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Jaarverslag seizoen 2018-2019 
 
 
Inleiding 
Dit jaarverslag schetst u een beeld en geeft u inzicht van de veelzijdigheid die bij een grootschalige 
amateurclub als IJsselmeervogels te vinden is. Seizoen 2018-2019 is inmiddels historie en gaf weer vele 
hoogtepunten en vreugdevolle momenten. We denken hierbij aan de vele sportieve successen die door 
diverse teams zijn bereikt. Maar ook diverse succesvolle evenementen die door de club werden 
georganiseerd bleken vaak een schot in de roos. 
Helaas vielen er ook minder vreugdevolle momenten te betreuren. Op de laatste pagina staan we hierbij 
stil met een opsomming van de overleden vrijwilligers/leden. Afscheid nemen van dierbaren geeft altijd 
veel verdriet.  
 
Het 1e elftal  
Lange tijd streed de hoofdmacht onder leiding van trainer Ted Verdonkschot mee om de bovenste plaats. 
Het Amsterdamse AFC had echter de langste adem en ging er verdiend met de titel vandoor. Wat restte 
was een (vervangende) periodetitel en derde plaats in de eindstand.  
 
Het 2e elftal  
Onder leiding van trainer Norbert Koelewijn en elftalleider Ronald Koelewijn eindigde het 2e elftal op de 
zesde plaats in de competitie. In het bekertoernooi vertolkten de reserves de hoofdrol door die 
winnend af te sluiten. 
 
Het 3e elftal  
Het 3e elftal, onder leiding van trainer Dominique Nagel, beleefde een moeizaam seizoen dat met een 
tiende plaats nipt met lijfsbehoud werd afgesloten. 
 
Het 4e elftal  
Trainer Walter Koelewijn eindigde met zijn team op een verdienstelijke vierde plek en won een 
periodetitel. In de strijd om promotie kon men echter geen potten breken. 
 
Het 5e elftal 
Het 5e team kon zich handhaven in de 4e klasse en eindigde op de negende plaats.  
 
Het 6e elftal 
IJsselmeervogels 6 kende een mooi seizoen in de 4e klasse, dat resulteerde in een keurige derde 
plaatst in de eindstand.  
 
Het 7e elftal 
Het 7e team hield de naam van IJsselmeervogels hoog door in de 5e klasse de titel voor zich op te 
eisen. Een prachtige prestatie! 
 
Veteranen elftal 
Onze veteranen kenden deze jaargang een wat troosteloos seizoen dat op de zevende plaats werd 
afgesloten.  
 
Dames 1 
De hoofdmacht van de dames eindigde op een verdienstelijke vierde plaats en wisten een periodetitel 
te halen. Daarmee werd echter geen promotie afgedwongen. Niettemin konden trainer Jaco 
Oosterveen en leider Robert de Graaf terugzien op een geslaagd seizoen.  
 
MO19-1 
Na de successen van vorig seizoen moest het team van trainer Tijmen Blokhuis dit jaar een stap terug 
doen en eindigde op de negende plaats.  
 
MO17-1 
Na het mislopen van de titel vorig seizoen waren de meisjes, onder leiding van trainer Henk van de 
Groep, dit jaar oppermachtig. In zowel de najaars- als de voorjaarscompetitie werd de hoofdprijs 
gepakt.  
 
MO15-1 
Trainer Peter Hopman en zijn meisjes konden terugzien op een zeer geslaagd seizoen. Na de tweede 
plaats in de najaarscompetitie werd in de voorjaarscompetitie de titel gewonnen.  
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JO19-1 (A1) 
Dit elftal kende een turbulent seizoen in de tweede divisie. Op sportief gebied was er weinig succes en 
eindigde men op de negende plek. Dit leidde tevens tot het ontslag van trainer Wouter Zewuster. De 
TC-Jeugd en de trainer hadden een te groot verschil van inzicht in de samenwerking en er was te 
weinig vertrouwen in een goede afloop van de huidige competitie. 
 
JO17-1 (B1) 
Trainer Abdelhali Chaiat en zijn assistent Jaap Jan van Diermen leverden prima werk door vierde te 
eindigen in de competitie en de bekerfinale te bereiken. Daarin was tegenstander WV-HEDW net iets te 
sterk.  
 
