Voor al uw administratieve werkzaamheden
& financiële adviezen.

Goed scoren met
administratiekantoor Hootsen!

Bij ons kunt u terecht voor: inkomstenbelasting,
omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, administratie,
loonadvies en exact online.
www.hootsen.nl // administratie@hootsen.nl // 0318 55 44 25

VOORWOORD

Beste lezer,
We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Na het voetbalseizoen 2018/2019 waarin we
een punt te kort kwamen om ons te handhaven in
de eerste klasse, mogen de mannen van Jan Gaasbeek en Erik Pater dit jaar in de tweede klasse laten
zien dat we nog steeds de doelstelling hebben om
een vereniging op het niveau van de eerste klasse
te zijn.
Spelers hebben onze vereniging verlaten, maar ook
zijn er weer nieuwe talentvolle spelers gekomen.
Waar het vorig seizoen misliep met het scorend vermogen hebben de mensen van de technische commissie, met de middelen die ze hebben, dit geprobeerd in te vullen.

moeten komen. We hebben, zeker door de investeringen in onze accommodatie, besloten om dit
jubileum jaar stilletjes voorbij te laten gaan. We
zijn ondanks de investeringen mooie zwarte cijfers
blijven schrijven en die lijn willen we blijven vasthouden. We hebben met elkaar afgesproken om met
het 75-jarig jubileum groots uit te pakken en tot die
tijd een verantwoord (financieel) beleid te blijven
volgen zodat we de 100 jaar ook met zijn allen gaan
halen.

Maar laten we reëel blijven: ook de tweede klasse G is een sterke competitie met een paar heel
mooie derby’s. Met de teams asv Dronten, AVW’61,
Batavia’90, Be Quick Z, FC Dinxperlo, FC Horst,
Lelystad’67, Unicum, Veensche Boys en de mooie
derby’s tegen Valleivogels, Renswoude, Lunteren en
VRC gaan we een mooie en boeiende competitie tegemoet.

Met een sportieve groet,

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

Chris van den Dikkenberg
Voorzitter De Merino’s

Afgelopen seizoen hebben we op enkele jeugdteams
na geen kampioensfeestjes mogen vieren. Maar ook
voor deze teams geldt: nieuwe ronden nieuwe kansen! Het tweede elftal is wel ver gekomen in de
nacompetitie maar moest het in de halve finale ongelukkig afleggen tegen GVVV 2.
Niettemin toch weer een heel mooie prestatie van
ons tweede elftal.
Bij de jeugd zit de groei er gelukkig weer goed in.
Na enkele jaren van achteruitgang zagen we afgelopen seizoen weer een groei met 28%. Hier is het
(jeugd)bestuur dan ook zeer blij mee. Immers, wie
de jeugd heeft, heeft een toekomst. Ook voor dit
seizoen hopen we uiteraard dat die groei zich blijft
doorzetten.
Dit seizoen spelen we in het ZEVENTIGSTE jaar van
onze vereniging, een jubileumjaar dus. We hopen
zeker een feestje te kunnen gaan vieren dit seizoen, maar dat zal dan wel uit sportieve prestaties
Presentatiegids 2019 - 2020
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SAMEN MAKEN WIJ
HET VERSCHIL

• Toegangscontrole
• Camerabewaking
• Data & Telecom netwerken
Voor meer informatie en al onze diensten: www.lelife.nl
Nieuweweg Noord 314-B07 • 3905 LX Veenendaal
T 0318-798534 • E info@lelife.nl • I www.lelife.nl

TEL. 0318 55 44 77 - WWW.WEIJMAN.NL
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VT6_2019 achtste 93 x 66,25
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CLUBINFO
Opgericht
juli 1949
Terrein
Sportpark “De Groene Velden I”
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Accommodatie
3 grasvelden
1 kunstgrasveld
Clubkleuren
Blauw – Wit
Tenue
Shirt: Blauw-wit
Broek: Wit
Sokken Blauw
Aantal leden
430
Postadres
Postbus 164
3900 AD Veenendaal
T. 0318-510 684
E. info@demerinos.nl
W. www.demerinos.nl

Bestuur
Voorzitter			
Chris van den Dikkenberg
Secretaris			Gert Blad
Tweede secretaris		
Evert van der Heijden
Penningmeester		
Dries van der Klift jr
Technische zaken		
Richard van de Bosch/Henk de Roos
Wedstrijdzaken		
Gertjan van Nieuwamerongen
Algemeen
Kantine zaken		
Turgut Göl
Ledenadministratie		Jan Davelaar				
Jeugdbestuur
Voorzitter			Jan Achterberg
Technisch coördinator
Chris van laar
Technisch coördinator
Harry van Asselt
Pr en communicatie		
Mascha Versteeg
Wedstrijdzaken		
Jeffrey Hommes
Materiaal			Peter Bakker
Businessclub De Groene Velden
Voorzitter			
Kees van den Bovenkamp
Penningmeester		
Cees Hootsen
Secretaris			Gerie Hootsen
Bestuurslid De Merino’s
Gert Blad
Activiteiten			
Teus van Grootveld
Werving			
Wilco van Engelenburg
Beheerder businesshome Cor de Man
Gastvrouw			Willy Meerssman

Colofon
foto’s voorpagina Ted Walker
Artikelen Bert Admiraal
Elftal foto’s Evelyn Segond von Banchet
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DE NIEUWE
BMW M2 COUPÉ.

BMW
M2 Coupé

BMW maakt
rijden geweldig

www.ekris.nl

DE NIEUWE BMW 3 SERIE TOURING.

Wij
zijn graag
úwHET
notaris
EEN AANWINST
VOOR
NIEUWE SEIZOEN.
uitstekende duidelijke communicatie - denkt met u mee - klantvriendelijk heldere taal - digitaal dossier - vakmanschap - vast aanspreekpunt betrokken

-

informele aanpak

-

goed bereikbaar

-

scherp tarief

zaterdag 11 februar
14.30 uur
Merino's - Geinoord
BMW maakt
rijden geweldig

HET HELE SEIZOEN SPORTIEF RIJDEN.

topwedstrijd
Kerkewijk 53 - 3901 EC Veenendaal
0318 - 55 28 28
info@ottensvalleinotaris.nl
ottensvalleinotaris.nl

aan in de gooi naar promotie.
Zij wonnen de wedstrijd vol
na 2 minuten op voorsprong
voetballen kwam Zuidvogels
Ongewoon goed
eeper Vrolijjk verschalkte. Na
ondernemen,
am De Merino’s op 2-1 door
gewoon doen
nen. Nog voor rust werd het
Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt
orde deze.
Na
deenrust
kwam
onze
kracht
uw kans
om het verschil
te maken. Wij zijn betrokken adviseurs
die ervaring
visie meebrengen.
a 3 minuten
meten2-3
achter,
Doelgericht op zoek naar kansen en
om samen
en deze inventieve
schootoplossingen
van dichtbij
succesvol te kunnen groeien.
er van de Pol die dwars door
4. Omar Riani bracht middels
bleef het bij. Zuidvogels was
. Hierdoor is het gat naar de
EKRIS VEENENDAAL

