezoeken achter de 
rug. Deze bijeenkomsten waren zeer welkom en 
bleken ook zeer productief.  

We organiseren de netwerklunch. Met een 
selecte groep van 5 - 7 begunstigers genieten we 
voorafgaande aan een  thuiswedstrijd van een 
lunch en praten met elkaar. Daar hebben we al 
leuke reacties op ontvangen.

Natuurlijk kunnen er meer begunstigers 
bij. We koesteren de begunstigers die lid zijn 
en voor de enorme variatie in bedrijven die zij 
vertegenwoordigen. Samenwerken en samen 
plezier hebben werkt. Inmiddels hebben we 
tijdens het vorige seizoen een mooi aantal nieuwe 
begunstigers mogen verwelkomen. Kijk maar eens 
naar alle logo’s in deze gids. 
 En “last but not least” genieten we van 
de  sfeer in de club: steeds meer leden van de 
Businessclub zijn aanwezig in ons prachtige 
‘home’ voor en na de wedstrijden van ons eerste 
elftal. Daarbij spelen genodigden een belangrijke 
rol en elke gast kan een contact of een potentiële 
begunstiger zijn.

Het verbinden met elkaar en het elkaar beter leren kennen is nog steeds die andere rode draad:
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2019-2020: Wat een seizoen! 

Het was een prachtig seizoen tot en met 7 maart, 
daarna was het een vreemd seizoen door Corona. 
Maar de uiteindelijke conclusie op 28 mei was 
een geweldige: De Merino’s is weer eersteklasser.  
Maar allemensen, wat was de route naar de 
promotie een zenuwslopende. Op dinsdag werden 
de drie tweedeklassers Burgum, Nieuwenhoorn 
en De Valken’68 gebeld met de mededeling dat 
ze gepromoveerd waren naar de eerste klasse. 
Terecht, want er waren ook drie ploegen vanuit de 
eerste klasse naar de hoofdklasse.  
En toen….. waren de rapen gaar, want wij hadden 
toch ook recht op promotie omdat DFS zich had 

teruggetrokken. Ik weet niet hoeveel mailtjes de 
KNVB in die dagen te  verwerken heeft gehad. 
Allerlei rekenmodellen werden bedacht… het kon 
niet anders dan dat…  Ergens in de ochtend van 
donderdag 28 mei ontvingen we via de mail het 
bericht dat we niet bij de gepromoveerde ploegen 
hoorden. Hoe kneuterig kan het zijn: nauwelijks 
zeven uur later kwam dan toch het verlossende 
telefoontje: De Merino’s is als vierde ploeg 
gepromoveerd. We zijn eersteklasser!

Het voortraject was wel heel interessant, want 
hoe hadden de spelers en de technische staf 
de toch wel verrassende degradatie uit de eer-
ste klasse verteerd. De voortekenen waren zeker 
niet verkeerd: Aron de Koning was messcherp uit 
de zomerstop gekomen, de nieuwelingen pasten 
zich vrij gemakkelijk aan en iedereen was er op 
gebrand revanche te nemen voor het mislukte 
seizoen daarvoor.  Zowel de bekerwedstrijden als 
de oefenwedstrijden gaven een alleszins redelijk 
beeld te zien, waarop Jan Gaasbeek en de rest van 
zijn staf kon voortbouwen. 

Uitslagen oefenwedstrijden:
De Merino’s-Advendo’57 2-0               
Veensche Boys-De Merino’s 2-2
Zwaluwe-De Merino’s 0-5
SVL-De Merino’s 2-0
De Merino’s-Veenendaal 3-0

Uitslagen bekerwedstrijden:  
De Merino’s-MASV 2-1
DFS Opheusden-De Merino’s 5-0
De Merino’s-De Bataven 2-0

En toen begon de competitie. Het lijkt wel een speeltuin, verzuchtten heel wat spelers in die begin-
periode. Aanvallend soms echt geweldig om naar te kijken, met de ontketende Aron de Koning in de 
hoofdrol; verdedigend gebeurde  echter soms de gekste dingen. Na zes wedstrijden had ons eerste al 
29 keer gescoord en 14 tegentreffers geïncasseerd. Een nederlaag tegen Unicum was de enige dissonant 
in die periode. Hoogtepunt was ongetwijfeld de 8-2 overwinning op dorpsgenoot VRC. Zo zag het er na 
een kwart wedstrijd overigens niet uit, want toen had VRC eigenlijk met 0-3 voor moeten staan. Toen 
het in de tweede helft dan ook echt los ging, was er geen houden meer aan. En hadden we nog een paar 
minuten extra gehad, dan waren de dubbele cijfers bereikt. 

Uitslagen 1e periode:
De Merino’s-FC Horst 5-3  (Aron de Koning 3. Vincent van de Weerdhof, Joop de Bruin)
Unicum Lelystad-De Merino’s 4-3 (Vincent van de Weerdhof, Elco van der Klift, Joop de Bruin)
AVW’66-De Merino’s 3-4 (Aron de Koning 3, Aron Veldhuizen)
De Merino’s-VRC 8-2  (Joop de Bruin 3, Aron de Koning 2, Vincent van de Weerdhof 2, Elco van der Klift)
Dinxperlo-De Merino’s 1-4 (Vincent van de Weerdhof, Aron Veldhuizen, Jamal Bendadi, eigen doepunt)
De Merino’s-Veensche Boys 5-1 (Aron Veldhuizen 2, Joop de Bruin, Jamal Bendadi, eigen doelpunt)

De route naar 
promotie was 
zenuwslopend
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Eindstand:     Eindstand voor promotie (nrs. 1-4 naar eerste klasse)

1. De Merino’s  17-39  1. FC Burgum (2I)  17-44  42-13
2. ASV Dronten  17-37  2. Nieuwenhoorn (2C) 17-41 68-23
3. Unicum Lelystad 17-36  3. De Valken’68 (2 E) 17-41  39-16
4. Batavia ’90  17-36  4. De Merino’s (2G) 17-39 61-24
5. Renswoude  17-29  5. WVF (2H)  17-39 30-18
6. Veensche Boys  17-28  6. LTC (2J)   17-38 53-26
7. VRC   17-25  7. Sparta R (2D)  17-36 41-23

Valleivogels-De Merino’s 2-1 (Przemek Szeller)
De Merino’s-Be Quick Z 4-1 (Aron de Koning 2, Vincent van de Weerdhof, Aron Veldhuizen)
Lelystad’67-De Merino’s 0-7 (Aron Veldhuizen 3, Joop de Bruin, Vincent van de Weerdhof, eigen doelpunt)
De Merino’s-Lunteren 4-0 (Aron Veldhuizen 2, Aron de Koning, Joop de Bruin)
ASV Dronten-De Merino’s 3-3 (Aron de Koning, Jamal Bendadi, Vincent van de Weerdhof)

Tussendoor speelde De Merino’s ook verder voor de beker:
De Merino’s-OSV 2-1
Pancratius-De Merino’s 3-3 (De Merino's 10-11 gewonnen na strafschoppen)
Hollandia-De Merino’s: is niet meer gespeeld

Na de winterstop trof de ploeg van Jan Gaasbeek de grote concurrent Batavia’90 in slecht weer op een 
vreselijke knollentuin. Hier werd wel de basis gelegd voor het succes door een ‘lucky shot’ van Joop de 
Bruin in de meest meeslepende wedstrijd van het seizoen. Achteraf gezien was een week later de zeer 
late gelijkmaker tegen Renswoude van nog meer waarde. Op 7 maart was onverwacht de laatste wed-
strijd van het seizoen en De Merino’s bleek net voldoende te hebben aan het gelijke spel, hoewel het 
drie maanden later dus heel erg krap bleek te zijn. 

