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Jaarverslag 2020-2021 
 
Inleiding:  
Seizoen 2020-2021 zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan als het coronaseizoen. Een jaargang 
dat volledig werd gedomineerd door een virus dat ervoor zorgde dat er nauwelijks wedstrijden 
gespeeld werden. De weinige duels die aan het begin van de competitie wel doorgingen vonden 
plaats onder strikte regels en aanpassingen vanuit het RIVM. 
 
Het eerste elftal:  
Slecht vijf wedstrijden kwam de hoofdmacht in actie dit seizoen. Met drie overwinningen en twee 
nederlagen stond het elftal van trainer Berry Smit op de vijfde plaats. Nadat op dinsdag 13 oktober 
2020 op de persconferentie bekend werd gemaakt dat de competities tijdelijk stil werden gelegd 
hadden weinigen verwacht dat dit het einde van het seizoen zou worden. Op 24 februari 2021 werd 
het einde van de competitie, middels een bericht vanuit de KNVB, definitief een feit.  
 
Omdat de competities i.v.m. de coronaperikelen niet zijn afgewerkt is er in dit jaarverslag geen 
overzicht vermeld van de prestaties van de overige elftallen. 
 
 

Nieuws en feiten voetbalseizoen 2020-2021 
 
1e training A-selectie IJsselmeervogels  
Maandag 15 juni 2020 
Met in acht neming van de RIVM-richtlijnen, werd vandaag onder leiding van trainer Berry Smit en 
zijn technische staf de eerste training van dit seizoen afgewerkt.  
 
Wesley Mink naar Eemdijk  
Maandag 22 juni 2020 
Wesley Mink speelt volgend seizoen op Sportpark de Vinken. De 19-jarige verdediger stapt deze 
zomer over naar Eemdijk. Jan Vedder en Wouter de Graaf, afgelopen seizoen actief in de A-selectie 
van Eemdijk, bewandelen de tegengestelde route. Zij stappen over naar IJsselmeervogels om in 
het tweede elftal te gaan voetballen. 
 
IJsselmeervogels zoekt materiaalman  
Maandag 22 juni 2020 
Nico Heek heeft bij de technische commissie aangegeven zijn werkzaamheden als 
materiaalverzorger te willen stopzetten. De 25-jarige Heek is sinds de zomer van 2018 verbonden 
aan de A-selectie in deze rol, maar trekt zich vanwege persoonlijke omstandigheden terug. 
 
Dylan Chiazor terug bij IJsselmeervogels  
Maandag 22 juni 2020 
Dylan Chiazor speelt dit seizoen weer op De Westmaat. De 22-jarige aanvaller komt na één seizoen 
terug van De Graafschap en tekent een contract tot de zomer van 2021. 
 
Competitiestart op 5 september  
Vrijdag 26 juni 2020 
De KNVB heeft laten weten dat de competitie voor de Tweede Divisie op 5/6 september haar eerste 
speelronde kent. Het speelschema is nog niet bekend gemaakt. 
 
Vrouwen 1 promoveert alsnog  
Maandag 29 juni 2020 
Dit seizoen leken de dames af te streven naar het kampioenschap en promotie. Met een grote 
voorsprong als ongeslagen lijstaanvoerder leek promotie niet mis te kunnen gaan. Het coronavirus 
gooide echter roet in het eten. Een verzoek voor promotie naar 2e klasse werd ingediend, maar 
helaas niet gehonoreerd. Toch kwam de KNVB hierop terug en werd alsnog het verzoek ingewilligd. 
 
Kantine weer open vanaf 2 juli  
Maandag 29 juni 2020 
Met ingang van donderdag 2 juli is de kantine weer geopend. De ruimte is helemaal coronaproof 
ingericht waardoor eenieder op een veilige manier weer genieten van een hapje en drankje in ons 
mooie clubhuis. 
 



  Jaarverslag 2020-2021, v.v. IJsselmeervogels 
 

 
2 

Stef Hopman nieuwe materiaalverzorger  
Zaterdag 4 juli 2020 
IJsselmeervogels heeft in Stef Hopman een opvolger gevonden voor Nico Heek in de rol van 
materiaalverzorger bij de A-selectie. De 25-jarige Spakenburger liep de afgelopen periode stage bij 
de nieuwe A-selectie en dat is van beide kanten goed bevallen. 
 
Müller en Ausma vertrekken  
Zaterdag 4 juli 2020 
Na een aantal jaar van goede samenwerking zullen de wegen van Lorenzo Müller en Sipke Ausema 
en die van IJsselmeervogels deze zomer scheiden. Sipke Ausma was de afgelopen seizoenen als 
techniektrainer en trainer van de onderbouw actief op de Westmaat. Lorenzo Müller is ook al 
enkele jaren als jeugdtrainer actief en is daarnaast video-analist van de A-selectie. 
 
Vrijgeloot voor tweede ronde KNVB beker  
Dinsdag 7 juli 2020 
IJsselmeervogels is vrijgeloot voor de eerste en de tweede kwalificatieronde van de KNVB beker. 
Het zal zodoende nog niet meegaan in de digitale loting voor deze rondes, die 23 juli zal 
plaatsvinden. 
 
Programma oefencampagne bekend  
Vrijdag 10 juli 2020 
IJsselmeervogels heeft de oefenwedstrijden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen 
vastgesteld. Onder meer oefenwedstrijden tegen Willem II en Telstar staan op het programma, net 
als duels met regionale teams als NSC Nijkerk, Sparta Nijkerk, DHSC en DOVO. Op zaterdag 25 juli 
start IJsselmeervogels de oefencampagne met een oefenwedstrijd tegen TOV Baarn. 
 
Veenstra nieuwe video-analist  
Donderdag 16 juli 2020 
Robin Feenstra is de nieuwe video-analist van IJsselmeervogels. De in Spijkenisse woonachtige 
Feenstra kwam deze week een contract voor een seizoen overeen en was als laatste actief bij FC 
Dordrecht in deze rol. 
 
Officiële waarschuwing en dringende oproep  
Woensdag 22 juli 2020 
Sinds begin juli is ons clubhuis en het bijbehorende terras weer open. Helaas moeten we 
vaststellen dat het voor veel mensen heel moeilijk blijkt om de coronaregels in acht te nemen. De 
officiële waarschuwing van de Boa’s, na afloop van het HERUBO-toernooi, noopt het bestuur echter 
een dringende oproep te plaatsen de regels te allen tijde in acht te nemen. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels –TOV Baarn 2-0 (1-0) 
Zaterdag 25 juli 2020 
IJsselmeervogels heeft in haar eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen een bescheiden 
overwinning geboekt op het Baarnse v.v. TOV. De formatie van nieuwbakken trainer Berry Smit 
won op de eigen Westmaat met 2-0 van de derdeklasser. 
 