PLESMANSTRAAT 45

3905 KZ VEENENDAAL

EKRIS VEENENDAAL PLESMANSTRAAT 45 3905 KZ VEENENDAAL TEL 0318 - 546546

WWW.EKRIS.NL

Arbeid
maa

WWW.EKRIS.NL

TEL 0318 - 546546

Zijdevlinderho
3905 KC
Veenendaal

0318-495895
www.introbouw
info@introbou

De BBQ-specialist
Jan van Leeuwen, keurslager

www.vanbraakaccountants.nl
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Veenslag 5, Veenendaal
0318-506033
www.janvanleeuwen.keurslager.nl
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MOET DAT NU ECHT?
Een terugblik op het vorige seizoen waarin
De Merino’s na een nacompetitiewedstrijd
degradeerde? Ja, het hoort nu eenmaal bij onze
voetbalhistorie. Op 1 juni verloor De Merino’s na
verlenging met 2-4 van Lelystad’67 en werden drie
seizoenen eerste klasse afgesloten. Het vervelende was dat we tot zaterdag 24 mei 14.54 uur nog
geen minuut onder de gevaarlijke streep hadden
gestaan. Toen scoorde Scherpenzeel in onze laatste
competitiewedstrijd de 1-0. Het vervolg is bekend:
De Merino’s verloor met 5-2 en concurrent DZC’68
wipte door de 0-2 overwinning op Enter Vooruit over
ons heen. Hoe zag het seizoen 2018-2019 er uit:
De Merino’s speelde in de voorbereiding vijf oefenwedstrijden. Van DEV (7-0), Blauw Geel’55 (5-2) en
Valleivogels (3-0) werd gewonnen, tegen CDW werd
met 2-2 gelijk gespeeld en slechts van Roda’46 werd
met 1-2 verloren. De drie bekerwedstrijden leverden louter overwinningen op. DVC’26 (1-2, treffers
Aron de Koning en een eigen doelpunt), VRC (2-0,
twee strafschoppen Joop de Bruin) en WAVV (23, twee keer Michiel Schouten en een keer Jamal
Bendadi). In oktober werd De Merino’s na strafschoppen uitgeschakeld door derdeklasser VVZA
uit Amersfoort. Jamal en Vincent scoorden op die
avond.
Vincent van de Weerdhof was ook de speler die
al na vier minuten het eerste doelpunt van het
seizoen scoorde. Het zou leiden tot een eenvoudige
0-3 zege op Enter Vooruit. Helaas leidde het niet
meteen tot meer, want de volgende vier wedstrijden gingen verloren.
Enter Vooruit-De Merino’s 0-3 Vincent, Joop,
Patrick
De Merino’s-Go Ahead Kampen 0-4
KHC-De Merino’s 1-0
De Merino’s-Scherpenzeel 2-3 Aron 2x
NSC-De Merino’s 4-1 Marco
Daarom was het des te verrassender dat de derby
tegen DTS, met oud-Merino Jurriën van der Horst
met 2-1 werd gewonnen. De wedstrijden tegen toppers SDVB en Bennekom leverden helaas wel twee
nederlagen op, voordat we weer twee overwinningen konden begroeten.
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De Merino’s-DTS Ede 2-1 Anass, Vincent
SDVB-De Merino’s 4-1 Aron
De Merino’s-Bennekom 2-4 Jamal, Anass
De Merino’s-DOS’37 1-0 Joop
ASV Dronten-De Merino’s 0-1 Anass
Daarna kwam de pijnlijkste periode voor ons
eerste elftal. Acht wedstrijden bleven voor de ploeg
zonder overwinning, waar in drie punten werden
behaald. Daarbij scoorde Marco in de uitwedstrijd
tegen DZC’68 pas ver in de toegevoegde tijd de
gelijkmaker. De thuiswedstrijd tegen degradant
Enter was misschien wel de meest teleurstellende.
In een echte februaristorm verloor men waarschijnlijk de drie belangrijkste punten.
Hierden-De Merino’s 3-0
De Merino’s-Nunspeet 1-1 Aron
DZC’68-De Merino’s 2-2 Jos, Marco
Bennekom-De Merino’s 3-2 Anass, Ariën
De Merino’s-Enter Vooruit 2-3 Joop 2x
Go Ahead Kampen-De Merino’s 4-2 Patrick, Vincent
De Merino’s-NSC 0-2
DTS Ede-De Merino’s 0-0
Ons eerste pakte daarna de draad goed op (nog
steeds stond De Merino’s boven de streep) en leed
in het vervolg van de competitie nog maar twee
nederlagen. Het probleem was dat DZC’68 na de onderlinge nederlaag twee punten meer haalde en zo
op de laatste dag De Merino’s voorbij ging. Een week
eerder wonnen we nog met 3-0 van KHC en dachten
we dat dat voldoende was voor nog een seizoen in
de eerste klasse. DZC’68 draaide de kampioenswedstrijd van NSC in de slotfase nog de nek om door in
de slotfase met 2-1 te winnen. En over Lelystad en
het gemiste teamuitje naar Lissabon hebben we het
dan niet meer.
De Merino’s-DZC’68 2-1 Joop, Aron
De Merino’s-SDVB 2-3 Przemek, Aron
Nunspeet-De Merino’s 1-1 Przemek
De Merino’s-Hierden 3-1 Joop, Aron, Ariën
DOS’37-De Merino’s 1-1 Aron
De Merino’s-KHC 3-0 Jamal, Vincent 2x
Scherpenzeel-De Merino’s 5-2 Patrick, Marco
De Merino’s-Lelystad’67 2-4 n.v. Jamal, Joop
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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

Hypotheken
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Financiële planning

Verzekeringen

Duidelijk verhaal
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Beeld en geluid
Witgoed
Inbouw apparatuur
Reparatie service
Smart Home
Electra
Laan der Techniek 3, Veenendaal
bezoek de webshop:
www.huiberselectra.nl

WITGOED SERVICE NODIG? BEL: 0318-513245
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“ER ZAL OP ONS WORDEN GEJAAGD!”