Batavia’90-De Merino’s 0-1 (Joop de Bruin)
De Merino’s-Renswoude 1-1 (Aron Veldhuizen)
Veensche Boys-De Merino's 1-2 (Joop de Bruin 2)
De Merino’s-Dinxperlo 3-0 (Joop de Bruin, Aron Veldhuizen, Aron de Koning) 
FC Horst-De Merino’s 0-4 (Jamal Bendadi 2, Aron de Koning, Aron Veldhuizen)
De Merino’s-Unicum 2-2 (Aron Veldhuizen 2)

Daarna kwam er een kleine kink in de kabel door de 2-1 nederlaag tegen Valleivogels, waartegen De 
Merino’s het altijd moeilijk heeft. Verder ging het in november en december eigenlijk prima, met als 
afsluiter een ietwat tegenvallend gelijkspel tegen ASV Dronten.
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Samenwerkingsverband tussen
De Merino’s en PMI Rembrandt Fysiotherapie Veenendaal

Droomhuis
gevonden?

Dan wil je weten hoe je financiële plaatje eruit
gaat zien. Ik help je graag met inzichten, tips en
oplossingen. Neem contact met me op via
Alex.Methorst@rabobank.nl of 06-51 01 28 61.

Bel, app of mail Alex
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Kennismaken met Jeroen de Zwaan, de nieuwe trainer 

,,Kijk eens, zo wil ik het eigenlijk 
hebben!” We zitten net een 
kwartier te praten in zijn huis in 
Scherpenzeel en hij laat al een 
fi lmpje zien op zijn mobieltje. 
Het plezier spat uit zijn ogen. 
Het gaat hier om Jeroen de 
Zwaan, onze nieuwe trainer, en 
het fi lmpje laat Leeds United 
zien dat verschrikkelijk veel 
druk zet bij de omschakeling 
naar de verdediging. ,,Dit vind 
ik zo ontzettend mooi, ik vind 
Marcelo Bielsa als trainer wel 
wat kunnen.” 
Jeroen is van 1989, heeft een 
relatie met  Jolien en woont dus in 
Scherpenzeel. Hij is daar import, 
want zijn geboortedorp ligt 
een halte verder: Woudenberg. 
Vanuit Woudenberg leert Jeroen 
Veenendaal al een beetje 
kennen. ,,Ik heb zes jaar op het 
Ichthus College gezeten, eerst 
op de mavo en daarna heb ik ook 
nog de havo gedaan. Vervolgens 
ben ik naar het Cios in Arnhem 
gegaan en heb ik ook Sport, 
Gezondheid en Management 
gestudeerd.” Inmiddels werkt 
Jeroen als teamleider bij 
fi tnessinstituut Academas in 
Leusden. Verder geeft hij twee 
ochtenden voetbaltraining 
op de velden van VRC aan 
leerlingen van het CLV en is 
hij ook nog werkzaam op de 
afdeling voetbalontwikkeling 
van de KNVB in Zeist.
Hij voetbalde zelf in de 
geelzwarte kleuren van vv 
Woudenberg. ,,Ik wist al jong dat 
ik als trainer beter was dan als 
speler. Ik zag en zie het beter dan 
dat ik het zelf altijd uitvoerde,” 
zegt hij niet zonder zelfspot 

als hij zijn loopbaan langs de 
Woudenberger jeugdelftallen en 
het Amersfoortse VOP benoemt. 
,,Ik was centrale verdediger, dat 
dan weer wel, maar het mocht 
echt geen naam hebben,” lacht 
hij. 
Een serieuze carrière als 
speler lag dan voor Jeroen 
niet in het verschiet; als 
trainer werd hij al snel heel 
serieus genomen. ,,Toen ik in 
Woudenberg B1 speelde, werd ik 
zelf trainer van een jeugdteam 
en dat vond ik heel erg leuk om 
te doen.  En toen kwam Roda’46 
al vrij snel.” 
De club uit Leusden is voor De 
Merino’s geen onbekende: al 
heel erg lang kruisen de wegen 
van de twee clubs zich, met 
als belangrijkste wedstrijd 
de beslissingswedstrijd in 
Harderwijk die helaas voor De 
Merino’s na verlenging verloren 
ging. Rodá’46 staat echter beter 
bekend om zijn jeugdopleiding 
die op een uitermate hoog 
niveau staat.

 ,,Ik ben begonnen als assistent-
trainer bij de C1. Toen voetbalde ik 
zelf nog bij VOP. Zo’n combinatie 
kan natuurlijk niet wanneer je 
zelf de trainer wordt van een 
elftal. Drie seizoenen blijft 
Jeroen de verantwoordelijke 
voor de C1.  ,,Dat was een mooie 
tijd hoor! We zijn kampioen 
geworden in de derde divisie 
en we wonnen toen ook nog 
de beker.” In Leusden is het 
min of meer de gewoonte dat 
een trainer meegaat met zijn 
lichting. Zo ook voor Jeroen: ,,Ik 
heb na de C1 twee seizoenen 
lang de B1 getraind en de 
afgelopen drie seizoenen de A1, 
nu de Onder-19. Met de A1 miste 
ik net het kampioenschap in de 
tweede divisie en verloren we 
in de nacompetitie met 0-1 van 
Alphense Boys. Om even aan te 
geven hoe sterk we toen waren: 
ik liep toen stage bij de A1 van 
Almere City dat eerste divisie 
speelde. We hebben toen tegen 
elkaar geoefend en ik vond het 
wel geweldig dat we toen met 
4-1 van Almere wonnen.”
En nu na in totaal negen jaar 
Roda’46 staat de A-selectie 
van De Merino’s als eerste 
seniorenploeg voor Jeroen 
klaar. Verwacht hij dat het totaal 
anders wordt?  ,,Het is logisch 