JO15-1 (C1) 
Ook dit team kreeg te maken met een trainer die voortijdig aan de kant werd gezet. Na de winterstop 
nam Michiel Koelewijn het over van Louis Vermeulen en wist alsnog lijfsbehoud te realiseren.  
 
JO13-1 (D1) 
Deze jongens kenden een uitstekend seizoen waarin ze uiteindelijk op doelsaldo nipt de titel misliepen. 
Niettemin een dikke pluim voor trainer Ruud van Esveld en zijn assistent Martijn van Esveld.   
 
Zaalvoetbal  
Vorig jaar werd er met veel enthousiasme gestart aan dit nieuwe avontuur. Na twee jaar konden de eerste 
kampioenen gehuldigd worden. Zowel Heren 2 als 8 grepen de titel. Heren 8 deed dit zelfs ongeslagen 
en verloor in 20 wedstrijden geen punt. 
 
Heren 1 
6e plaats (derde klasse) 
 
Heren 2 
Kampioen (vierde klasse) 
 
Heren 3 
Na ongeregeldheden uit de competitie genomen 
 
Heren 4 
9e plaats (vierde klasse) 
 
Heren 5 
6e plaats (vijfde klasse) 
 
Heren 6 
3e plaats (vijfde klasse) 
 
Heren 7 
5e plaats (vijfde klasse) 
 
Heren 8 
Kampioen (vijfde klasse) 
 
G-Team 
Het G-Team kende dit seizoen alleen maar hoogtepunten. Hieronder een korte opsomming.  
In november 2018 reisde het G-team, voor het inmiddels traditionele voetbaltoernooi, af naar Albufeira. 
Met een prima 2e plaats in de poule werd de halve finale bereikt. Daarin was de tegenstander te sterk. 
Ook het duel om de 3e plek ging verloren, waardoor net naast het brons werd gegrepen.  
Op 29 december 2018 nam het G-Team deel aan een groot zaalvoetbaltoernooi in Urk. Na een 
spectaculaire opkomst voor 1200 toeschouwers kon teruggekeken worden op een mooie avond. 
Het slotstuk van deze jaargang was in juni 2019 een wedstrijd tegen het Visserskoor. Hierin toonde het 
G-Team haar grote kwaliteit door er te staan als het echt moet. Na een 6-6 eindstand werd er via 
penalty’s gewonnen.  
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Nieuws en feiten voetbalseizoen 2018-2019 

 
 
IJsselmeervogels opent in Scheveningen  
Maandag 2 juli 2018 
Het competitieprogramma voor de Tweede divisie seizoen 2018-19 is vanochtend door de KNVB 
vrijgegeven. Het IJsselmeervogels van Ted Verdonkschot begint op 25 augustus met een uitduel bij 
Scheveningen. Een week later volgt de eerste thuiswedstrijd tegen VVSB. De derby's tussen 
IJsselmeervogels en Spakenburg worden gespeeld op 29 september (uit) en 19 januari (thuis). 
 
Engelse club voor Esmee de Graaf  
Woensdag 5 juli 2018 
Esmee de Graaf (20) stapt deze zomer over naar het Engelse West Ham United. De ploeg komt 
komend seizoen uit in de FA Women's Super League, wat het hoogste niveau is in Engeland. De 
voormalige jeugdspeler van IJsselmeervogels komt over van PEC Zwolle, waar ze sinds 2015 voor uit 
kwam. 
 
Loting KNVB beker  
Zaterdag 7 juli 2018 
Zaterdagochtend werd de loting voor de eerste en tweede kwalificatieronde van de KNVB beker 
verricht. IJsselmeervogels werd, onder toeziend oog van bestuurslid Marcel de Graaf en 
wedstrijdsecretaris Ronald-Jan Heek, in de tweede kwalificatieronde gekoppeld aan de winnaar van 
het duel tussen O.S.S.’20 en Noordwijk. IJsselmeervogels speelt thuis. 
 
1e training A-selectie  
Vrijdag 13 juli 2018 
De A-selectie van IJsselmeervogels start het seizoen 2018-19 op zaterdag 14 juli. Dan zal de selectie 
van nieuwbakken trainer Ted Verdonkschot de eerste training afwerken. Een week later volgt de eerste 
oefenwedstrijd, thuis tegen OFC Oostzaan en op 28 juli volgt een schitterend affiche: IJsselmeervogels 
- De Graafschap. 
 