Aan terugkijken heeft Jan Gaasbeek eigenlijk geen behoefte:
,,Je kunt er toch niets meer aan
veranderen, dus dat heeft allemaal weinig zin. De 56-jarige
Veenendaler vindt vooruitkijken
veel nuttiger. ,,Natuurlijk heeft
het wel even twee of drie weken
geduurd, maar toen had ik het
wel van me afgelegd. En ik had
genoeg afleiding in de tussenliggende weken. Dus toen de eerste
training kwam, was ik weer goed
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opgeladen.”
Op zaterdag 10
augustus werd de eerste training
gehouden en er vielen hem op die
dag en in de dagen erop volgend
toch wel dingen op: ,,De groep is
enorm gretig en ook de nieuwe
spelers zorgen voor nieuw bloed.
Ik vond het een frisse start.”
Ook de eerste oefenwedstrijden
geven Jan voorzichtig moed voor
de nieuwe voetbaljaargang. ,,Ik
ga helemaal geen voorspelling
doen, want met woorden kun je
alles mooi rijmen. Dat gebeurde voor het afgelopen seizoen
ook. We zullen dit…. en we gaan
dat….. Dus het is de taak om
die woorden om te zetten naar
dingen binnen het veld. Daar gaat
het natuurlijk allemaal om.”
Jan en zijn staf hebben de zaken in de voorbereiding wel wat

anders aangepakt: ,,We trainen
wel harder en ook langer. We
zitten er als staf wat korter
bovenop. Natuurlijk moet er
gelachen worden, maar ook
de trainingen moeten serieus
gebeuren. Wij zijn als degradant
wel de prooi en er zal op ons
worden gejaagd. Daar moeten we
ons vanaf het begin tegen wapenen.”
Hoe dan ook: de oud-speler van
DOVO, AZ’67, FC Twente en NAC
heeft samen met zijn staf enorm
veel zin in het nieuwe seizoen.
,,De jongens mogen laten zien
dat ze zich willen revancheren
voor het afgelopen seizoen. Er
is nog veel werk aan de winkel,
maar ik wil dit seizoen echt het
maximale eruit halen.”

11

passie
voor voetbal!
Volg ons op social media en blijf op de hoogte van te gekke acties!
www.davelaarsport.nl
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“WE HEBBEN NATUURLIJK WEL WAT GOED
TE MAKEN!”
Zaterdag 1 juni 2019: De Merino’s
verliest met 2-4 van Lelystad’67
en degradeert na drie seizoenen
in de eerste klasse weer naar de
tweede klasse. Gelaten zat hij na
afloop op een bankje langs het
veld. Het was voor Joop de Bruin
de tweede degradatie: ,,Dat is zo,
maar ik zat dat seizoen toen voor
een half jaar in Amerika, dus ik
heb er toen niet zo veel van meegekregen.” Drie maanden geleden
was De Bruin duidelijk in zijn commentaar: ,,We staan op de plaats
die we verdienen. We hadden veel
nieuwe spelers, maar we konden
niet zo snel aan elkaar wennen in
het veld. Pas op het laatst hebben
we een serie neergezet. Maar ja,
dat deden
de anderen ook.”
Met het afscheid van beeldbepalende spelers als Jeffrey Terschegget en Sebastiaan Klein is aan Joop
nu de officieuze titel Mister Merino’s toegekend. ,, Dat mag hoor,
hoewel ik niet degene ben die het
langst speelt voor De Merino’s;
dat is Semmie (de Poolse spits
Przemek Szeller-red.), die speelt
volgens mij twee seizoenen langer
bij De Merino’s. En Pim Gardien
kwam gelijk met mij naar De Merino’s. Maar volgens mij is het wel
een goede match tussen de club
en mij. Ik voel dat ik enorm wordt
gewaardeerd als voetballer en als
mens. En de liefde moet van twee
kanten komen, he?” Als voetballer kunnen we niet om Joop heen.
Met zijn techniek bracht hij acht
jaar geleden ineens heel veel
techniek mee naar de club waar
het vooral draaide om heel hard
werken en mannelijk voetbal.
,,Elk seizoen kom ik in totaal wel
uit op ongeveer twaalf doelpunten en wat assists, dus dat is leuk.
Maar ik merk ook dat de mensen
houden van mijn onvoorspelbare
spel.” Over zijn ‘kwaliteiten’ als
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mens is Joop een stuk bescheidener: ,,Ik vind het belangrijk dat je
een open houding hebt. Niet alleen naar je ploeggenoten, maar
ook naar de barman en de mensen
van de businessclub. Ik heb altijd
een ding geleerd: je moet voor iedereen respect hebben. Of het nu
een directeur is of een schoonmaker. Ik zie elk mens als een bijzonder wezen. En dat ben ik eigenlijk
ook wel. De Merinos is een mooie
club, met mooie mensen, en al
zeg ik het zelf. Ik pas daar prima
tussen.”

Fotografie: Ted Walker

En dan te bedenken dat Joop pas
in de C-junioren ‘op voetbal ging’.
,,Ik kom uit een familie die veel
meer bezig was met vechtsporten. Ik heb aan judo gedaan. Niet
aan toernooien hoor, want ik vond
het voetballen al veel leuker.”
Toen hij zich als junior aanmeldde
bij DOVO ging het heel snel en Ton
Verkerk haalde hem als 17-jarige
naar de A-selectie. Vier seizoenen
lang maakte Joop zijn speelminuten, maar zat hij ook op de bank.
Eigenlijk zag alleen Koos Waslander het in hem zitten, ,,maar die
begreep er eigenlijk helemaal
niets van, daarom stelde hij me
waarschijnlijk ook op.” Toen
bleek dat Joop en de nieuwe trainer Peter Visee elkaar niet echt
lagen besloot hij om zich heen te
kijken. ,,Maik Veenendaal nam
me een keer mee naar de traditionele spelletjesavond vlak voor
de Kerst. Beetje sjoelen, kaarten,

tafeltennissen. Ik had dezelfde
avond al een gesprek met Ton
Diepeveen en Richard van den
Bosch.” En zo werd een onschuldige oud-Hollandse spelletjesavond
het startsein voor een mooie samenwerking die nog steeds voortduurt. ,,Ik heb toen bij die overstap nooit echt het idee gehad,
om eerst een stap terug te doen
om dan weer hogerop te komen.”
Ook in het businesshome is Joop
een graag geziene gast: ,,Het belang van de businessclub is erg
groot; zonder sponsors kan een
club gewoon niet bestaan. Dus
het is van groot belang dat we de
sponsors ook wat teruggeven. Op
het veld, maar zeker ook in de gezelligheid na de wedstrijd.”
Zaterdag17 augustus 2019: De
Merino’s wint de eerste oefenwedstrijd als tweedeklasser met
2-0 en er wordt met vertrouwen
vooruitgekeken door Joop. ,,Ik
ben meer van het vooruitkijken
dan van het steeds maar weer terugkijken. Ik ben wel positief: we
hebben voor de tweede klasse gewoon een prima stel, waarmee we
echt bovenin mee kunnen doen.
We zijn degradant en er zijn weinig mutaties. Belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid
pakt en dat er minder gezeurd
wordt. Zeuren is zo gemakkelijk.
Iedereen wil revanche nemen
voor het afgelopen seizoen. We
hebben natuurlijk wel wat goed
te maken.”