Oefenduel tegen TOV Baarn corona-proof 
Zaterdag 25 juli 2020 
Het oefenduel tegen TOV Baarn moest corona-proof worden georganiseerd en verlopen. 
IJsselmeervogels had alles in het werk gezet om dit te realiseren. Zo moest er vooraf online 
ingeschreven, waren niet meer dan 500 toeschouwers welkom en waren overal rondom het veld 
aanwijzingen geplaats waar met moest staan of zitten. Ook voor de kantine (max. 90 mensen) en 
terras golden strenge regels. Op wat kleine minpuntjes na waren de betrokken instanties tevreden 
over het eindresultaat. 
 
Technische commissie krijgt vorm 
Maandag 27 juli 2020 
De samenstelling van de nieuwe technische commissie loopt voorspoedig. De commissie krijgt 
vorm en inmiddels kunnen we de eerste namen bekendmaken. Erwin van der Lugt, Cor Ruizendaal 
en Rob Baas vormen het driemanschap die gesprekken met spelers gaan voeren. Aalt Kok is één 
van de twee personen die zich gaat richten op de voetbalzaken. De tweede positie is nog vacant. 
Arie Lengkeek zal het contractmanagement voor zijn rekening nemen en Jan van Hardeveld is 
aangesteld voor de overige personeelszaken. Later zal ook nog de scouting weer op poten worden 
gezet. 
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Oefenduel: IJsselmeervogels – DOVO 3-1 (2-1) 
Zaterdag 1 augustus 2020 
IJsselmeervogels heeft ook de tweede oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Vogels bleken 
met 3-1 te sterk voor derde divisionist DOVO. Doelpunten kwamen van Mike van den Ban, Mike 
van de Laar en Gerry Vlak. Namens de gasten deed Jasper Waalkens wat terug. Ook voor dit duel 
waren weer strenge regels door het bestuur ingesteld wat betreft het houden van afstand. 
 
Oefenduel Willem II – IJsselmeervogels afgelast 
Zaterdag 8 augustus 2020 
De vriendschappelijke wedstrijd Willem II – IJsselmeervogels gaat niet door. Binnen de selectie van 
Willem II is na de tweede testronde een speler positief getest op het corona-virus. Om die reden is 
in goed overleg besloten het duel af te gelasten. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – USV Hercules 0-1 (0-1) 
Dinsdag 11 augustus 2020 
IJsselmeervogels heeft dinsdagavond in de derde vriendschappelijke wedstrijd, waarin de ploeg 
van Berry Smit experimenteerde met de speelstijl, met 0-1 verloren van USV Hercules. De 
Utrechtse Derde divisionist maakte via Oussama Lahri de enige treffer van de avond. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – DHSC 4-0 (2-0) 
Zaterdag 15 augustus 2020 
De hoofdklasser uit Utrecht was een maatje te klein voor de Vogels en werd vrij simpel met 4-0 
verslagen. Met trainer Gert Kruijs en zijn assistent Ricky Testa la Muta aan Utrechtse roer kwamen 
twee bekenden terug op De Westmaat. Ook voormalig DHSC speler Wesley Sneijder was aanwezig.  
 
Chiazor vertrekt, Ibrahim naar A-selectie 
Donderdag 20 augustus 2020 
Dylan Chiazor (22) is met onmiddellijke ingang vertrokken naar het IJslandse Leiknir Reykjavik, 
waar hij een contract tekent voor de duur van één seizoen. Zijn plaats in de A-selectie wordt 
ingenomen door Christos Ibrahim, die al meetrainde met de A-selectie en nu dus definitief de 
overstap maakt. 
 
Oefenduel tegen SC Telstar gaat niet door 
Donderdag 20 augustus 2020 
Het oefenduel tegen SC Telstar gaat niet door. Men heeft er in goed overleg de voorkeur aan 
gegeven om uit te komen tegen AZ. IJsselmeervogels heeft in competitiegenoot AFC een vervanger 
gevonden.  
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – AFC 0-1 (0-1) 
Zaterdag 22 augustus 2020 
IJsselmeervogels heeft in een aantrekkelijk oefenduel tegen AFC met 0-1 verloren. Het doelpunt 
voor de Amsterdamse formatie van trainer Ulrich Landvreugd werd vlak voor rust gemaakt door 
Raily Ignacio. Bij IJsselmeervogels debuteerde verdediger Jovanne Francis (Onder 19) bij de 
wedstrijdselectie, al zou het niet tot een officieus debuut komen. 
 
Oefenduel: Sparta Nijkerk – IJsselmeervogels 4-0 (4-0) 
Dinsdag 25 augustus 2020 
De Vogels leden vandaag een grote en verdiende oefennederlaag tegen een uitstekend spelend 
Sparta. De Nijkerkers waren op alle fronten de betere en lieten alles wat rood was met schaamrood 
op de kaken huiswaarts keren. 
 
Justiana stopt en wordt assistent-bondscoach 
Vrijdag 28 augustus 2020 
Gillian Justiana stopt per direct als voetballer bij IJsselmeervogels. De 29-jarige Zwollenaar wordt 
met onmiddellijke ingang assistent-bondscoach van het Curaçaose nationale elftal en zag zich 
daarmee genoodzaakt de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. 
 
Van Rooijen terug naar USV Hercules 
Vrijdag 28 augustus 2020 
Nog voordat hij een officiële wedstrijd in het shirt van IJsselmeervogels gespeeld heeft, keert Steff 
van Rooijen terug naar USV Hercules. De 21-jarige middenvelder kwam deze zomer over van de 
Utrechtse Derde divisionist en bewandelt per direct de omgekeerde weg. 
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Oefenduel: IJsselmeervogels – NSC Nijkerk 7-1 (3-1) 
Zaterdag 29 augustus 2020 
IJsselmeervogels heeft de laatste oefenwedstrijd aangegrepen om de vieze nasmaak van de 4-0 
nederlaag tegen Sparta Nijkerk van afgelopen dinsdag weg te spelen. Tegen NSC Nijkerk werd het 
maar liefst 7-1. Danny van der Meiracker onderscheidde zich met drie goals. 
 