"Ik vind het echt geweldig 
dat De  Merino’s mij de 
kans geeft!”
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dat er veel meer volwassenheid 
bij de senioren te vinden is. Het 
is wel prettig dat ik niet over 
alles de rol van politieagent 
hoef te spelen. En ik verwacht 
dat er weinig ouders zich ermee 
gaan  bemoeien.” De laatste 
opmerking laat Jeroen vergezeld 
gaan door een harde lach. Een 
voordeel van het Coronavirus 
kan Jeroen wel melden:
,,Ik was klaar bij Roda en toen 
bekend werd dat er door senioren 
weer getraind mocht worden, ben 
ik in mei al begonnen. Daardoor 
heb ik de selectie al behoorlijk 
leren kennen. En andersom ook 
natuurlijk, hahaha.” De eerste 
indrukken zijn na de eerste 
acht Coronatrainingen louter 
positief: ,,Het was voor iedereen  
natuurlijk wat roestig opstarten 
na drie maanden niets doen, 
maar dat ging al snel echt beter. 
Het was natuurlijk weer even 
wennen aan wat tempo maken. 
En door de anderhalve meter-
regel werd er wat meer zonder 
bal gedaan dan normaal. Maar 

er zit natuurlijk genoeg kwaliteit 
in de ploeg. De acceptatiegraad 
is hoog en de nieuwe spelers 
horen er meteen bij. Daardoor 
gaan we vanaf het begin op een 
goede manier met elkaar om. 
Maar goed, ik ben natuurlijk 
nog niet getest.” Natuurlijk kent 
Jeroen ook de verhalen dat het 
eerste elftal van De Merino’s 
het wel heel erg gezellig heeft: 
,,Dat is alleen maar mooi. Wel 
mogen het sociale gebeuren en 
het presteren iets meer in gelijke 
verhouding met elkaar staan. Dat 
is in de gesprekken met Richard 
van den Bosch naar voren 
gekomen en daarvoor ben ik 
ook aangesteld.” Heel belangrijk 
was voor Jeroen het gesprek dat 
hij met een afvaardiging van 
de spelersgroep had tijdens de 
sollicitatieprocedure.
Terug naar het filmpje met Leeds 
United. De Zwaan is namelijk 
een groot voorstander van het 
gebruik van bewegende beelden. 
,,Beelden zeggen toch veel meer 
dan woorden? Die blijven veel 

langer hangen bij de spelers. Het 
moet natuurlijk wel functioneel 
zijn. Niet omdat ik toevallig iets 
leuks laat zien.” Heeft Jeroen 
nog meer voorbeeldfiguren 
vanuit het trainerswereldje? 
,,Ik ben wel gek op trainers die 
innoveren, die vernieuwend zijn. 
Julian Nagelsmann van Red Bull 
Leipzig bijvoorbeeld, maar ook 
Jürgen Klopp. Ik vind vooral de 
intensiteit die spelers in hun 
spel leggen heel erg belangrijk. 
In Nederland zou je Arne Slot een 
vernieuwende trainer kunnen 
noemen. Die vind ik ook goed. En 
o ja, ik zou bijna Diego Simeone 
vergeten. Geweldig wat die voor 
elkaar krijgt bij Atletico Madrid. 
Ik ben wel een stuk rustiger 
langs de lijn,” lacht hij.
,,Ik vind het geweldig dat De 
Merino’s me deze kans geeft,” 
besluit Jeroen. ,,Ik ben toch 
een beginnend trainer bij 
de senioren. Ik heb er alle 
vertrouwen in en het is natuurlijk 
een cadeautje dat we dan weer 
in de eerste klasse spelen.”
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Tel.: 0318 522021          www.achterbergbv.com

VDB Catering

VDB voor al uw
verse broodjes,

salades en
buffetten

Richard van de Bosch
06 - 468 211 61



17

Heel hardhandig kwam er 
op 7 maart een einde aan de 
loopbaan van Ryan Holman. Met 
een 2-2 gelijkspel tegen Unicum 
nam hij afscheid als speler. Een 
vervelend einde, want Ryan had 
al eerder besloten dat hij aan 
het einde van dat seizoen zou 
stoppen. ,,Ik heb de beslissing 
een aantal maanden geleden 
al genomen en ik sta er nog 
steeds volledig achter. Ik moet 
wel zeggen dat in deze situatie 
de verleiding groot was om er 
toch nog een jaartje aan vast 
te knopen, maar dat heb ik 
toch maar niet gedaan. Ik heb 
de laatste twee  jaren iets te 
veel blessures gehad en ik had 
na elke wedstrijd last van mijn 
lichaam.”  Gelukkig voor ons 
blijft Ryan behouden voor De 
Merino’s, want hij is in dit nieuwe 
seizoen assistent van de nieuwe 
trainer Jeroen de Zwaan. ,,En 
vergeet niet: ik ben inmiddels 
ook trainer van de mini’s waar 
mijn zoontje bij speelt.
En zo kwam er een einde aan 
dertig jaar voetballen. Van die 
dertig seizoenen speelde Ryan 
vier seizoenen in het blauw-
wit op De Groene Velden. Vier 
seizoenen waarvan we hebben 
kunnen genieten van zijn rust 
en ervaring, juist in de beladen 
wedstrijden tegen de toppers 
zoals Batavia’90 en Unicum. He-
laas had Ryan regelmatig last 
van blessures en daardoor is zijn 
keuze voor het voetbalpensioen 
volledig te begrijpen.
Dat hij uiteindelijk in Veenendaal 
zou komen te wonen en te 
voetballen had hij niet kunnen 
bedenken. Als kind voetbalde hij 
bij DHC in Delft, waar hij werd 
gescout door Feyenoord. Na de 
A-junioren werd Ryan uitgeleend 
aan Willem II. Voor de club uit 
Tilburg maakte hij zijn debuut 
op 29 december 2005... in De 
Kuip… tegen Feyenoord. ,,Dat is 
echt voor mij het hoogtepunt,” 
vertelt hij bijna vijftien jaar later. 

Ik kwam er na 55 minuten in voor 
Arvid Smit, maar we stonden 
al met 3-0 achter. Uiteindelijk 
werd het 6-1. Maar ja, in de jeugd 
speel je vooral om een keer in 
De Kuip te spelen en dat is me 
mooi gelukt.” Na twee Tilburgse 
seizoenen zonder echte 
inbreng speelde Holman nog 
een enkel seizoen bij Haarlem, 
waar hij tot een handvol duels 
kwam. Daarna lonkten de 
topamateurs. Vijf seizoenen 
bij Ter Leede, onderbroken 
door een seizoen Barendrecht. 
,,Vooral het kampioenschap met 
Ter Leede in de hoofdklasse 
was geweldig, wat een feest!” 
Na een verloren jaar in de 
Topklasse haalde GVVV hem naar 
Veenendaal. Na twee seizoenen 
Panhuis kwam hij bij ons terecht.

Hoe kijkt Ryan, inmiddels 34, 
terug op zijn voetballoopbaan? 
,,Natuurlijk kan er gezegd wor-
den dat ik mijn droom niet ge-
haald heb. Als jongetje dat bij 
Feyenoord speelt, wilde ik zo 
ver mogelijk komen. Dan is het 
wel een beetje pijnlijk wanneer 
dat niet is gelukt. Vooral omdat 
ik veel ervoor moest laten. Aan 
de andere kant heeft het leven 
erna me heel veel gebracht: ik 
ben gaan studeren en heb mijn 
master Psychologie gehaald.”
En dus gelukkig geen zwart gat 
voor Ryan, nu hij assistent-
trainer wordt. ,,Ik wil echt gaan 
bekijken of ik het leuk vind en of 
het wat voor me is. Wanneer dat 
zo is, dan is het wel de bedoeling 
dat ik cursussen ga volgen.” 