Fotografie: Ted Walker
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DE NIEUWE SPELERS VAN DE MERINO’S 1
STELLEN ZICH VOOR:
Ergun Cakir
Geboortedatum: 10-03-1983
Vorige clubs: FC Utrecht, FC Omniworld(Almere City) ,Giresunspor, Sariyerspor,Elazigspor,
Eyupspor,Turgutluspor,Bayrampasaspor, YEG Hassel
Favoriete positie: Spits 9/ aanvallende middenvelder 10
Hoogtepunt in mijn leven: Kampioenschappen
Sportief hoogtepunt: Eerste kampioenschap bij Elazigspor, maar vooral mijn tweede kampioenschap bij
Giresunspor waar we met 17 punten achterstand uiteindelijk kampioen zijn geworden en ik zelf met 17
doelpunten topscorer ben geworden.
Sportief dieptepunt: Net voordat ik mijn profdebuut zou maken bij FC Utrecht brak ik mijn enkel.
Blauw-Wit staat mij goed, omdat ik op mijn 5e met voetballen ben begonnen in een blauwwit shirt bij
De Merino’s. Het is het leuk weer terug te zijn waar het allemaal is begonnen voor me.
De trainer kan niet om mij heen, zolang ik hard train voor mijn plaats in het elftal en van waarde kan
zijn voor het team .
Mijn seizoen is geslaagd bij een kampioenschap of promotie
Ik ga in de juiste toestand het veld op na het beluisteren van motiverende positieve muziek, house of
rap.
Koen Hagelstein
Geboortedatum: 20-09-1995
Vorige clubs: DOVO
Favoriete positie: Doelman
Hoogtepunt in mijn leven: het behalen van mijn masterdiploma deze zomer
Sportief hoogtepunt: Promotie naar derde divisie met DOVO
Sportief dieptepunt: Geen
Groen staat mij goed, want mooi groen is niet lelijk
De trainer kan niet om mij heen, anders moet hij de keeper van het tweede nog bij de selectie halen.
Daar wordt niemand gelukkig van.
Mijn seizoen is geslaagd wanneer we terug naar de eerste klasse gaan.
Ik ga in de juiste toestand het veld op na het beluisteren van Hazes jr. – Wie kan mij vertellen wat ik
gister heb gedaan.
Erwin Huijbens
Geboortedatum: 10-01-1984
Vorige clubs: DOVO, Advendo’57, VRC
Favoriete positie: Doel
Hoogtepunt in mijn leven: Geboorte van mijn dochters
Sportief hoogtepunt: Kampioenschap en promoties bij VRC
Sportief dieptepunt: Zware blessure in 2013
Blauw-Wit staat mij goed, want het is een gezellige club
De trainer kan niet om mij heen, anders moet hij in zijn eentje klagen en dat wil ik hem niet aandoen
natuurlijk.
Mijn seizoen is geslaagd wanneer er een team staat dat in en buiten het veld voor elkaar gaat.
En er moeten een paar goeie donderdagavonden bij zitten uiteraard!
Ik ga in de juiste toestand het veld op na het beluisteren van alles behalve die Nederlandse rap , die trek
ik echt niet. O ja, het geluid moet aardig zijn .
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Elco van der Klift
Geboortedatum: 05-01-1998
Vorige clubs: HDS, DOVO, DVSA
Favoriete positie: Spits
Hoogtepunt in mijn leven: Vakanties met vrienden waren altijd geweldig
Sportief hoogtepunt: Speler van het jaar bij DVSA.
Sportief dieptepunt: Maanden er uit geweest met een enkelbandblessure
Blauw-Wit staat mij goed, want mijn vorige club had die kleuren ook
De trainer kan niet om mij heen, want ik ben een scorende spits
Mijn seizoen is geslaagd wanneer we promoveren en persoonlijk als ik veel doelpunten scoor.
Ik ga in de juiste toestand het veld op na het beluisteren van goede warming-up en persoonlijke tips van
de trainer.
Matthieu van Laar
Geboortedatum: 19-12-1995
Vorige clubs: DOVO tot mijn 22e en afgelopen seizoen bij Renswoude
Favoriete positie: Verdedigende middenvelder
Hoogtepunt in mijn leven: De bruiloft van mijn zus
Sportief hoogtepunt: Afgelopen seizoen scoorde ik in de laatste wedstrijd van het seizoen
tegen de Valleivogels. Renswoude - Valleivogels is een derby en daarom was het geweldig om juist in die
wedstrijd te scoren. Door het winnen van de derby hadden we een geweldige seizoensafsluiting.
Sportief dieptepunt: Het laatste seizoen bij DOVO in het tweede elftal kreeg ik een enkelblessure waardoor ik een aantal maanden niet kon voetballen.
Blauw-Wit staat mij goed, want ik heb mijn hele leven in het Rood-Wit gespeeld dus het zal vast wennen
zijn om een andere kleur te dragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de witte broek en blauwe trui van de
Merinos niemand slecht staan.
De trainer kan niet om mij heen, want ik denk dat ik met mijn kwaliteiten het team goed kan aanvullen.
Mijn seizoen is geslaagd wanneer we een periode weten te bemachtigen en misschien zelfs via die weg
weten te promoveren. Hiernaast lijkt het mij ook geweldig om de wedstrijden tegen m’n oude club Renswoude te voetballen en hopelijk winnend af te sluiten.
Ik ga in de juiste toestand het veld op na het beluisteren van: Het nummer I won’t let the sun go down
on me van Nik Kershaw. Bij DOVO 2 was het beluisteren van dit nummer voor de wedstrijd een traditie.
We maakten elkaar altijd wijs dat we niet zouden verliezen als het nummer werd afgespeeld. Geen heel
beste traditie want we verloren regelmatig dat seizoen.
Aron Veldhuizen
Geboortedatum: 28-08-1999
Vorige clubs: Blauw Geel’55, DOVO
Favoriete positie: 9
Hoogtepunt in mijn leven: 400 Euro winnen met de toto
Sportief hoogtepunt: Competitiedebuut in DOVO 1
Sportief dieptepunt: Geen bal raken in mijn debuut en daarna nooit meer minuten maken in het eerste.
Blauw-Wit staat mij goed, want het is een goede mix van mijn vorige clubkleuren.
De trainer kan niet om mij heen, want ik scoor veel doelpunten.
Mijn seizoen is geslaagd wanneer wij kampioen worden.
Ik ga in de juiste toestand het veld op na het beluisteren van stilte, stilte voor de storm.
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DE MERINO’S 1

Erwin Huijbens

Koen Hagelstein

Jesse Sprokkelenburg

Lars ter Burg

Patrick Paschedag

Pim Gardien

Keeper

Keeper

Verdediger

Verdediger

Verdediger

Verdediger

Ryan Holman

Matthieu van Laar

Jos Henken

Joop de Bruin

Middenvelder

Vincent van de Weerdhof

Michiel Schouten

Verdediger

Middenvelder

Middenvelder

Middenvelder

Middenvelder

Wayne Berry

Arien Bakkenes

Ergun Cakir

Aron Veldhuizen

Aron de Koning

Anass Lahnine

Middenvelder

Middenvelder

Aanvaller

Aanvaller

Aanvaller

Arjan Groenleer

Elco van der Klift

Aanvaller

Aanvaller

Middenvelder
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Przemek Szeller

Jamal Bendadi

Aanvaller

Aanvaller

Jan Gaasbeek

Erik Pater

Fred Roseboom

René van Essen

Hoofdtrainer

Ass. trainer

Keeperstrainer

Herstel- en looptrainer

Sandra Daaleman

Renee Lubbers

Edwin van Appeldoorn

Roel van Kesteren

Ton Blad

Medische staf

Medische staf

Teambegeleiding

Team begeleiding

Assistent scheidsrechter
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HOOFDSPONSOR

SUBSPONSOR

VDB Catering
VDB voor al uw
verse broodjes,
salades en
buffetten
Richard van de Bosch
06-46821161.