Philippe van Arnhem naar IJsselmeervogels 
Zondag 30 augustus 2020 
IJsselmeervogels heeft snel geanticipeerd op het vertrek van Gillian Justiana. De 24-jarige Philippe 
van Arnhem komt IJsselmeervogels per direct versterken. De Waalwijker komt over van het 
Bulgaarse Botev Plovdiv, waar zijn contract werd ontbonden. De middenvelder tekent een contract 
tot het einde van het seizoen en traint maandagavond al direct mee. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Rijnsburgse Boys 2-1 (1-1) 
Zaterdag 5 september 2020 
IJsselmeervogels heeft in de seizoensopening van de Tweede divisie tegen Rijnsburgse Boys een 
zeer welkome 2-1-overwinning geboekt. Ahmed el Azzouti en Kevin van Diermen waren de rode 
doelpuntenmakers. Vermeldenswaardig was ook het vroege uitvallen van Marciano van Leijenhorst 
(hamstringblessure) en het officiële debuut van jongeling Adil Haian. 
 
IJsselmeervogels gastheer KNVB schoolvoetbaltoernooi 
Donderdag 10 september 2020 
Voor de sportieve en voetbalminnende leerlingen op de basisscholen in Bunschoten-Spakenburg 
organiseert IJsselmeervogels dit jaar voor het eerst het officiële KNVB-schoolvoetbaltoernooi. Dit is 
een toernooi voor de leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Het toernooi vindt plaats op 2 data en de 
winnaars gaan door naar de regionale finale en wellicht zelfs naar de landelijke finale eind mei 
2020. 
 
Competitie: HHC Hardenberg – IJsselmeervogels 0-2 (0-2) 
Zaterdag 12 september 2020 
Ook in de tweede speelronde van de Tweede divisie heeft IJsselmeervogels haar wedstrijd omgezet 
in een overwinning. Bij HHC Hardenberg, normaal gesproken een zware dobber voor de Rooien, 
werd het 0-2 door goals van De Harder en El Azzouti. Het betekent een foutloze start voor de ploeg 
van Berry Smit. 
 
Verdediger op proef 
Maandag 14 september 2020 
IJsselmeervogels heeft linkervleugelverdediger Wellington Verloo op proef. De 23-jarige voormalig 
jeugdinternational, met zowel een Braziliaans als een Nederlands paspoort, trainde maandag voor 
het eerst mee. Verloo speelde in Nederland voor onder meer Bennekom en Vitesse. De Vogels zijn 
op zoek naar een linksachter, omdat Gillian Justiana onlangs per direct stopte. Hij kreeg een 
contract als jeugdtrainer bij PEC Zwolle, en combineert die functie met het assistent-
bondscoachschap bij Curaçao, waar Guus Hiddink zijn baas is. 
 
Uitnodiging algemene ledenvergadering 
Woensdag 16 september 2020 
Op 30 september zal de Algemene Ledenvergadering van IJsselmeervogels gehouden worden. 
Vanwege de coronamaatregelen is de gebruikelijke voorjaarsvergadering dit jaar niet doorgegaan. 
Dit betekent dat op de ALV van 30 september zowel de jaarrekening van het vorig seizoen als de 
begroting van het lopende seizoen gepresenteerd zullen worden. 
 
Competitie: Kozakken Boys – IJsselmeervogels 4-1 (1-1) 
Zaterdag 19 september 2020 
IJsselmeervogels heeft in Werkendam de eerste nederlaag opgelopen in de Tweede divisie dit 
seizoen. Tegen Kozakken Boys werd het, mede door twee gegeven strafschoppen 4-1 voor de 
gastheren. Ahmed el Azzouti scoorde voor de Rooien de enige treffer. 
 
IJsselmeervogels niet in zee met Verloo 
Maandag 22 september 2020 
De zoektocht naar een nieuwe linksback heeft nog geen resultaat opgeleverd. IJsselmeervogels 
besloot deze week niet in zee te gaan met Wellington Verloo. De voormalige jeugdspeler van 
Vitesse was vorige week op proef bij Vogels en zou deze week opnieuw getest worden. Na een 
botsing op de training meldde Verloo zich echter af voor de dinsdagtraining, vanwege een 
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knieblessure. Mede omdat de speler al drie kruisbandoperaties achter de rug heeft, heeft de 
clubleiding besloten op zoek te gaan naar een andere speler als opvolger van Gillian Justiana. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – VVOG 1-2 (1-2) 
Dinsdag 22 september 2020 
Een mix team van reservespelers A-selectie en onder 23 trad aan tegen VVOG. De Harderwijkers 
openden sterk en scoorde al vrij snel twee keer. Daarna kwam IJsselmeervogels beter in de 
wedstrijd en scoorde de aansluitingstreffer. Kort voor de pauze stopte doelman Brummel een 
penalty. Na de rust werd er niet meer gescoord. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Jong FC Volendam 4-3 (0-2) 
Zaterdag 26 september 2020 
IJsselmeervogels boekte op eigen veld een sensationele overwinning op Jong FC Volendam. Na een 
0-3 achterstand, met nog 23 minuten te spelen, boog de ploeg van Berry Smit de wedstrijd 
volledig om en won het met 4-3. Grote man aan IJsselmeervogels zijde was Achmed el Azzouti die 
drie keer scoorde.  
 
Eerste exemplaar presentatiegids uitgereikt 
Zaterdag 26 september 2020 
De eerste presentatiegids werd voor aanvang van het duel tegen Jong FC Volendam uitgereikt door 
hoofdredacteur Dirk-Jan de Graaf aan secretaris Theo Muijs. Onder de bezielende leiding van Dirk-
Jan is door een enthousiast team van schrijvers en fotografen een prachtige gids samengesteld. 
 
Algemene ledenvergadering uitgesteld 
Maandag 28 september 2020 
De voor 30 september geplande Algemene Ledenvergadering wordt tot nader order uitgesteld, 
gezien de aangescherpte coronamaatregelen die door de overheid zijn afgekondigd. Zodra meer 
duidelijk is over een alternatieve datum of wijze waarop de ALV georganiseerd wordt volgt verdere 
info.  
 
Voorlopig voetballen zonder publiek 
Maandag 28 september 2020 
Alle amateur- en profwedstrijden in Nederland zijn de komende drie weken zonder publiek. Dat 
maakte premier Mark Rutte vanavond bekend bij de persconferentie over de nieuwe maatregelen 
om het aantal coronabesmettingen terug te brengen. De maatregelen gelden voorlopig tot dinsdag 
20 oktober. In die periode gaan ook de sportkantines dicht. 
 