Hoofdsponsor verlengd contract  
Zaterdag 14 juli 2018 
IJsselmeervogels is verheugd te kunnen melden dat overeenstemming is bereikt met FishPartners om 
het hoofdsponsorcontract open te breken en met vijf jaar te verlengen tot 2023. De visgroothandel die 
haar hoofdvestiging heeft in Spakenburg is al jaren sponsor bij IJsselmeervogels en staat sinds 2014 als 
hoofdsponsor op het shirt van de Rooien. 
 
Van Diermen naar IJsselmeervogels  
Zaterdag 14 juli 2018 
Kevin van Diermen komt over van De Graafschap en sluit per direct aan bij de A-selectie van 
IJsselmeervogels. De Spakenburgse verdediger kwam vrijdagavond tot overeenstemming met de club 
die hij op twaalfjarige leeftijd verliet. Het contract loopt tot de zomer van 2021.  
 
Erelid Hillebrand de Graaf overleden 
Zaterdag 21 juli 2018 
Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat erelid Hillebrand de Graaf na een lang ziekbed op 72-
jarige leeftijd is overleden. Hillebrand de Graaf, meestal aangesproken en beter bekend als Hip, was 
een warme persoonlijkheid die jarenlang als kantinebeheerder en bestuurslid (21 jaar) veel voor de club 
heeft betekend.  
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – OFC Oostzaan 4-1 (4-0) 
Zaterdag 21 juli 2018 
IJsselmeervogels heeft de eerste wedstrijd in de voorbereiding met ruime cijfers gewonnen van 
zondag derde-divisionist OFC Oostzaan. Na een 4-0 ruststand eindigde het duel uiteindelijk in 4-1.  
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – De Graafschap 3-2 (0-1) 
Zaterdag 28 juli 2018 
IJsselmeervogels won vandaag haar tweede oefenwedstrijd. Tegenstander was niet de minste, 
namelijk het naar de Eredivisie gepromoveerde De Graafschap. De eerste helft was voor de bezoekers 
uit Doetinchem (0-1), al gaven De Vogels al behoorlijk tegengas. Na rust waren de rollen omgedraaid en 
ging IJsselmeervogels er dik verdiend met de winst vandoor. 3-2. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – DOVO 5-0 (1-0) 
Dinsdag 31 juli 2018 
Waar eerder in de voorbereiding werd gewonnen van OFC Oostzaan (4-1) en De Graafschap (3-2) werd 
ook gewonnen van het Veenendaalse DOVO. Na 90 minuten spelen stond er 5-0 op het scorebord. 
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Oefenduel: IJsselmeervogels – Spijkenisse 5-1 (4-0) 
Zaterdag 4 augustus 2018 
Ook de vierde oefenwedstrijd ter voorbereiding op het seizoen 2018- 2019 werd in winst omgezet. 
Hoofdklasser Spijkenisse werd na een 4-0 ruststand met 5-1 verslagen. 
 
Harry Hamstra Cup: IJsselmeervogels – Sparta Nijkerk 2-0 (1-0) 
Dinsdag 7 augustus 2018 
De vijfde wedstrijd in de voorbereiding was er een om de Harry Hamstra Cup (voorheen Salentein Cup). 
Sparta Nijkerk was op de Westmaat de tegenstander. Na 90 minuten spelen op een bloedheet 
sportpark eindigede het duel in een zakelijke 2-0 overwinning voor de Vogels. 
 
Zschusschen per direct naar Al Hoceima (Marokko) 
Donderdag 9 augustus 2018 
Felitciano Zschusschen stapt per direct over naar het Marokkaanse Chabab Rif Al Hoceima. De spits 
kwam deze week een contract overeen met de club die uitkomt op het hoogste Marokkaanse niveau.  
 
Harry Hamstra Cup: DVS’33 – IJsselmeervogels 1-2 (0-1) 
Zaterdag 11 augustus 2018 
In het kader van de Harry Hamstra Cup speelde IJsselmeervogels zaterdag tegen DVS'33 op de 
Ebbenhorst van Sparta Nijkerk. Omdat DVS'33 met 1-2 werd verslagen, mag IJsselmeervogels zich de 
winnaar van de eerste Harry Hamstra Cup noemen. De beloning was een mooie beker en cheque ter 
waarde van 1500 euro. 
 