Kies voor zonnepanelen op uw dak als groene belegging!
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Drukwerk | Reclamemateriaal | Bedrijfskleding | Relatiegeschenken
Autobelettering | Wrapping | Signing (-artikelen) | (LED) Freesletters

Veenendaal

Roosendaal

Einsteinstraat 49

Postbus 1529

3902 HN Veenendaal

4700 BM Roosendaal

T +31 (0)318 745 130

T +31 (0)165 743 107

www.deko-sign.nl
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WK-GANGER BIJ DE MERINO’S
In ons vierde elftal keept sinds afgelopen seizoen Ramon Pater. Op
het eerste gezicht niets bijzonders, maar Ramon is in de afgelopen zomer wel actief geweest
op een heus WK. En maar weinigen kunnen hem dat nazeggen.
Ramon, zoon van Merino´s-icoon
Erik, speelt namelijk in het Nederlands voetbalelftal voor spelers
met CP (Cerebrale Parese). Verwacht geen zielig verhaal van een
jongen met een handicap wanneer je met de 19-jarige doelman
in gesprek gaat. Zuurstoftekort
tijdens de geboorte zorgde voor
een hersenbeschadiging die zich
uitte in een gebrekkige controle
over beide benen. ,,Tja, zo is het
nu eenmaal. De artsen zeiden dat
ik me vooral moest voorbereiden
op gips en rolstoel. Dat loopt nu
toch iets anders. Nu maak ik dit
allemaal wel mee. Twee jaar geleden ben ik voor de WK in Argentinië geweest en voor dit WK hebben we nog wedstrijden in Ierland
en Spanje gepeeld.
Eigenlijk heb ik alleen
de EK van vorig jaar
gemist omdat ik toen
derde keeper was.”
Wanneer je aan het
einde van de maand
juni langs het bloedhete
Merino’s-sportpark liep, was de kans
groot dat je Ramon
hard zag trainen met
Ronald Paardekooper.
Alles om zo goed mogelijk in Sevilla voor
de dag te komen. ,,We
trainden eerst vier
keer in de week op Papendal maar na de Paralympics van 2016 is
CP-voetbal van de lijst
gehaald. Dus wordt er
veel minder geld in gestoken. Nu trainen we
22

ongeveer twee keer per maand,
dus ik moest het wel bijhouden.”
Hoe is de keeper van De Merino’s
4 ooit bij het Nederlands team
gekomen? ,,Mijn moeder heeft
me opgegeven voor een talenten
dag, waarna ik gevraagd ben. Ik
was toen net 11. Daarna heb ik er
altijd bij gezeten. Ik zat toen in
Arnhem op de middelbare school
en dat kostte wel heel veel tijd.”
Inmiddels is Pater MBO-student
Communicatie op de Young Talent
Academy. Zijn wens is door te
stromen naar het HBO om sportjournalist te worden.
Uiteindelijk is het met het Nederlands CP-elftal, en dus ook
met Ramon, minder gegaan dan
verwacht. Nederland speelde in
de poule met Thailand, Canada
en grote favoriet en later ook
wereldkampioen Rusland. De
verwachting vooraf was dat de
tweede plaats haalbaar moest
zijn. Dat bleek ook, want zowel
Thailand als Canada werden met

3-0 verslagen. Zonder overigens
ook maar enige inbreng van Ramon, die als tweede keeper werd
aangemerkt. In de laatste groepswedstrijd tegen grootmacht Rusland kreeg hij dan eindelijk wel
de kans om zich te bewijzen.
,,We begonnen vol goede moed.
In de eerste vijf minuten moest
ik al vier reddingen verrichten. In
de zesde minuut maakte Rusland
1-0. In de elfde minuut haalde
ik de spits neer wat resulteerde
in een penalty. Ik zat in de goede hoek maar kon er helaas net
niet bij. Na twintig minuten viel
de 3-0. Het meest bizarre was
de 4-0, een aanval die we simpelweg niet konden verdedigen.
Zoals vooraf afgesproken werd er
in de rust veel gewisseld en was
de eindstand 6-0. We hadden gehoopt er een echte wedstrijd van
te maken maar dat zat er geen
moment in.” Het bleken de enige
speelminuten voor Ramon te zijn.
Nederland speelde in de kwartfinale tegen Oekraïne en
stond na 12 minuten al
met 5-0 achter, wat ook
de eindstand werd. In de
strijd om de plaatsen 5-8
verloor Nederland eerst
met 5-0 van Iran en toen
nog met 3-0 van Argentinië, waardoor Nederland
op de achtste plaats eindigde. Rusland won in de
finale met 3-1 van Oekraïne. Derde werd Brazilië dat Engeland met 4-1
versloeg. ,,Al met al was
het een teleurstellend
toernooi waar ik op meer
speeltijd gerekend had.
Maar de hele ervaring
blijft natuurlijk geweldig; alles wordt voor je
geregeld. Dat pakt niemand me meer af.”
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VANUIT HET JEUGDBESTUUR

Internationaal Jeugdtoernooi tijdens de paasdagen.
Inmiddels is het bijna traditie dat
de hogere teams van De Merino’s
tijdens het Paasweekend naar een
internationaal voetbal toernooi
gaan. Uiteraard is de reden om
zo’n weekend met elkaar weg te
gaan om de team spirit te bevorderen maar des al niet te min ook
voor een gezellig weekend met
elkaar sportief bezig te zijn en lol
te hebben, maar er is meer....
Om dit weekend bekostigd te krijgen is er geld nodig, niet alleen
het toernooi moet betaald worden, maar ook huisjes en eten en
drinken. Vanaf het 1e jaar dat de

teams weggaan, worden er oliebollen verkocht, maar ook diverse klussen gedaan. Je kunt hierbij denken aan auto’s wassen,
folders rondbrengen en zelfs klas
lokalen leegruimen. De meeste
klussen komen binnen vanuit de
Businessclub De Groene Velden,
wij zijn als vereniging trots op
deze samenwerking. Daarnaast
zijn er ook bedrijven die de teams
sponsoren zonder dat de teams
er wat voor hoeven te doen. Op
deze manier maken zij er met elkaar een gezellig weekend van,
en ervaren de jongens een weekend om nooit meer te vergeten!

Ook ouders, begeleiders en trainers dragen bij aan het succes
van deze weekenden! Tijdens het
weekend zelf wordt er uiteraard
hard gewerkt om een prijs in de
wacht te slepen, maar men kent
het gezegde “meedoen is belangrijker dan winnen”!
Ook dit jaar hopen er weer 3
teams mee te gaan doen aan het
internationale Paastoernooi 2020.
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Sportief
&
gezellig

Iedereen kan bowlen!
Speel mee in onze competitie.