Competitie: Quick Boys – IJsselmeervogels 2-0 (0-0) 
Zaterdag 3 oktober 2020 
IJsselmeervogels heeft in Katwijk een 2-0 nederlaag geleden tegen Quick Boys. Op Nieuw-Zuid 
kwamen de Rooien al snel met tien man te staan door een rode kaart voor Maikel de Harder. 
Fernando Lewis zorgde met twee treffers in het laatste kwartier dat het gedisciplineerd spelende 
IJsselmeervogels toch onderuit ging. 
 
Loting eerste ronde KNVB beker 
Zaterdag 3 oktober 2020 
IJsselmeervogels heeft in de eerste ronde van de KNVB beker een wedstrijd geloot tegen de 
winnaar van het duel tussen Noordwijk en Sliedrecht. De winnaar van dit duel zal IJsselmeervogels 
eind oktober op eigen veld ontvangen.  
 
Twee duels schorsing Maikel de Harder 
Maandag 5 oktober 2020 
IJsselmeervogels moet het twee duels stellen zonder Maikel de Harder. De KNVB heeft hem 
geschorst vanwege de rode kaart die hij afgelopen weekend kreeg in de uitwedstrijd tegen Quick 
Boys. IJsselmeervogels laat weten akkoord te gaan met de straf.  
 
IJsselmeervogels bekert tegen Dennis van der Steen 
Dinsdag 6 oktober 2020 
IJsselmeervogels speelt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB Beker tegen 
Sliedrecht. De eersteklasser wist dinsdagavond in de laatste kwalificatieronde te verrassen tegen 
Noordwijk. De trainer van Sliedrecht is een bekende, namelijk oud-speler Dennis van der Steen, 
die tussen 2003 en 2008 meerdere seizoenen bij de Vogels speelden. Het duel staat gepland op 
dinsdag 27 oktober in Sliedrecht. 
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Competitie: IJsselmeervogels – Excelsior Maassluis afgelast 
Donderdag 8 oktober 2020 
De Tweede Divisie wedstrijd tegen Excelsior Maassluis van aanstaande zaterdagmiddag is afgelast 
vanwege coronabesmettingen in beide teams. Dat betekent dat de wedstrijd op een ander moment 
zal worden ingehaald.  
 
Derby tussen rood en blauw uitgesteld 
Maandag 13 oktober 2020 
De KNVB heeft ingestemd met het verzoek van burgemeester Melis van de Groep om de derby van 
24 oktober 2020 tussen de voetbalclubs VV IJsselmeervogels en SV Spakenburg uit te stellen naar 
een nader te bepalen moment. De derby tussen rood en blauw heeft de impact van een 
grootschalig evenement. Het gevaar van forse mensenmassa’s in het dorp is groot en in strijd met 
de geldende coronaregels en noodverordening voor evenementen. 
 
Nieuwe datum Algemene ledenvergadering 
Maandag 19 oktober 2020 
De eerder voor 30 september geplande Algemene Ledenvergadering zal nu worden gehouden op 
dinsdag 3 november 2020. Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de ledenvergadering op 
digitale wijze gehouden worden. Daarnaast kan een klein aantal leden fysiek aanwezig zijn. De 
agenda zal beperkt blijven tot de punten die statutair nu afgehandeld dienen te worden. 
 
Zalmaktie 2020 van start 
Zaterdag 31 oktober 2020 
De Zalmaktie 2020, met de K van kwaliteit, is zaterdagmiddag 31 oktober officieel van start 
gegaan. Het startschot bestond uit de livegang van de 2020-editie van de website 
www.zalmaktie.nl, uitgevoerd door voorzitter Frank van den Bos. Vanaf heden kunt u 
warmgerookte zalmen, zowel los, als in geschenkverpakking als in een heus zalm/wijn-pakket 
bestellen. Het topcadeau voor uw (zakelijke) relaties, maar minstens net zo lekker voor eigen 
gebruik. 
 
Christos Ibrahim verlengd contract 
Zaterdag 7 november 2020 
IJsselmeervogels en Christos Ibrahim gaan langer met elkaar door. De aanvallende middenvelder 
kwam deze week een contractverlenging met de club overeen, wat hem bindt tot de zomer van 
2022. 
 
Oud-Vogels doelman Drommel geselecteerd voor Oranje 
Zondag 8 november 2020 
Joël Drommel is zondag door bondscoach Frank de Boer toegevoegd aan de selectie van het 
Nederlands elftal. De voormalig jeugdspeler van IJsselmeervogels is de vervanger van de 
geblesseerd geraakte Justin Bijlow van Feyenoord. Voor Drommel is het de eerste keer dat hij bij 
de selectie van het Nederlands elftal zit. Hij kwam al wel vier keer uit voor Jong Oranje. 
 
Haian verlengd contract 
Maandag 9 november 2020 
Adil Haian heeft zijn contract bij IJsselmeervogels met een jaar verlengd. De 19-jarige talentvolle 
controleur kwam deze week een contract tot de zomer van 2022 overeen. 
 
Contract Van Arnhem opengebroken en verlengd 
Vrijdag 13 november 2020 
Het contract van Philippe van Arnhem is opengebroken en met twee seizoenen verlengd tot de 
zomer van 2023. Van Arnhem, die deze zomer overkwam van het Bulgaarse Botev Plovdiv, gaat 
daarmee respectievelijk zijn tweede en derde seizoen in bij de A-selectie van IJsselmeervogels. 
 
Jesse Wielinga naar IJsselmeervogels 
Dinsdag 17 november 2020 
IJsselmeervogels heeft zich voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van de 26-jarige Jesse 
Wielinga. De linksback komt over van derde divisionist SteDoCo, waar hij bezig is aan zijn vijfde 
seizoen. Wielinga tekende een contract tot de zomer van 2022. 
 
Amateurclubs uit KNVB-bekertoernooi gezet 
Dinsdag 17 november 2020 
Amateurclubs nemen dit seizoen niet meer deel aan het toernooi om de KNVB-beker. Dat heeft de 
Nederlandse voetbalbond besloten vanwege de impact van het coronavirus. Dat betekent dat onder 
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meer dat het duel Sliedrecht - IJsselmeervogels uit het programma gehaald wordt. Een hard gelag 
voor IJsselmeervogels én Sliedrecht. De trainer van de eersteklasser (Dennis van der Steen) leek 
na de verrassende zege in de voorronde op Noordwijk met zijn stuntploeg de degens te kunnen 
kruisen met zijn oude liefde, maar dat gaat dus helaas niet door. 
 