Ryan Holman "Wennen aan nieuwe rol"
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De specialist van 
verkoop huishoudelijke apparaten, 

reparaties en onderdelen

GRODO

Jan Steenlaan 65

Veenendaal

0318 - 525344
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De specialist van 
verkoop huishoudelijke apparaten, 

reparaties en onderdelen

GRODO

Jan Steenlaan 65

Veenendaal

0318 - 525344

De eerste stappen als assis-
tent-trainer kwamen door de cri-
sis eerder dan gepland. Jeroen de 
Zwaan kon al in mei beginnen en 
daardoor stapte Ryan ook eer-
der in. ,,Ik moest wel even wen-
nen; als assistent ben je natuur-
lijk minder actief. Ik moet ervoor 
zorgen dat er goed getraind kan 
worden. Ik moet wel zeggen dat 
het soms wel enorm gekriebeld 
heeft.” Over de nieuwe trainer is 
Ryan heel erg positief: ,,Vooral in 
zijn trainingsstof is hij heel erg 
goed; we hebben op dit moment 
natuurlijk alleen maar op ander-
halve meter gespeeld. Hij doet 
erg veel in spelvorm, ook als het 
om sprinten of opdrukken gaat. 
Maar je merkt toch al wel hoe Je-
roen wil gaan spelen.”

En dan is Ryan ook assistent bij 
een eersteklasser: ,,Wat een soap 
was dat he? Maar ik was wel heel 
erg opgelucht. Gezien het afge-
lopen seizoen is het wel terecht, 
we stonden er gewoon heel erg 
goed voor. Als je terugkijkt naar 
het  vorige seizoen hebben we 
op sommige momenten echt het 
geluk van een kampioen gehad. 
Veensche Boys uit, Renswoude 
thuis, AVW uit….” 
Ryan heeft zin in het nieuwe 
seizoen, ook al zal het af en 
toe blijven kriebelen om zelf 
binnen die lijnen te staan. ,,De 
ploeg moet nu laten zien wat 
ze kunnen in de eerste klasse. 
Elk foutje wordt afgestraft, dat 
hebben we het laatste jaar in de 
eerste klasse wel gemerkt.”
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Didi van Gelder de la Torre  30 maart 2000

Vorige club(s): 
SVF Cothen,  DOVO, Roda’46, De Graafschap, 
Spakenburg 

Favoriete positie: 
Links achter

Sportief hoogtepunt: 
De Graafschap

Sportief dieptepunt: 
Blessure van enkelband 

De trainer  kan niet om mij heen, want ik heb 
altijd veel strijdlust

Mijn seizoen is geslaagd wanneer  we aan de top 
eindigen 

De song die mij scherp krijgt voor een wedstrijd 
is: 
Ik heb niet echt een specifi eke song

 De nieuwe gezichten van De Merino's 1 

Mark ter Haar  21 juni 1999

Vorige club(s): 
Candia'66, DOVO, GVVV, Feyenoord, NEC Nijmegen

Favoriete positie: 
Rechts- of linksvoor

Hoogtepunt in mijn leven:
Een reis naar Zuid Afrika samen met mijn moeder

Sportief hoogtepunt: 
In de jeugd van Feyenoord gescoord tegen 
FC Barcelona waardoor we met 1-0 wonnen

Sportief dieptepunt: 
In april 2018 tijdens een wedstrijd mijn kruisband 
afgescheurd en meniscus aan beide kanten 
ingescheurd waar ik nog steeds niet helemaal van 
hersteld ben

Blauw-Wit staat mij goed
Heb ik al eerder in mijn carrière gedragen en is 
mijn lievelingskleur

Mijn seizoen is geslaagd wanneer ik weer 100% 
fi t kan voetballen en we als team een periode 
kunnen pakken

De song die mij scherp krijgt voor een wedstrijd 
is: 
Voor mij is dat Lose Yourself van Eninem
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Stephan van Grootveld  21 april 1998

Vorige club(s): 
GVVV, VV Veenendaal

Favoriete positie:
Centrale verdediger

Hoogtepunt in mijn leven:
Een specifi ek hoogtepunt kan ik niet noemen, 
maar onder andere een stedentrip naar 
Barcelona was super!

Sportief hoogtepunt:
Promotie met VV Veenendaal naar de derde 
klasse

Sportief dieptepunt:
Uit de competitie gehaald met GVVV A1 na een 
vechtpartij. En dat terwijl we ruim bovenaan 
stonden

Blauw-Wit staat mij goed, want het zijn voor mij 
geen onbekende kleuren en ik heb er heel veel 
zin in!

De trainer  kan niet om mij heen, want ik denk dat 
ik zeker wat toe kan voegen en altijd veel strijd 
lever 

Mijn seizoen is geslaagd wanneer we ons 
minimaal handhaven in de 1e klasse en ik me 
goed ontwikkel. Vaste waarde worden en mijn 
steentje bij kan dragen

De song die mij scherp krijgt voor een wedstrijd 
is: Pulverturm - Niels van Gogh  en Tiësto

Tim van de Weerdhof  30 april 1999

Vorige club(s): 
VRC (zeven jaar), DOVO (zeven jaar), SDVB (een 
jaar) 

Favoriete positie:  
Keeper

Hoogtepunt in mijn leven: Ik heb geen idee wat 
mijn hoogtepunt in mijn leven is. Misschien een 
keer de Staatsloterij winnen. Dan kies ik dat 
alvast 

Sportief hoogtepunt:
Mijn sportieve hoogtepunt in mijn leven zijn de 
acht wedstrijden in het eerste van DOVO. Ik denk 
dat ik daar wel trots op mag zijn dat ik al mooie 
wedstrijden heb mogen keepen 

Sportief dieptepunt: dat heb ik gelukkig nog niet 
meegemaakt en ik wil dat graag zo lang mogelijk 
uitstellen

Blauw-Wit staat mij goed!
Als keeper zal ik niet het blauw-witte tenue 
dragen denk ik. Toch is het wel speciaal voor mij 
om voor De Merino’s te voetballen omdat mijn 
opa vroeger hier in het eerste  heeft gevoetbald 

De trainer kan niet om mij heen, omdat ik heb 
een winnaarsmentaliteit heb en daardoor kom ik 
(tot nu toe) altijd “bovendrijven”

Mijn seizoen is geslaagd wanneer  ik persoonlijk 
en wij als ploeg het maximale eruit hebben 
gehaald zowel sportief als plezier

De song die mij scherp krijgt voor een wedstrijd 
is: Pump it up
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10 Presentatiegids 2019 - 2020

Laan der Techniek 3, Veenendaal

bezoek de webshop: 

www.huiberselectra.nl

ELEKTROTECHNISCH

INSTALLATIE BUREAU:

  �Bedrijfsinstallaties

  �Woninginstallaties

  �(Data)netwerken

  �Service en onderhoud

  �Domotica - KNX

�

�

�

�

�

ELEKTROVAKZAAK:

  �Beeld en geluid

  �Witgoed

  �Inbouw apparatuur

  �Reparatie service

  �Smart Home

�

�

�

�

�

  �Beeld en geluid

  �Witgoed

  �Inbouw apparatuur

  �Reparatie service

  �Smart Home

  ��Electra

�

�

�

�

�

WITGOED SERVICE NODIG? BEL: 0318-513245

Juist voor kortlopende, tijdelijke opdrachten 
 Marketing – Sales – Evenementen & Promotiemateriaal 
 

 
 
Past dat? Neem contact op met Teus van Grootveld 
teus@tmsinterim.nl of 06 55880651 
 