BOWLING
Vereniging
Veenendaal
www.bv-veenendaal.nl

BUSINESSCLUB “DE GROENE VELDEN”

Businessclub De Groene Velden heeft een nieuwe
voorzitter. Chris van den Dikkenberg heeft het
stokje overgedragen aan Kees van den Bovenkamp.
We willen hem graag aan u voorstellen! Kees is van
het bouwjaar 1960 en kwam op de Buurtlaan ter
wereld. Hij groeide op in het Schrijverspark, is al
jaren getrouwd met Elma, trotse ouders van Bob
en Jennifer en nog trotsere grootouders van Jip,
Guusje en Febe.
Wat is de band met De Merino’s?
Zoon Bob, schoonzoon Patrick en kleinzoon Jip spelen bij de Merino’s. Dochter Jennifer, schoondochter
Janine en kleindochters Guusje en Febe moedigen
hen regelmatig aan. Het laat zien dat De Merino’s
een echte familieclub is.
Tot mijn zestiende heb ik gevoetbald bij de andere blauwen, op het Panhuis. Na een jaartje niets
doen heb ik me aangesloten bij De Merino’s. Daar
heb ik een jaartje in het tweede gespeeld en drie
seizoenen in het eerste onder Turkesteen en Heikamp. Militaire dienst zorgde voor een breuk in een
veelbelovende voetbalcarrière van een overwegend
miskend talent, zullen we maar zeggen.
Maar De Merino’s dus nooit uit het oog verloren!
Nee, sinds een jaar of zes ben ik weer actief als
lid van de Raad van Toezicht. Ook ben ik betrokken
geweest bij de oud-ledencampagne. Die campagne
is een aantal jaren gevoerd. Daaruit is, op verzoek
van een oud lid, het wandelvoetbal ontstaan. Bijzonder bij De Merino’s, want je niet hoeft te wachten tot je zestig bent. Het is voor alle leeftijden.
Ook ik doe daar elke donderdagavond met veel
plezier aan mee. Elke donderdag drie mooie helften, vanaf 20:30.

onderlinge verbondenheid van de leden. Daar zijn
we als bestuur enthousiast mee bezig.
Wat doet GrondVrij?
GrondVrij maakt vastgoedwaarde contant voor doelgroepen die dat bij de bank niet voor elkaar krijgen.
Ouderen met een eigen huis bijvoorbeeld of ontwikkelaars. Voor beide groepen zetten we woning- en/
of projectwaarde om in geld door de grondpositie
over te nemen zolang als nodig is. Dat wordt gefinancierd door particuliere investeerders die kiezen
voor goed rendement met de comfortabele zekerheid van grond. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Wat wil je tot slot nog kwijt?
Rest mij nog Chris van den Dikkenberg te
bedanken voor zijn bijdrage aan het succesvol naar een hoger plan brengen van Business
Club De Groene Velden. Een prestatie van formaat. Graag zie en spreek ik iedereen bij onze
activiteiten en de wedstrijden van het eerste
elftal. We gaan een boeiend seizoen tegemoet.
Met enthousiaste groet,
Kees van den Bovenkamp

Hoe ben je bij de businessclub betrokken
geraakt?
In september 2018 ben ik met GrondVrij bij
de opening van ons prachtige businesshome lid
geworden van de businessclub. Begin dit jaar ben
ik gevraagd om voorzitter te worden. Daar heb ik
met veel enthousiasme positief op gereageerd. Ik
help graag mee met het breder maken van het financieel draagvlak van De Merino’s. Daarbij is het
belangrijk dat we de echte Merino’s-cultuur blijven koesteren en dat we wat betekenen voor de
Presentatiegids 2019 - 2020
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De STYListe.
interieur
KLEURADVIES
NIEUWE INDELING WOONKAMER
VERKOOP STYLING
MEUBELONTWERP
KEUKEN ONTWERP
BADKAMER ONTWERP
INRICHTEN/RESTYLEN KANTOREN
INRICHTEN/RESTYLEN WINKELS
TOTALE PROJECT BEGELEIDING

Wij zijn graag úw notaris
uitstekende duidelijke communicatie - denkt met u mee - klantvriendelijk heldere taal - digitaal dossier - vakmanschap - vast aanspreekpunt betrokken

-

informele aanpak

-

goed bereikbaar

-

scherp tarief

exterieur
RESTYLEN GEVELS
TUIN ONTWERP
AUTOBELETTERING
ONTWERP LOGO
ADVERTENTIE OPMAAK
MARKETING ADVIEZEN

fotografie
PORTRET FOTOGRAFIE
DE JUISTE PROFIELFOTO
VASTGOED FOTOGRAFIE

info@destyliste.nl
06 - 46 07 1214

Kerkewijk 53 - 3901 EC Veenendaal
0318 - 55 28 28
info@ottensvalleinotaris.nl
ottensvalleinotaris.nl

Your Office Store
Alles voor kantoor
info@yourofficestore.nl
Richard van den Bosch 06-46821161 | Cindy Konijn 06-38258844
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BEGUNSTIGERS VAN BUSINESS CLUB
DE GROENE VELDEN

Ottens

Vallei Notaris

Slijterij & Wijnhandel

PROVENCE

Het Plein

- CREATIONS -

vanecktransport.nl

PROVENCE
- CREATIONS -

PROVENCE
- CREATIONS -

DUIDELIJK VERHAAL

ጼⲵਬⴐ

GOLDEN HOUSE

vol groeninspiratie

T ERLO U W

J.T. Legemaat

Your Office Store
Mail bouwbedrijfwisgerhof@gmail.com
Tel

06 - 41 56 79 64

Word ook lid van onze businessclub!
Meer weten? info@degroenevelden.com
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GRODO
De specialist van
verkoop huishoudelijke apparaten,
reparaties en onderdelen