Van Leijenhorst tekent meerjarig contract 
Woensdag 18 november 2020 
Marciano van Leijenhorst heeft zijn verbintenis met IJsselmeervogels verlengd. De 26-jarige 
Soestenaar speelt sinds 2016 in het rood-witte shirt en zal ook de komende seizoenen op De 
Westmaat actief blijven. 
 
Willems verlengd contract 
Vrijdag 20 november 2020 
Mitch Willems speelt ook volgend seizoen op sportpark De Westmaat. De centrumverdediger kwam 
vorig seizoen over van Jong Almere City FC, nadat hij eerder uitkwam voor KFC Koog aan de Zaan 
en AFC Amsterdam. Willems kwam een contract overeen dat hem bindt tot de zomer van 2022. 
 
Douiri per direct naar A-selectie 
Maandag 23 november 2020 
Achraf Douiri maakt per direct officieel deel uit van de A-selectie van trainer Berry Smit. De 20-
jarige buitenspeler maakte eerder dit seizoen al zijn debuut en kwam vorige week een contract 
overeen tot de zomer van 2022. 
 
Tadmine naar IJsselmeervogels  
Zaterdag 28 november 2020 
IJsselmeervogels heeft zich voor volgend seizoen verzekerd van de komst van Khalid Tadmine. De 
25-jarige aanvaller komt over van Koninklijke HFC en tekent een contract voor de duur van één 
seizoen. 
 
Van Son naar IJsselmeervogels  
Zaterdag 28 november 2020 
IJsselmeervogels heeft overeenstemming bereikt met Daniël van Son voor een overstap naar 
Sportpark de Westmaat met ingang van volgend seizoen. De 26-jarige rechtervleugelverdediger 
komt over van Koninklijke HFC en tekent een contract van één seizoen.  
 
Trainer Smit verlengt contract  
Dinsdag 1 december 2020 
Berry Smit staat ook volgend seizoen voor de spelersgroep van de A-selectie. De 47-jarige 
Volendamse hoofdtrainer kwam deze week een contractverlenging voor één jaar overeen met de 
technische commissie. 
 
Sanny Monteiro vertrekt  
Donderdag 3 december 2020 
Sanny Monteiro vertrekt aan het eind van dit seizoen bij IJsselmeervogels. De 30-jarige verdediger 
en IJsselmeervogels gaan in goed onderling overleg uit elkaar. De in Rotterdam geboren en 
woonachtige Nederlands-Kaapverdiaanse verdediger is bezig aan zijn tweede seizoen bij 
IJsselmeervogels.  
Doelman Brummel verlengt contract  
Vrijdag 4 december 2020 
Stef Brummel heeft zijn contract bij IJsselmeervogels met een seizoen verlengd, tot de zomer van 
2022. De 22-jarige tweede doelman kwam in 2019 over van Vitesse en kwam sindsdien 
voornamelijk in actie in het bekeravontuur. 
 
Besluit KNVB over vervolg Tweede Divisie  
Vrijdag 4 december 2020 
De KNVB heeft bekend gemaakt een besluit te hebben genomen in de afwikkeling van de Tweede 
divisie in het seizoen 2020/21. De belangrijkste bevindingen zijn dat de huidige stand van de 
tweede divisie wordt geschrapt en dat er wordt ingezet op een aangepaste competitie in 
regioverband. De tweede divisie wordt opgedeeld in twee regio's, bestaand uit twee poules van 9 
teams die een hele competitie spelen. IJsselmeervogels en Spakenburg zijn bij elkaar ingedeeld.  
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Robbert Olijfveld vertrekt  
Vrijdag 4 december 2020 
Robbert Olijfveld vertrekt na dit seizoen bij IJsselmeervogels. De aanvaller heeft bij de technische 
commissie aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.  
 
Huib Oversloot vertrekt  
Maandag 7 december 2020 
Huib Oversloot heeft bij de technische commissie van IJsselmeervogels aangegeven na dit seizoen 
te willen vertrekken. Huib Oversloot kwam afgelopen zomer over van Noordwijk en na een seizoen 
komt zijn verblijf bij de Rooien dus al tot een einde. 
 
Mike van den Ban vertrekt  
Donderdag 10 december 2020 
Mike van den Ban gaat vertrekken bij IJsselmeervogels. De 29-jarige aanvaller heeft aangegeven 
komend seizoen bij een andere club te willen spelen, waardoor zijn verblijf beperkt blijft tot één 
seizoen. 
 
El Azzouti vertrekt  
Vrijdag 11 december 2020 
Ahmed el Azzouti is bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van IJsselmeervogels. De 30-jarige 
centrumspits en de technische commissie hebben in goed overleg besloten om de samenwerking 
aan het eind van dit seizoen te beëindigen. 
 
Cornelissen verlengt contract  
Dinsdag 22 december 2020 
Assistent-trainer Ton Cornelissen heeft zijn contract met één seizoen verlengt. De 56-jarige 
Bredanaar is daarmee ook volgend seizoen de rechterhand van hoofdtrainer Berry Smit. 
 
Overmars en Van Soest vertrekken  
Woensdag 23 december 2020 
Frenkie Overmars (21) en Arwin van Soest (22) zijn bezig aan hun laatste seizoen in dienst van 
IJsselmeervogels. Beide spelers gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging. Van Soest heeft deze 
gevonden in v.v. Scherpenzeel. 
 
Maikel de Harder stopt na dit seizoen  
Zaterdag 3 januari 2021 
Maikel de Harder is bezig aan zijn laatste seizoen als voetballer. De 30-jarige middenvelder heeft 
bij de technische commissie aangegeven meer tijd te willen spenderen aan zijn gezinsleven en zijn 
eigen bedrijf, waarmee dit seizoen zijn laatste als actief voetballer zal zijn. 
 
Jacob Mulder tekent bij  
Maandag 11 januari 2021 
Keeperstrainer Jacob Mulder is tot overeenstemming gekomen voor een contractverlenging tot de 
zomer van 2022 met een opgenomen optie voor nog een extra seizoen. Mulder gaat hiermee zijn 
achtste seizoen in bij IJsselmeervogels. 
 