Kort, krachtig & flexibel 
 
 

Juist voor kortlopende, tijdelijke opdrachten 
 Marketing – Sales – Evenementen & Promotiemateriaal 
 

 
 
Past dat? Neem contact op met Teus van Grootveld 
teus@tmsinterim.nl of 06 55880651 
 

Kort, krachtig & flexibel 
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19-09-2020
26-09-2020
03-10-2020
10-10-2020
17-10-2020
24-10-2020
31-10-2020
07-11-2020
21-11-2020
28-11-2020
05-12-2020
12-12-2020
16-01-2021
23-01-2021
30-01-2021
06-02-2021
27-02-2021
06-03-2021
13-03-2021  
20-03-2021
27-03-2021
10-04-2021
17-04-2021
24-04-2021
08-05-2021
15-05-2021

De Merino’s 
SVI
De Merino’s 
KHC
De Merino’s 
csv Apeldoorn
De Merino’s 
SVZW
De Merino’s 
Hierden
De Merino’s 
DOS ‘37
De Merino’s 
DZC ‘68
De Merino’s 
SDV Barneveld
Go Ahead Kampen
De Merino’s 
Nunspeet
De Merino’s 
Dos Kampen
De Merino’s 
Bennekom
De Merino’s 
DTS ‘35 Ede
De Merino’s 

SDV Barneveld
De Merino’s 
Nunspeet
De Merino’s 
DZC ‘68
De Merino’s 
Go Ahead Kampen
De Merino’s 
Dos Kampen
De Merino’s 
DTS ‘35 Ede
De Merino’s 
Bennekom
De Merino’s 
KHC
De Merino’s 
De Merino’s 
Hierden
De Merino’s 
DOS ‘37
De Merino’s 
SVZW
De Merino’s 
csv Apeldoorn
De Merino’s 
SVI

Datum

Programma competitie 2020-2021 De Merino's 1

14:30
15:00
14:30
14:30
14:30
15:15
14:30
14:45
14:30
15:00
14:30
14:45
14:30
15:00
14:30
15:00
15:00
14:30
14:45
14:30
15:00
14:30
15:00
14:30
15:00
14:30

PeriodeWedstrijd Tijd
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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B E G U N S T I G E R S  B U S I N E S S C L U B  D E  G R O E N E  V E L D E N

Ottens
Vallei Notaris

Jan van Leeuwen,  
keurslager
Veenendaal

DUIDELIJK VERHAAL

WWW.TOKO-BEZORGD.NL media

J.T. Legemaat 
Afbouwbedrijf  

en Tegeltechniek

Veenendaalse
 Krant

Word ook lid van onze businessclub! 
Meer weten? info@degroenevelden.com     www.degroenevelden.com 

���
������
������

Scholtus 

Holding BV
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S P O N S O R E N  V O E T B A LV E R E N I G I N G  D E  M E R I N O ' S

AA Drink*
G. Achterberg Besturingstechniek
Administratiekantoor De Veensche Kolonie
Administratiekantoor Hootsen
Arjan Pastoor visspeciaalzaak
Autobedrijf Bochane
Autobedrijf Van Gent
Autobedrijf Kroon
Autobedrijf Henk Heikamp
Autobedrijf Van Neerbos
Bert Henken Autobedrijf
Businessclub De Groene Velden
Cateringservice Het Noorden
Chinees Restaurant Golden House
Club van 100
Compleet Dak
Davelaar Sport
De Kamper deuren en zonwering
DeKo Sign
ECI Solutions
Ekris Veenendaal
Enersolar
Expeditiebedrijf Van Eck
Hardeman
Heineken
H.J. van den Berg Verhuizingen
Huibers Elektrovakzaak
Installatiebedrijf HJB Veenendaal

Introbouw
Inqar Autoverhuur** 
Join Incasso
JB Tech
Koninklijke Ginkel Groep
Lelife Telecom & ICT
Madern Techniek
MMC Veenendaal
Noot Personenvervoer & Autoverhuur
Olround Bowling Veenendaalo
Pieter Valkenburg Party Verhuur
PMI Rembrandt Fysiotherapie
Prins Schilderwerken
Rabobank Vallei & Rijn Ede-Veenendaal
Rembrandt College Veenendaal
Robert’s Pub
RG Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
Sanidrõme Hardeman
Saucijzenbakker Veenendaal
Slagerij Van Doorn
Slijterij & Wijnhandel Het Plein
TechTron
Ter Horst Groep
Van Viegen Zonwering
Duursma W&O Techniek
Walking Football de Merino’s
Weijman

Bordsponsoren
G. Achterberg Besturingstechniek
Administratiekantoor Hootsen
Arjan Pastoor Spakenburgse 
Visspeciaalzaak
Autobedrijf Van Leijen
Berlisa BV
Businessclub De Groene Velden
Café 't Huchie
Club van 100
Compleet Dak
CvdB Consultancy
ECI Solutions
Enersolar
Gebr. Stuifzand
Willem Geven Recycling
Grodo Onderdelenshop

Hengelsportvereniging De Rietvoorn
Installatiebedrijf Bouman
Introbouw
JvdK Glasvezeltechniek 06-20547057
Multysyst Rookgasafvoersytemen
Proeverij van Wijn
PUUR Tamminga
Restaurant De Bonnefooi
RG Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
Robert’s Pub
SanoRice
Siras Koeriers
Toyota Van Gent
Van Roekel Metselwerken
Van Viegen Zonwering

Balsponsoren

Teamkleding & benodigheden 
Kleding:  Introbouw & Hatchtech & Davelaar Sport Veenendaal & HJB Veenendaal 
Van Viegen Zonwering & HJB Veenendaal, Van Viegen Zonwering & P.G. Haga 
Oefentherapie & Rioolbeheer Geerts & Huibers Electra BV & RG Schoonmaak en 
bedrijfsdiensten & Hypotheekshop Utrecht/Maarssen 
Tassen: Morgana &Tuincentrum De Wildernis & PMDO Vastgoed onderhoud &  
Installatiebedrijf HJB Veenendaal & Introbouw
Lunch De Merino's 1: Wilco van Engelenburg AGB Global Design

 Word ook sponsor van onze vereniging! 
Meer weten? sponsoring@demerinos.nl                          www.demerinos.nl 

          Bannersponsoren
Gaasbeek Automatenservice
TOKO Veenendaal
Rijksen Uitvaartzorg

Introbouw
Weijman
Olround Bowling Veenendaal
Shop5.nl * AA Drink sponsort ook diverse spullen voor de kantine en teams

** Inqar verzorgt vervoer voor De Merino's 2
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KOEN Hagelstein (24)
doelman1 PATRICK Paschedag (22)

verdediger2

JAMAL Bendadi (32)
middenvelder6 7 MATTHIEU van Laar (24)

middenvelder
JOOP de Bruin (30)
middenvelder8

15 VINCENT van de Weerdhof  
middenvelder                               (23)            14 STEPHAN van Grootveld (22)

verdediger12 ELCO van der Klift (22)
aanvaller

Onze selectie & staf De Merino's 1 

25 TIM van de Weerdhof (21)
doelman          
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16 JOS Henken (27)
verdediger