Jan steenlaan 65
Veenendaal
0318 - 525344

OVERZICHT TEGENSTANDERS
AVW’66 (Westervoort) 2G,3
rood-zwart-zwart:
AVW’66 had eigenlijk onze tegenstander moeten zijn in de nacompetitie, maar door een 0-5 nederlaag tegen Lunteren gooide het de
eigen glazen in. Na drie seizoenen
is Delano Verwey de opvolger van Wouter van der Ent.
Verweij was trainer van de zaterdagafdeling van De
Treffers. De hoogtijdagen kenden de Westervoorters
in het seizoen 1998-1999 toen het in de hoofdklasse,
toen het hoogste niveau, speelden. De laatste jaren
pendelt het vooral tussen de eerste en de tweede klasse. Twee keer daalde men af naar de derde klasse,
maar toen werd het ook meteen weer kampioen. Op 9
mei 2015 speelden we voor het laatst tegen AVW’66.
De Merino’s was al kampioen en won met 3-4. Thuis
werd het 6-1.
Batavia’90 (Lelystad) 3B,2 zwart/
blauw-zwart-blauw
In 2015 begon Batavia met een afdeling op de zaterdag. Twee promoties in vier jaar brachten Batavia naar de tweede klasse. Met 67
punten uit 26 wedstrijden werd het
afgelopen seizoen niet eens kampioen. Dat werd asc
Nieuwland. Overwinningen op OVC’85, VVOP en VIOS
Vaassen brachten wel promotie. Trainer is oud-prof
Michel van Oostrum, eerder jarenlang trainer van Unicum. Hij beschikt over veel spelers die ervaring hebben op hoofdklasseniveau. Batavia’90 is voor ons een
volstrekt onbekende ploeg.
Be Quick Z. (Zutphen) 3A,1
blauw/wit-wit-blauw:
Twee seizoenen speelt Be Quick
op de zaterdag en twee keer kon
er feest gevierd worden. Dat was
afgelopen seizoen nog spannend.
Door wanordelijkheden in de kampioenswedstrijd tegen SKV (4-1 nederlaag) en ondanks het kampioensfeestje kreeg Be
Quick vier punten in mindering. Daardoor had Dieren
alsnog kampioen kunnen worden. De 4-2 winst was
niet genoeg om Be Quick te passeren. Youssef Aaroub
is de nieuwe trainer bij de ploeg uit Zutphen die de
plaatselijke FC nu voorbij gestoken is.
ASV Dronten (1D, 12 groen/witwit-groen):
Net als De Merino’s speelde Dronten
in de nacompetitie. Tweedeklasser SVI was in Dronten verrassend
te sterk (1-2). Daardoor verdween
de ploeg na twee seizoenen uit de
eerste klasse. In de laatste twintig jaar speelde Dron30

ten vijf jaar in de hoofdklasse. Trainer Pim Kaagman
werd in zijn eerste seizoen geslachtofferd voor de
slechte resultaten, waarna Jan Vlap het overnam. Nu
in de tweede klasse wordt Wim Schaap de verantwoordelijke. De zestiger heeft vele clubs gehad, waaronder
Rijnsburgse Boys, FC Lisse en Vitesse Delft . Afgelopen
seizoen won De Merino’s met 0-1 in Dronten en werd
het thuis 2-2.
FC Dinxperlo (turquoise/
zwart-zwart-turquoise):
FusieClub Dinxperlo is een van de
nieuwste verenigingen in Nederland. DZSV (vorig jaar tiende in 2H)
en vv Dinxperlo (zondagvierdeklasser) gingen het verbond aan. DZSV
speelde de laatste drie seizoenen in de tweede klasse
H. Bas van Londen was de afgelopen vier seizoenen
trainer in Dinxperlo. Het sportpark ligt letterlijk op
een steenworp van de Duitse grens; het is echter niet
de verst gelegen ploeg in de tweede klasse G
FC Horst (Ermelo) 2G,9
oranje-wit-blauw:
FC Horst speelde vooral in de eerste of tweede klasse. Na de degradatie in 2016 naar de derde klasse
herstelde de ploeg uit Ermelo zich
meteen door in de nacompetitie
via SVP en VRC het verloren terrein
goed te maken. Het afgelopen seizoen was een moeilijk seizoen, waarin het zich op de laatste speeldag
bij Unicum veilig speelde. Na drie seizoenen werd afscheid genomen van Mark Bakker. De nieuwe trainer
heet Martijn Kuis en was twee seizoenen lang trainer
van derdeklasser Hulshorst. De Merino’s en FC Horst
hebben elkaar in de afgelopen decennia niet in officiële wedstrijden ontmoet.
Lelystad’67 (2G,6 rood/wit-witrood):
We willen eigenlijk niet aan Lelystad’67 herinnerd worden. Op die
warme dag in mei kegelden zij ons
na verlenging uit de eerste klasse.
Een ronde later versloegen zij na
strafschoppen (verspreid over twee
dagen) stadgenoot Unicum, maar vond na verlenging
het Waterloo tegen SVL. Lelystad kende een zeer rumoerig seizoen, maar nu lijkt de rust op Langezand
teruggekeerd. Trainer Eric de Jongh, die het overnam
van Burak Yarga, neemt veel spelers mee naar Unicum,
waardoor de nieuwe trainer Meloudi Zaki met een volledig gerenoveerde ploeg aan de gang zal moeten. Dit
wordt inmiddels het negende aaneengesloten seizoen
in de tweede klasse G.
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Lunteren (2G,5) geel-zwart-geel/
zwart:
Voor het vijfde seizoen zal Lunteren in de tweede klasse G te bewonderen zijn. Afgelopen seizoen
was een grauw seizoen in de middenmoot, waarbij steeds achterom
moest worden gekeken om niet in de problemen te
komen. De vereniging kende de hoogtijdagen in de jaren negentig toen een aantal seizoenen op het hoogste
niveau werd gespeeld, met als hoogtepunt het kampioenschap in (toen nog) de eerste klasse C. Daarna
volgden nog de wedstrijden om het kampioenschap
van Nederland met Katwijk en Kozakken Boys. Heden
ten dage staat het eerste elftal onder leiding van ‘kind
van de club’ Dennis van den Berg die zijn tweede jaar
in gaat. De laatste competitiewedstrijden tussen Lunteren en De Merino’s vonden plaats in 2002-2003. De
Merino’s won thuis met 1-0 en verloor in Lunteren met
2-1.
Renswoude (2G,7) rood-witrood:
We kennen Renswoude nog van
ons kampioensseizoen 2014-2015.
Zes punten werden van de ‘Kraaien’ gepakt. Thuis werd het 2-1 en
uit 2-0 voor De Merino’s. Inmiddels wordt dit het achtste seizoen in de tweede klasse. Over het vorige seizoen kon men niet anders dan
tevreden zijn: men stond al vrij snel op een veilige
plek. Anders was het dat jaar ervoor, toen Jan van den
Heuvel halfweg Dick Eijlander verving en alle zeilen
moest bijzetten om tweedeklasser te blijven. Onze
aanwinst Matthieu van Laar speelde afgelopen seizoen
voor Renswoude.
Unicum (Lelystad) 2G,2 blauw/
wit-blauw-wit:
In de eerste helft van het vorige
seizoen draaide de ploeg uit Lelystad als een tierelier en was het
voor bijna iedereen de favoriet in
de tweede klasse G. Uiteindelijk
moest het na een roestige tweede helft de titel aan
Woudenberg laten. In de nacompetitie struikelde de
ploeg in de tweede ronde over Lelystad’67. Met de vele
versterkingen van met name Lelystad kan de ploeg van
de nieuwe trainer Eric de Jongh met recht als favoriet
aangemerkt worden. Ook Unicum is een ploeg die voor
het laatst bestreden werd in ons kampioensjaar. Thuis
werd het 4-1 voor De Merino’s. Uit werd het 4-2 voor
Unicum. Dat was echter wel een week na het kampioensduel tegen Hierden.