Julian Prinsen tekent bij  
Maandag 11 januari 2021 
Julian Prinsen maakt ook volgend seizoen deel uit van de A-selectie. De 19-jarige uit Amersfoort 
afkomstige doelverdediger is bezig aan zijn eerste seizoen en verlengt zijn contract met een 
seizoen, tot de zomer van 2022. 
 
Video-analist verlengt contract  
Dinsdag 19 januari 2021 
Video-analist Robin Feenstra zal ook volgend seizoen verantwoordelijk zijn voor de video-analyses 
bij IJsselmeervogels. De in Spijkenisse woonachtige analist verlengde zijn aflopende contract met 
één seizoen. 
 
IJsselmeervogels legt middenvelder vast  
Woensdag 20 januari 2021 
Darren Rosheuvel is vanaf komend seizoen speler van IJsselmeervogels. De 26-jarige linksbenige 
middenvelder komt over van de Wooter Academy en kwam deze week een contract overeen tot de 
zomer van 2022. 
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Talenten O-17 op stage bij FC Utrecht  
Woensdag 20 januari 2021 
Aanvallers Dugary Monkou en Pascal Koelewijn gaan binnenkort op proefstage bij FC Utrecht. De 
voorhoedespelers van IJsselmeervogels Onder-17 hebben zich in de kijker gespeelde bij de 
profclub uit de provincie en gaan binnenkort op proefstage. 
 
IJsselmeervogels trekt Sánchez Angulo aan  
Zaterdag 23 januari 2021 
Steven Sánchez Angulo is vanaf komend seizoen speler van IJsselmeervogels. De 28-jarige 
Colombiaans-Nederlandse aanvallende middenvelder komt over van voetbalvereniging Katwijk en 
tekent een contract tot de zomer van 2022. 
 
Daniël Beukers tekent profcontract bij AZ  
Zaterdag 23 januari 2021 
Voormalig IJsselmeervogels-jeugdspeler Daniël Beukers heeft vandaag een profcontract getekend 
bij AZ. De zestienjarige verdediger van AZ Onder 17 tekende in het AFAS Stadion zijn eerste 
profcontract dat hem tot medio 2023 aan de Alkmaarse club verbindt. 
 
Prachtige opbrengst zalmactie 2020  
Zaterdag 23 januari 2021 
Ondanks alle maatregelen en beperkingen is het gelukt om een fantastisch bedrag op te halen voor 
IJsselmeervogels. Een groot compliment en veel dankbaarheid voor de vrijwilligers en bedrijven die 
een sponsoring hebben gedaan en natuurlijk alle afnemers van de zalmen. Het eindresultaat was 
26.021,22 euro 
 
Talentvolle Boudouni naar IJsselmeervogels  
Maandag 25 januari 2021 
IJsselmeervogels heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Ilias Boudouni. De 
21-jarige talentvolle aanvaller komt over van zondag derdedivisieclub OFC Oostzaan en tekent een 
contract tot medio 2022. 
 
Van Gorkom vertrekt  
Woensdag 27 januari 2021 
Bjorn van Gorkom is bezig aan zijn laatste maanden bij IJsselmeervogels. De 19-jarige talentvolle 
verdediger heeft bij de technische commissie aangegeven uit te willen zien naar een andere club. 
De TC betreurt dit, maar respecteert het besluit van de verdediger die waarschijnlijk terugkeert 
naar zijn oude club USV Hercules. 
 
Van Diermen hangt voetbalschoenen aan de wilgen  
Donderdag 28 januari 2021 
Kevin van Diermen stopt als voetballer van IJsselmeervogels. De 31-jarige verdediger heeft bij de 
TC aangegeven per direct te willen stoppen om zich zo te kunnen richten op zijn maatschappelijke 
loopbaan en zijn gezinsleven. De TC had graag met de verdediger door gewild, had ook al een 
aanbieding gedaan, maar respecteert de keuze van de Spakenburger. 
 
Buitenhuis verlengt contract  
Dinsdag 2 februari 2021 
Jeffrey Buitenhuis heeft zijn contract bij IJsselmeervogels met een jaar verlengd tot de zomer van 
2022. De 28-jarige verdediger gaat daarmee zijn achtste seizoen in bij IJsselmeervogels. 
 
Eervolle vermelding voor IJsselmeervogels  
Dinsdag 2 februari 2021 
IJsselmeervogels is ook in het seizoen 2020/21 door vakblad De Voetbaltrainer uitgeroepen tot de 
beste amateurclub van de provincie Utrecht en is daarnaast landelijk op een gedeelde zesde plaats 
terug te vinden.  
 
Vlak vertrekt naar Kon. HFC  
Woensdag 3 februari 2021 
Gerry Vlak is bezig met zijn laatste maanden bij IJsselmeervogels. De 24-jarige Volendammer 
heeft bij de technische commissie aangegeven in Kon. HFC een nieuwe club te hebben gevonden 
en zal na dit seizoen vertrekken bij IJsselmeervogels. 
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Sporthal De Toekomst testlocatie GGD 
Maandag 8 februari 2021 
Vanaf vandaag zal Sporthal 'De Toekomst' de komende weken in gebruik zijn als locatie voor de 
pilot 'Grootschalig testen'. De gemeente Bunschoten start hiermee in samenwerking met de GGD 
regio Utrecht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inwoners van 
de gemeente Bunschoten, met en zonder corona gerelateerde klachten, worden opgeroepen om 
zich te laten testen.  
 
Muis vertrekt naar Hercules 
Maandag 8 februari 2021 
Vincent Muis komt vanaf komend seizoen uit voor provinciegenoot USV Hercules. De 19-jarige uit 
Amersfoort afkomstige middenvelder kwam recent een contract overeen en kiest met de 
Herculieden voor een grotere kans op speeltijd. 
 
Tweede Divisie niet hervat 
Woensdag 24 februari 2021 
Nadat het kabinet dinsdag de bestaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus grotendeels 
verlengde, komt de KNVB vandaag met de gevolgen daarvan voor de routekaart voor het 
amateurvoetbal. Door de verlengde maatregelen kunnen in ieder geval de seniorencompetities 
veldvoetbal in de categorie A (o.a. Tweede divisie) niet worden hervat. Voor de jeugd- en 
zaalcompetities in de categorie A blijven de opties openstaan. 
 
Mega tribunespel op Koningsdag 
Dinsdag 16 maart 2021 
Op de website van IJsselmeervogels wordt een mega tribunespel, met meer dan 300 prijzen, 
aangekondigd dat op Koningsdag gaat plaatsvinden. De verkoop van kaarten zal online gehouden 
worden en start rond 1 april.  
 