9 MARK ter Haar (21)
aanvaller                 

3 PIM Gardien (30)
verdediger 4 LARS ter Burg (23)

verdediger 5 DIDI van Gelder de La Torre   
verdediger                                      (20)

10 ARON de Koning (24)
aanvaller 11 PRZEMEK Szeller (39)

aanvaller

JULIAN van Dam (22)
middenvelder

DEMIAN van der Schuur (24)
verdediger / middenvelder17 18
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VT6_2019 achtste 93 x 66,25

Nieuweweg Noord 314-B07 • 3905 LX  Veenendaal
T 0318-798534 • E info@lelife.nl • I www.lelife.nl

Voor meer informatie en al onze diensten: www.lelife.nl

• Toegangscontrole
• Camerabewaking
• Data & Telecom netwerken



31

ARIEN Bakkenes (27)
middenvelder23

JEROEN de Zwaan (30)
hoofdtrainer

RYAN Holman (34)
assistent-traner

ERIK Pater (47)
assistent-trainer

ERWIN Huijbens (36)
keeperstrainer

RENE Lubbers (57)
verzorger

EDWIN van Appeldoorn (47)
teammanager

2219 ARON Veldhuizen (21)
aanvaller

JESSE Sprokkelenburg (22)
verdediger / middenvelder
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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 fi ets kunnen doen. 

Dit zijn onze tegenstanders

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. Twee jaar geleden degradeerden de roodgelen na een 
gruwelijk seizoenslot. Zeven nederlagen deden Apeldoorn uiteindelijk de 
das om. In het afgelopen seizoen stond Apeldoorn op de zevende plek; 
een positie waar vooraf niet meteen rekening mee werd gehouden, want 
men wil zo snel mogelijk terug naar de hoofdklasse. Vanaf 2009 speelde 
Apeldoorn in de hoofdklasse met zelfs nog een seizoen topklasse erbij. 
Jan Kromkamp, bekend van AZ en Go Ahead Eagles is vanaf dit seizoen de 
verantwoordelijke man. Hij volgt Jeroen Burghout op. Kromkamp wordt 
trouwens geassisteerd door Jan(tje) Michels.

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. Maar 
ja, die is er nu niet meer bij. Het seizoen ervoor behaalden we vier punten: 
2-0 en 1-1. Inmiddels heeft Arnold Brehler plaatsgemaakt voor Aad van 
den Berg, die overgekomen is van SVL uit Langbroek. En Bennekom wil zo 
graag terug naar de hoofdklasse. Twee seizoenen geleden ging het in de 
eerste ronde van de nacompetitie meteen mis tegen Go Ahead Kampen: 
0-1. Dit wordt het vijfde seizoen als eersteklasser.

DOS’37 (1D, 8 geelzwart-zwart)
Met Door Oefening Sterk uit Vriezenveen hebben we twee 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 tiende seizoen in de eerste klasse. Een keer degradeerde de club 
naar de tweede klasse, een keer promoveerde het naar de hoofdklasse, 
om meteen weer terug te keren. De afgelopen seizoenen eindigde DOS’37 
steeds op de achtste positie. Trainer Kenan Durmusoglu heeft de club 
verlaten voor klassegenoot KHC.  
Hij is opgevolgd door Jeroen Niks, afkomstig van Sparta Enschede.

DOS Kampen (1D, 9 geelzwart-zwart)
Opnieuw Door Oefening Sterk, maar nu uit Kampen. De ploeg nam vorig 
seizoen 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 maar liefst drie Kamper ploegen elkaar het leven zuur maken. 
DOSK hield zich overigens zeer verdienstelijk in de middenmoot op voor-
dat de competitie gestopt werd. Henk de Velde en Marcel Post zwaaien 
de scepter over de geelzwarten.

CSV Apeldoorn (53.3 km)
Sportpark Orderbos

Asselsestraat 391
7312 TS Apeldoorn

v.v. Bennekom (11,7 km.)
Sportpark Eikelhof

Achterstraat 11
6721 VM Bennekom

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

7671GT Vriezenveen

DOS Kampen (95.5 km.)
Sportpark De Maten

De Maten 2
8265 VA Kampen
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DTS Ede (1D, 3 blauwwit-blauw)
Jurriën van der Horst en David Scholte komen we dit seizoen niet meer 
tegen bij Door Training Sterk Ede. Zij zijn beiden vertrokken naar VRC. 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 achtste opeenvolgende seizoen in 
de eerste klasse. Veenendaler Jeroen Spies vertrok naar hoofdklasser 
RKZVC en werd opgevolgd door Arnold Brehler. In 2020 heeft DTS nog geen 
wedstrijd verloren. De laatste wedstrijden tegen DTS leverden De Merino’s 
vier punten op: 2-1 (Joop de Bruin, Aron de Koning) en uit werd het 2-2 met 
doelpunten van Marco de Gooijer en Jos Henken)

DTS Ede  (12,6 km.)
Sportpark Inschoten

Inschoterweg 2
6715 CW Ede

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. De ploeg uit Doetinchem draaide 
afgelopen seizoen maar matig en stond dan ook op een plek voor de 
nacompetitie. Dit seizoen moet alles anders worden. 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 
tweede seizoen de leiding. 

DZC’68 (60,7 km.)
Sportpark Zuid (ingang 2)

Sportweg 6
7006 GJ Doetinchem

Go Ahead Kampen (1D, 10 roodgeel-rood)
Ook Go Ahead Kampen stond ruim een jaar geleden op de drempel van 
de hoofdklasse. Na Bennekom en AFC trad het aan tegen Spijkenisse dat 
op het 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 gaat zijn 
derde seizoen in als trainer.

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

Buitenbroeksweg 2
8265 PH Kampen

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 en waren diep in 
het hart blij dat de competitie werd stopgezet. De ploeg van Henri Brink 
stond samen met KHC op grote achterstand ten opzichte van DZC’68. Twee 
overwinningen in 17 wedstrijden gaven weinig reden tot vreugde. Thuis 
werd er een seizoen geleden gewonnen met 3-1 door treffers van Aron 
de Koning, Ariën Bakkenes en Patrick Donkervoort. Over de uitwedstrijd 
hebben we het nooit meer gehad. 

Hierden (63,8 km.)
Sportpark Mheenzicht 

Dorpshuisweg 9 A
3849 BL Hierden

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 zevende opeenvolgende 
seizoen in de eerste klasse D. De laatste twee wedstrijden tegen Nunspeet 
kwam er 1-1 op het bord. Thuis scoorde Aron de Koning, uit Prezemek 
Szeller. Voor het tweede seizoen is Erwin Brem verantwoordelijk voor de 
selectie; hij kwam van Hierden.

Nunspeet (73,9 km.)
Sportpark De Wiltsangh

Sportlaan 1
8072 CA Nunspeet
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         INDELING OOST 1D

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. Dit seizoen mag WHC het in het Noorden proberen; SVI 
is daardoor te bewonderen op De Groene velden. Succestrainer Joran 
Hendriks is na vier seizoenen gestopt. Zijn positie is ingenomen door 
Bram Freie, afkomstig van Hulzense Boys.