De witroden draaiden vorig seizoen een prima jaar,
maar grepen ondanks de vierde plek in de rangschikking naast de nacompetitie. In de laatste jaargangen
stonden de twee ploegen regelmatig tegenover elkaar,
maar dan in oefenwedstrijden. De laatste competitieduels stammen uit het seizoen 2013-2014. Beide ploegen waren het seizoen ervoor gedegradeerd naar de
tweede klasse en ook in dat seizoen won De Merino’s
twee keer van de Vogels. Rob van de Broek is voor het
tweede jaar trainer in Scherpenzeel. Daarvoor was hij
een jaar trainer van Everstein en een heel lange periode bij Woudenberg, samen met Arno van Wolfswinkel.
Veensche Boys (Nijkerkerveen)
2B,6 blauw-wit-blauw:
Na de degradatie uit de eerste
klasse in 2011 staat Veensche
Boys steevast in de eerste helft
van de ranglijst. Vier keer werd
in de afgelopen acht seizoenen
de nacompetitie gehaald. Ieder
seizoen wordt Veensche Boys dan ook tot de favorieten gerekend en dat zal dit jaar niet anders zijn. Zeker
niet omdat de Boys onder leiding staan van ‘zwaargewicht’ Erik Assink. Hij komt over van derde divisionist Quick Boys dat onder zijn leiding promoveerde.
Daarvoor zat hij onder meer vijf seizoenen bij GVVV.
In 2011 speelden beide ploegen voor het laatst tegen
elkaar. In Veenendaal bleef het 0-0, in Nijkerkerveen
werd het 1-3 door drie treffers van Mathijs Kortland.
VRC (Veenendaal) 2G,8 geelblauw-geel
Voor het eerst in heel lange tijd
staan beide Veenendaalse ploegen
die beide getraind worden door een
Jan Gaasbeek tegenover elkaar in
de competitie. In het afgelopen seizoen sneuvelden de Racers in de eerste ronde van de
nacompetitie tegen Sparta Enschede. Het is de afgelopen seizoenen nooit saai bij VRC: in de laatste dertien
jaar werd VRC een keer kampioen, promoveerde het
twee keer na het toetje, degradeerde het ook twee
keer na de nacompetitie, degradeerde het twee keer
rechtstreeks en deed het nog drie keer mee aan de nacompetitie. Niet de bekerwedstrijd van vorig seizoen
zal nog op het netvlies staan (2-0 door twee strafschoppen van Joop de Bruin), maar vooral de confrontaties in 2008. Wij misten net de titel tegen Roda’46
(onder leiding van Jan “VRC” Gaasbeek) en kwamen
VRC tegen in de nacompetitie. Op het oude veld van
Veenendaal won De Merino’s met 0-3. De return werd
nog spannend, maar even later werd promotie afgedwongen. Bij VRC komen we Marco de Gooijer tegen
die de overstap naar Spitsbergen gemaakt heeft.

Valleivogels (Scherpenzeel) 2G,4
wit/rood-rood-wit:
Jarenlang was Valleivogels de
club van Scherpenzeel, maar
in de laatste seizoenen is het voorbijgestreefd door vvScherpenzeel.
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31

HANDIG VOOR DE TOMTOM
Als we dan toch nog een voordeeltje moeten bedenken voor dit seizoen dan is dat de afname in reiskilometers. Onder meer Vriezenveen, Enter en twee keer Kampen leverden afgelopen seizoen ruim 1500
kilometer op. Dit seizoen dus minder kilometers, maar onder meer drie keer Lelystad, een keer Dronten
en Dinxperlo leveren toch het totaal op van 1300 kilometer.

AVW’66 (38.0 km)
Sportpark Hamerden
Brouwerslaan 4
6931 AC Westervoort

Lunteren (15.7 km)
Sportpark De Wormshoef
Wormshoefweg 4
6741 ZG Lunteren

Batavia’90 (83.5 km)
Sportpark De Doggersbank
Doggersbank 2
8226 CE Lelystad

Renswoude (9.5 km)
Sportpark De Hokhorst
De Hokhorst 5
3927 GX Renswoude

Be Quick Z. (60.7 km)
Sportpark Het Zuidveen
Laan naar Eme 97
7204 LZ Zutphen

Unicum (85.1 km)
Sportpark Schouw
Schouw 54
8232 XK Lelystad

FC Dinxperlo (78.6 km)
Sportpark ’t Welink
Europastraat 8a
7091 XC Dinxperlo

Valleivogels (13.8 km)
Sportpark De Bree-W
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel-gld.

ASV Dronten (87.8 km)
Sportpark Burg. Dekker
Educalaan 29
251GC Dronten

Veensche Boys (37.1 km)
Sportpark Nijkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat 16 E
3864 ED Nijkerkerveen

FC Horst (52.8 km)
Sportpark De Adelaar
Buitenbrinkweg 70
3853 LZ Ermelo

VRC (3.3 km)
Sportpark Spitsbergen
Spitsbergenweg 52
3902 HL Veenendaal

Lelystad’67 (87.4 km)
Sportpark Langezand
Sportparkweg 5
8223 PB Lelystad
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Provence keukens, badkamers & interieurs

Bij Provence kun je uren door de winkel rondlopen; wát een inspiratie!
Ben je op zoek naar een unieke, bijzondere badkamer? Bij Provence in Veenendaal ben
je dan aan het juiste adres. In de ruime showroom kun je optimaal inspireren en allerlei
ideeën opdoen voor je eigen badkamer. “Onze kracht zit in het leveren van maatwerk.
We vinden dat iedereen moet kunnen genieten in luxe. Uniek maatwerk maakt dit gevoel mogelijk.”
Oriënteren in rust
Niet alleen in een badkamer van Provence kom je tot rust. Ook de prachtig ingerichte
winkel creëert een serene sfeer. “Wij vinden het belangrijk dat klanten op hun gemak
zich kunnen laten inspireren. Dit moet je zeker niet overhaasten. De sfeer in onze winkel maakt dat mogelijk.” Heb je globaal een idee welke kant je op wilt? De adviseurs van
Provence helpen je verder je wensen in kaart te brengen. “Voor het ontwerp nemen we
uitgebreid de tijd. Deze bepaalt de basis voor het vervolgtraject.”

PROVENCE
- CREATIONS -

Provence in Veenendaal is niet alleen dé specialist op het gebied van badkamers, maar
ook voor keukens en interieurs.

PROVENCE

Inductorstraat 26a Veenendaal -| T:CREATIONS
0318 545030-| M: info@provencekeukens.nl

PROVENCE
- CREATIONS -

WINNAAR
HEB JIJ
HET IN
JE?
Wil je weten hoe jij de omzet van jouw bedrijf
vergroot? Werkt je huidige salesafdeling niet
(helemaal) zoals je wilt? Duurt de werving en
selectie van sales professionals langer dan
verwacht? Of ben je benieuwd hoe jij jouw
salesafdeling een ﬂinke boost geeft?
PBC Group biedt met sales outsourcing en
sales recruitment de oplossing voor je bedrijf!
Wij regelen jouw saleskrachten, desgewenst
met opleiding en coaching-on-the-job.

Wiltonstraat 41 F
3905 KW Veenendaal

+31 (0)318 23 73 92
info@pbcgroup.nl

WWW.PBCGROUP.NL

WWW.INTROBOUW.NL