Oefenduels in mei bekend 
Dinsdag 16 maart 2021 
Het oefenprogramma van de maand mei is bekend. Het plan is om elke zaterdag in mei te oefenen 
tegen een Tweede Divisie club. Alles uiteraard onder voorbehoud dat er ook daadwerkelijk 
gevoetbald mag worden. Dat betekent ook dat IJsselmeervogels niet zal meedoen aan de KNVB 
Regiocup en ook niet aan het initiatief van GVVV. De reden hiervoor ligt in de plannen voor de 
voorbereiding op volgend seizoen die al vroeg in juli zal starten. Om die reden hebben staf en 
selectie de maand juni vakantie. 
 
Voetbalfeest voor de jeugd op Koningsdag 
Maandag 22 maart 2021 
Op Koningsdag 2021 kunnen de jeugdleden van IJsselmeervogels zich vermaken op het hoofdveld. 
Er is een groot trainingscircuit van opblaasbare spelvormen. Doe mee met het grootste 
voetbalfeest van Nederland en laat je voetbalskills zien. Uiteraard worden de richtlijnen met 
betrekking tot Covid-19 gevolgd. 
 
Sergio Kozjak verlengt contract 
Woensdag 24 maart 2021 
Sergio Kozjak heeft zijn contract bij IJsselmeervogels met een seizoen verlengd. De 21-jarige 
multifunctionele in Amersfoort woonachtige speler ligt daarmee vast tot de zomer van 2022. 
 
Verkoop mega-tribunespel gestart 
Woensdag 31 maart 2021 
De online verkoop van kaarten voor het virtuele Mega Tribunespel is vanaf nu gestart. Deze editie 
van het bekende Koningsdag Tribunespel is extra uitgebreid. Om zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid te bieden mee te doen, kun je niet alleen een plaats op de hoofdtribune kopen, maar 
ook de tribunes die we normaal met een derby bouwen doen mee. Een kaart kost slechts € 10. 
Voor tribunejaarkaarthouders hebben we trouwens nog een leuke verrassing. Uw eigen plaats hoeft 
u niet te kopen, u doet automatisch mee met uw eigen stoelnummer. 
 
Loenen prestatiecoach A-selectie 
Donderdag 1 april 2021 
Jan Loenen gaat zich naast zijn rol van verzorger vanaf komend seizoen ook richten op het meten 
en bijhouden van de fysieke gesteldheid van de spelers van de A-selectie. Door gebruik te maken 
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van onder meer hartslagmeters en gps-sensoren kunnen de spelers straks beter worden 
gemonitord. Jan gaat dit geheel coördineren om zo het prestatieniveau van de A-selectie te 
maximaliseren en het risico op blessures te beperken.  
 
Dylan de Braal nieuwe defensieve versterking 
Woensdag 7 april 2021 
Dylan de Braal speelt komend seizoen op de Westmaat. De 26-jarige verdediger komt over van FC 
Dordrecht waar hij een aflopend contract heeft. De in Den Haag geboren en woonachtige De Braal 
tekent bij IJsselmeervogels een contract tot medio 2022. 
 
Heijvis visverwerking nieuwe hoofdsponsor onder 23 
Woensdag 7 april 2021 
De sponsorcommissie heeft voor de komende jaren in de firma Heijvis Visverwerking een nieuwe 
hoofdsponsor voor IJsselmeervogels Onder-23 gevonden. Eigenaar Peter Heijnen draagt 
IJsselmeervogels een warm hart toe en hoopt dat Onder-23 spelers kan laten doorstromen naar 
het eerste elftal. 
 
Ongeoorloofd gebruik sportpark 
Donderdag 15 april 2021 
De laatste weken komt het steeds vaker voor dat op zondagmiddag allerlei mensen zich op ons 
sportpark begeven. Niet alleen is dit niet toegestaan, we moeten helaas constateren dat er ook de 
nodige schade ontstaat. Het bestuur wil benadrukken dat het betreden van het sportpark buiten de 
openingstijden niet is toegestaan, al helemaal niet met de geldende coronamaatregelen. Er zal hier 
de komende tijd strenger op worden toegezien.  
 
Pascal Koelewijn naar Vitesse 
Zaterdag 17 april 2021 
Pascal Koelewijn maakt vanaf komend seizoen deel uit van Vitesse Onder 18. De 17-jarige 
aanvaller speelt dit seizoen nog in IJsselmeervogels Onder 17 en maakt deze zomer de overstap 
naar de academie van de club uit Arnhem. De zoon van oud-voetballer Michiel Koelewijn was dit 
seizoen al op proef bij AZ, FC Utrecht én Vitesse. Laatstgenoemde club heeft de aanvaller aan zich 
weten te binden. 
 
Peter Kok overleden 
Zaterdag 17 april 2021 
Donderdag 15 april kregen wij het trieste bericht dat Peter Kok op 74-jarige leeftijd is overleden. 
Peter was jarenlang trouw lid en supporter van onze vereniging. Hij had zijn vaste stek zowel op de 
tribune als in de kantine. Daarnaast was hij een actief en betrokken vrijwilliger, vaak achter de 
schermen. Vanaf het eerste begin betrokken bij de jaarlijkse zalmactie en al dit tijd een van de 
drijvende krachten daarvan geweest. Ook was hij een van de eerste visbakkers van de club en 
combineerde hij zijn rol bij de club met die bij zijn oud-werkgever als contactpersoon met onze 
hoofdsponsor FishPartners. 
 
Mega tribunespel uitverkocht 
Zaterdag 17 april 2021 
Vrijdagavond is na een eindsprint het Mega-Tribunespel uitverkocht geraakt. Dat betekent dat de 
2.300 tribuneplekken zijn vergeven en dat we gerust mogen zeggen dat de Westmaat op 
Koningsdag toch nog (virtueel) vol is. We willen iedereen bedanken voor de trouwe steun in deze 
bijzondere tijd. 
 