KHC (1D,13 witblauw-wit)
Ook de Kampen Hercules Combinatie was stilletjes verheugd over het 
afblazen van de competitie, getuige de luttele 10 punten uit 17 wedstrijden. 
Daardoor begint de Kampense club voor het vijfde seizoen in de eerste 
klasse. Ruim een 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…  Het zal even wennen zijn in Kampen, want na acht 
seizoenen zette trainer Herman Oosterhaar een punt achter zijn tijd in 
Kampen. Van DOS’37 kwam Kenan Durmousoglu over om de touwtjes in 
handen te nemen.

KHC (94,0 km.) 
Sportpark De Venen

Veneweg 1
8265 VC Kampen

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 vijfentwintig 
seizoenen speelde de club twintig seizoenen in de eerste klasse. Vier 
seizoenen een treetje hoger en een seizoen een treetje lager. De laatste 
ervaring met SDVB beviel De Merino’s niet zo goed, want de thuiswedstrijd 
leek in de knip, maar een paar wonderschone doelpunten hielpen SDVB 
nog aan de 2-3 winst. Uit was er kansloos met 4-2 verloren. Na drie 
seizoenen staat er een andere trainer voor de groep. Veenendaler Johan 
de Man is vervangen door Bart Schreuder, een echte SDVB’er. Via Otterlo 
(2), Lunteren (4) en Montfoort (2) heeft Schreuder nu de gewenste stap 
gemaakt.

SDV Barneveld (22,4 km.)
Sportpark Norschoten

Barnseweg 9
3773 BA Barneveld

SVI (97,9 km.)
Sportpark De Siggels
IJsselcentraleweg 9 

8014 BK Zwolle

SVZW (1D,2 wit-zwart)
Sportvereninging Zwaluwen uit Wierden stond bij afbreken van het 
seizoen op de tweede plaats met zeven verliespunten meer dan DFS. De 
nacompetitie was dus binnen handbereik. Dat was wel het minste waarop 
de club hoopte, want men wil zo snel mogelijk het verloren gegane terrein 
herwinnen. Het seizoen ervoor was SVZW kansloos gedegradeerd uit de 
hoofdklasse. Het sportieve hoogtepunt kende SVZW in het seizoen 2011-
2012 toen het in de Topklasse uit kwam. Trainer is Philip Agteres die 
inmiddels zijn vierde seizoen in gaat. Daarvoor trainde hij onder meer 
DOS'37 en TVC'28.

SVZW (100,4 km.)
Sportpark ’t Lage Veld

2e Lageveldseweg
7641 PC Wierden
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Onze nieuwe aanstormende talenten!
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Nieuws vanuit de jeugdafdeling
Ondanks de korte competitie van afgelopen jaar is de jeugd bij De Merino’s gegroeid. Er zijn veel 
nieuwe jeugdleden bij gekomen en daar zijn wij ontzettend trots op. De groei laat zich vooral zien bij de 
allerjongsten, super leuk en wij hopen dat ze een mooie tijd beleven bij de club.

De jeugdafdeling van De 
Merino's bestaat niet 
alleen uit reguliere KNVB-
jeugdteams. Ook het nieuwe 
Damesteam, Voetbal op Maat 
vallen hieronder en er is een 
heuse Mini-competitie voor 
de allerjongste leden.

Damesteam
Afgelopen winter is een 
aantal enthousiaste meiden 
begonnen met trainen. Zij 
hebben ondertussen zoveel 
vriendinnen overgehaald om 
te komen voetballen dat er 
zelfs een damesteam kan 
worden ingeschreven bij de 
KNVB.

Voetbal op Maat
Voetbal op maat is opgezet 
in samenwerking met 
Sportservice Veenendaal en 
De Blink, een school voor 
speciaal onderwijs. Aan 
Voetbal op maat nemen 
kinderen deel die in een 
regulier team nog niet 
helemaal mee kunnen komen. 
Bij Voetbal op maat is extra 
aandacht en ondersteuning 
en trainen ze in kleine 
groepjes. Wekelijks wordt 
er aan hun voetbaltalent 
gewerkt. De spelers stralen 

zoveel enthousiasme uit en zelfs 
de sneeuw weerhoudt hen er niet 
van om te komen trainen, echt 
gaaf hoor!

Kampioenschap
Net voor de winterstop begon, 
zijn twee teams winterkampioen 
geworden. Op 14 december 
vierde JO8-1 het kampioenschap. 
Hoewel door de KNVB de stand 
voor deze categorie niet meer 
bijgehouden wordt (omdat plezier 
en sportiviteit voorop staan) 
vonden wij het toch wel leuk 
om dit te vieren. De spelertjes 
wonnen namelijk alle wedstrijden 
en dan mag er terecht een feestje 
gebouwd worden. Dus onder het 
genot van hapje en een drankje 
werden zij in het zonnetje gezet. 
Uiteraard werd aan de spelers de 
kampioensmedaille uitgereikt.

Een week eerder werd JO19-1 
winterkampioen. De spelers van 
JO-19 spelen al een langere tijd 
samen en dat is te merken. Zij 
zijn goed op elkaar ingespeeld. 
Nogmaals gefeliciteerd, mannen!

En juist omdat wij zo trots zijn op
onze jeugd, heeft het 
jeugdbestuur samen met het 
hoofdbestuur besloten de jeugd 
te bedanken. 

Op zaterdag 27 juni kon de jeugd 
een rugtas komen ophalen bij de 
club. 
Er werd massaal gehoor gegeven 
aan deze oproep. Want wie wil 
er nou niet zo’n rugtas van de 
club? Al is het maar voor je 
voetbalschoenen. Of om tijdens 
de vakantie je zwemkleding er in 
te doen en dan te pronken met 
De Merino’s tas.

Het nieuwe seizoen 2020-2021
Na de zomerstop starten we in 
totaal met 13 teams die vallen 
onder de jeugd, te weten:

 • De mini’s
 • JO8-1
 • JO8-2 (gemengd)
 • JO9-1
 • JO9-2 (gemengd)
 • JO11-1
 • JO11-2 (gemengd)
 • JO12-1
 • JO13-1
 • JO15-1
 • JO17-1
 • JO19-1
 • Voetbal op maat
 • Damesteam

Namens het Jeugdbestuur wensen 
wij al onze jeugdleden een mooi 
en sportief voetbalseizoen en 
vooral veel voetbal plezier!
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Mini's

JO8-1

Voetbal op Maat

JO10-1

JO10-2 JO11-1
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JO12-1

JO14-1

JO19-2JO19-1

JO17-1

JEUGDTEAMS
SEIZOEN

2019 - 2020
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Nieuw bij De Merino’s: DAMESVOETBAL

Het voetbalseizoen 2020-
2021 wordt een bijzonder 
seizoen voor De Merinos.
Naast het feit dat het eerste elftal 
weer in de eerste klasse gaat 
spelen, start er dit seizoen ook 
een damesteam in de competitie. 
Het was eind 2019 toen drie 
enthousiaste dames graag een 
afspraak wilden maken met het 
jeugdbestuur. Ze wilden graag in 
gesprek gaan om te kijken of het 
mogelijk was om bij De Merino’s 
te komen voetballen. Uiteraard 
staan wij daar voor open, maar 
om een team te starten heb je 
toch wat meer dan drie mensen 
nodig. Dat was hun bekend, en 
samen met het bestuur wilden 
zij zich inzetten voor uitbreiding 
van het aantal dames.