Oud-Vogel Drommel naar PSV 
Zaterdag 17 april 2021 
Joël Drommel speelt vanaf komende zomer bij PSV. De 24-jarige doelman van FC Twente maakt na 
zeven seizoenen de overstap naar de Eindhovense formatie en tekent daar een contract tot 2026. 
Bij IJsselmeervogels kwam Drommel in 2011 in de B2 terecht, waar hij in het team van Joy 
Doelwijt (trainer), Jaco Oosterveen (assistent-trainer) en Jaap de Graaf (teammanager) startte als 
veldspeler. Door een keepersprobleem kwam Drommel in oktober 2011 echter op doel. Een positie 
die hij nooit meer verliet. IJsselmeervogels is zijn trots te zien dat Joël Drommel zijn ontwikkeling 
heeft doorgezet na het vertrek van de Westmaat en wensen hem ook in Eindhoven veel sportief 
succes. 
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Van Diermen ook komend seizoen teammanager 
Maandag 20 april 2021 
Lammert Jan van Diermen vervult ook komend seizoen de rol van teammanager bij de A-selectie 
van IJsselmeervogels. De Spakenburger maakte kenbaar ook komend seizoen actief te zijn in de 
voor hem zo vertrouwde rol. De teammanager is al sinds 2004 in deze rol actief en gaat daarmee 
dus zijn 17e (!) seizoen in. 
 
Joop Brand gehuldigd door de VVON 
Dinsdag 21 april 2021 
Joop Brand is afgelopen maandag gehuldigd. De voormalig profvoetballer, voetbaltrainer en hoofd 
opleidingen, die inmiddels al bijna negen jaar actief is als adviseur jeugdopleiding bij 
IJsselmeervogels. Hij is namelijk 60 jaar actief als trainer en werd door de VVON, de vakbond van 
en voor voetbaltrainers, in het zonnetje gezet. 
 
Geweldige opbrengst mega-tribunespel 
Dinsdag 27 april 2021 
Het Mega-Tribunespel heeft het prachtige bedrag van € 20.167,- opgebracht. In een spectaculaire 
live show werd door host Arie Lengkeek met medewerking van Tijmen Koelewijn en Ad Kok de 
trekking verricht van de hoofdprijzen en de groepsprijzen. Na afloop konden organisatoren Robert 
de Graaf en Patrick van den Bos met gepaste trots een cheque met dit fraaie bedrag overhandigen 
aan een meer dan tevreden bestuurslid evenementen, Gijs de Graaf. De oproep was steeds om de 
Westmaat weer vol te maken en dat is gelukt: alle zitplaatsen, maar liefst 2371 zijn verkocht. 
 
Douiri tekent contract bij FC Volendam 
Woensdag 28 april 2021 
Achraf Douiri maakt komende zomer de overstap naar FC Volendam. De buitenspeler debuteerde al 
in het eerste elftal van IJsselmeervogels, zou komend seizoen zijn eerste volle seizoen A-selectie in 
gaan, maar maakt nu toch de overstap naar de Volendamse profclub. 
 
Stafleden verlengen contract 
Donderdag 20 mei 2021 
Fysiotherapeut Peter van Selm en materiaalverzorgers Herman Gerrits en Stef Hopman zijn ook 
volgend seizoen elk in hun eigen rol betrokken bij de A-selectie. De drie stafleden completeren 
daarmee de staf voor komend seizoen. Nadat eerder Berry Smit, Ton Cornelissen, Jacob Mulder, 
Robin Feenstra, Jan Loenen en Lammert van Diermen hun contract verlengde is de complete staf 
hiermee in dezelfde samenstelling als dit seizoen. 
 
Terras eindelijk weer open 
Zaterdag 22 mei 2021 
Na de aangekondigde corona versoepelingen was het terras van IJsselmeervogels vandaag weer 
open. Ondanks het mindere weer heeft een groepje hier dankbaar gebruik van gemaakt en was 
het, ook met de gestelde maatregelen, weer een klein beetje gezellig als vanouds. Gezien de mooi 
weer vooruitzichten voor volgende week komen er twee terrassen: een voor de kantine en vanaf 
16:30 ook een terras op het plein tussen de sporthal en het Emmely house. 
 
Tweede Divisie wordt Jack’s League 
Dinsdag 8 juni 2021 
Jack’s Casino is de nieuwe naamgevende hoofdpartner van de Tweede Divisie. De op twee na 
hoogste voetbalcompetitie van Nederland heet minimaal de komende drie seizoenen Jack’s League. 
 
Vleugelspeler Pieter Langedijk naar de Westmaat 
Woensdag 9 juni 2021 
Pieter Langedijk speelt vanaf komend seizoen op De Westmaat. De 27-jarige vleugelspeler kwam 
deze week met IJsselmeervogels tot een akkoord voor een jaarcontract. Langedijk komt over van 
het Tsjechische FK Pardubice en speelde daarvoor bij diverse Nederlandse profclubs.  
 
Oefenprogramma bekend gemaakt 
Donderdag 10 juni 2021 
Net als in 2018 zal IJsselmeervogels ook in de voorbereiding 2021/22 een oefenwedstrijd spelen 
tegen De Graafschap. Op zaterdag 10 juli kruisen de Vogels de degens met de Superboeren uit 
Doetinchem. Ook zal er geoefend worden tegen OFC, DVS ’33, DOVO en Genemuiden.  
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Overleden: 
Helaas ontvielen ons in deze jaargang de volgende personen. Voor onze club een groot gemis, 
maar meer nog voor hen die als familie en bekenden om hen heen stonden. Onze gedachten gaan 
uit naar deze mensen. 
 

29-10-2020 J. Maat Atlasdreef 65, Utrecht 82 jaar 

18-11-2020 Steven Koelewijn Op de Ree 68 81 

27-11-2020 Arend de Graaf IJsbaan 13 89 

15-12-2020 Zeger van de Groep Groen van Prinsterensingel 10 88 

11-03-2021 Cees van de Water Parallelweg 14, Leerdam 66 

15-04-2021 Peter Kok Maatjessteeg 21 74 

09-06-2021 Klaas de Graaf Broerswetering 20 80 

21-06-2021 Cor de Graaf Zuiderzeeboulevard 10 74 

30-09-2021 Klaas Koelewijn Oude Haven 19 94 

 
 
Lichte stijging ledenaantal: 
Het aantal leden is net als vorig seizoen iets gestegen. In onderstaande verdeling geven 
ledenadministrateurs Walter Koelewijn en Luc Malenstein rapport over het seizoen.  
 
Actieve leden senioren:  228 
Actieve leden senioren(Zaal):    95 
Actieve leden jeugd:     488  
G-team :          30  
Niet-spelende leden:     615 
Niet-spelende leden (65+):    238 
Ereleden:             9 
Baby lidmaatschap:           16 
Totaal:     1716 (per 15 oktober 2021) 
 
 
Verslag: Tijmen de Graaf 
Archivaris IJsselmeervogels 