Zowel op Instagram als Facebook 
werd een oproep gedaan en 
binnen korte tijd waren er 
maar liefst tien dames die 
gingen trainen. Allereerst was 
het alleen maar de bedoeling 
om te trainen en vervolgens 
te bekijken hoe het dan zou 
gaan. De groep werd echter 
groter en groter en de dames 
werden lid van de vereniging.
Er was in totaal vier keer getraind, 
toen door COVID-19 beperkingen 
werden opgelegd voor het 

trainen en voetballen. Hoewel 
het trainen stil lag, wist het 
bestuur toch een vaste trainer 
te contracteren voor de dames. 
De 46-jarige Marcel Mekkes was 
assistent-trainer bij het DTS 
Ede VR-3 en wordt nu de vaste 
trainer van De Merino’s VR1. De 
dames krijgen ook een echte 
assistent in de persoon van Peter 
Zwijnen. Beide trainers zien 
mooie kansen bij De Merino’s. 

Het bestuur besloot dat de ploeg 
rijp was om mee te doen aan 
de competitie, dus de dames 
zijn nu hard aan het trainen om 
klaar te zijn voor hun allereerste 
wedstrijd. Het is wel erg tof  
om te zien hoe de meiden met 
elkaar omgaan en vooral hoe 
ze plezier beleven aan het 
verbeteren van hun voetbal-
skills en hun conditie. De ploeg 
traint twee keer per week. 

Het bestuur hoopt met de komst 
van dit damesteam het vrouwen-
meidenvoetbal te kunnen laten 
groeien. In de jeugdteams zitten 
ook meisjes, maar zij voetballen 
op dit moment nog in een 
gemengd team. Maar wanneer 
zich daar meer meisjes 
zouden aanmelden kan er ook 
een meisjesteam ontstaan.  

Het bestuur had een pitch bij 
de KNVB en ING ingestuurd voor 
een mooie fi nanciële bijdrage 
om het vrouwenvoetbal meer 
bekendheid te geven. Helaas 
heeft De Merino’s deze bijdrage  
niet toegekend gekregen. Dat 
weerhoudt het bestuur er zeker 
niet van, om allereerst binnen de 
club, maar op den duur zeker ook 
daar buiten het vrouwenvoetbal 
zichtbaar op de kaart te zetten.

Wij wensen de dames een mooi 
voetbal seizoen!

Voor het eerst in 75 jaar
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Verse Noten, Tapas, Olijven, 
Belgische Chocolade, Bonbons, 
Delicatessen, Cadeau’s en nog 

veel meer lekkers!

Bestel nu met 
10% korting!

Code:
Voetbal10%
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Van harte welkom!
Nodig ons uit voor een gratis waardebepaling 
en ontvang ons welkomstcadeau

BIJ ZONNENBERG MAKELAARDIJ, JO(UW) MAKELAAR
IN VEENENDAAL, RHENEN & DE BETUWE!

WELKOM

Verse Noten, Tapas, Olijven, 
Belgische Chocolade, Bonbons, 
Delicatessen, Cadeau’s en nog 

veel meer lekkers!

Bestel nu met 
10% korting!

Code:
Voetbal10%
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Dreamteam

35+1
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Walking
Football
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´t Pleintje

Verschillende soorten barbecuevlees
de lekkerste salades, heerlijke sauzen 

en authentiek brood, allemaal 
geschikt om van uw barbecue een 

feestje te maken.

Uw Slager ‘t Pleintje maakt 
uw barbecue compleet!

Kraatsweg 3 | Harskamp
T. 0318-45 33 88

www.hetpleintje.uw-slager.nl 

Duidelijk verhaalHypotheken     Financiële planning     Verzekeringen

Altijd een duidelijk verhaal 
over je hypotheek
Een goed hypotheekadvies is meer dan alleen de laagste rente en het maximale 
hypotheekbedrag. Bij De Hypotheekshop nemen we je persoonlijke woonwensen, 
inkomen en toekomstplannen als uitgangspunt. 

Want iedereen – en dus ook elk hypotheekadvies – is uniek.

De Hypotheekshop Utrecht Lombok
Vleutenseweg 273 | 3532HE Utrecht
(030) 754 06 50 | utrecht923@hypotheekshop.nl

De Hypotheekshop Maarssen
Safariweg 68 | 3605MA Maarssen
(0346) 25 94 00 | maarssen900@hypotheekshop.nl

Hou de socialmedia in de gaten voor leuke nieuwe acties!
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Steun de jeugd van De Merino's

Jubileumactie: op naar het 75-jarig bestaan van De Merino's!

Uniek, eigen De Merino’s-schoenen voor leden en fans van onze mooie club. Voor € 30,- heb je onze eigenwijze 
schoenen aan de voeten.  Elk paar schoenen levert de jeugd van De Merino’s € 5,- op.

Hoe kom ik aan deze schoenen?  Simpel bestel ze bij Jan Achterberg via een berichtje op (06 – 12290751)
 • Geef aan welke maat schoen je wilt hebben (vanaf maat 28 t/m 48 op basis van beschikbaarheid)
 • Kies voor hoog of laag model
 • Vooraf € 30,- afrekenen met Jan Achterberg
 • Bestelling wordt in behandeling genomen en je krijgt een seintje wanneer je ze kunt ophalen

Voor zakelijke bestelling; schoenen kosten dan € 25,- exclusief BTW per paar. Je ontvangt dan een factuur; ook 
hier geldt vooraf betalen. Bestelling sturen naar teus@tmsinterim.nl 

Om er in 2024 een spetterend jubileumjaar van te maken zijn we nu alvast aan het sparen. Je kan de komende 
periode diverse merchandise kopen van onze club. De opbrengst wordt gebruikt om er straks een geweldig 
jubileumjaar van te maken.

Wat is er op dit moment te bestellen?   Een cap € 15,00 & rugzakje € 2,50
Hoe kan ik dit bestellen? Op de club bij Willeke van Laar. 

Op onze socialmedia worden nieuwe acties aangekondigd!
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10 Presentatiegids 2019 - 2020

Laan der Techniek 3, Veenendaal

bezoek de webshop: 

www.huiberselectra.nl

ELEKTROTECHNISCH

INSTALLATIE BUREAU:

  �Bedrijfsinstallaties

  �Woninginstallaties

  �(Data)netwerken

  �Service en onderhoud

  �Domotica - KNX

�

�

�

�

�

ELEKTROVAKZAAK:

  �Beeld en geluid

  �Witgoed

  �Inbouw apparatuur

  �Reparatie service

  �Smart Home

�

�

�

�

�

  �Beeld en geluid

  �Witgoed

  �Inbouw apparatuur

  �Reparatie service

  �Smart Home

  ��Electra

�

�

�

�

�

WITGOED SERVICE NODIG? BEL: 0318-513245
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Volgend seizoen lees je meer over deze grote groep leden die 
ervoor zorgen dat er iedere week weer kan worden gevoetbald

Onze vrijwilligers heten je van harte welkom bij De Merino's



WWW.INTROBOUW.NL