Vrijwilligersavond in het najaar  
Maandag 13 augustus 2018 
De laatste jaren was het de gewoonte om de vrijwilligersavond aan het begin van het nieuwe seizoen 
te houden. Op dit moment wordt er echter nog hard gewerkt om de kantine klaar te stomen voor het 
nieuwe seizoen. Om die reden leek het ons beter om de vrijwilligersavond te plannen op een datum 
dat de kantine weer beschikbaar is. Dat zal waarschijnlijk oktober worden. 
 
Open dag wordt familiedag  
Maandag 13 augustus 2018 
Normaal gesproken houdt IJsselmeervogels gedurende de laatste wedstrijd van de voorbereiding een 
open dag voor (ere)leden, sponsoren en supporters. Vanwege de verbouwing van wat in de toekomst 
het nieuwe clubhuis moet worden, is gekozen voor een andere invulling. 
 
Oefenduel: VVOG – IJsselmeervogels 0-4 (0-3) 
Dinsdag 14 augustus 2018 
Net als de eerste zes oefenwedstrijden voor het seizoen 2018/19 werd ook de zevende gewonnen. Op 
sportpark De Strokel in Harderwijk wonnen De Vogels simpel met 4-0 van VVOG. 
 
Erelid en oud-voorzitter Arthur van den Berg overleden 
Zaterdag 18 augustus 2018 
Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid en oud-voorzitter Arthur van den Berg na een 
lange periode van ziekte op 71-jarige leeftijd is overleden. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – FC Rijnvogels 4-0 (2-0) 
Zaterdag 18 augustus 2018 
Ook het laatste oefenduel in de voorbereiding werd in winst omgezet. FC Rijnvogels kwam nauwelijks 
in het stuk voor en werd dan ook met ruime cijfers verslagen.  
 
IJsselmeervogels treft Noordwijk 
Zaterdag 18 augustus 2018 
Noordwijk is er na verlenging in geslaagd om O.S.S. '20 te verslaan in de eerste kwalificatieronde van 
de KNVB beker. In Oss was de ploeg uit de Derde divisie zaterdag met 2-4 te sterk voor de ploeg uit de 
Derde divisie zondag. De Noorwijkers zijn zodoende aanstaande dinsdag de tegenstander zijn van 
IJsselmeervogels in de tweede kwalificatieronde. 
 
Carmelia in voorselectie  
Zaterdag 18 augustus 2018 
Shanon Carmelia is opgenomen in de 36-koppige voorselectie van de nationale ploeg van Curaçao. De 
ploeg van Remko Bicentini speelt op maandag 10 september op het eigen eiland in de Nations League 
tegen Grenada. 
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KNVB beker: IJsselmeervogels – Noordwijk 2-3 n.v. (2-0) 
Dinsdag 21 augustus 2018 
IJsselmeervogels heeft zichzelf andermaal enorm tekort gedaan in de KNVB beker. Net als vorig 
seizoen was Noordwijk te sterk. Na een 2-0-voorsprong bij rust, eindigde het duel na verlenging in een 
2-3 overwinning voor de gasten.  
 
Competitie: Scheveningen – IJsselmeervogels 1-3 (1-2) 
Zaterdag 25 augustus 2018 
De eerste wedstrijd van de nieuwe competitie zit erop en het werd gelijk een driepunter. Scheveningen 
werd in de badplaats met 1-3 verslagen nadat er al snel tegen een achterstand aan gekeken werd. 
Grote man was spits Danny van den Meiracker, die met drie rake kopballen de wedstrijd besliste.  
 
Competitie: IJsselmeervogels - VVSB 3-3 (3-1) 
Zaterdag 1 september 2018 
IJsselmeervogels is er niet in geslaagd een driepunter te behalen tegen VVSB. In de eerste helft was er 
geen vuiltje aan de lucht en stond het 3-1 voor de thuisclub. Een slordige tweede helft bracht VVSB 
volledig terug in de wedstrijd en stelde de gasten in staat een punt mee te nemen naar huis. 
 
Presentatiegids uitgereikt 
Zaterdag 1 september 2018 
Afgelopen zaterdag bracht IJsselmeervogels de presentatiegids voor het seizoen 2018-2019 uit, zoals 
inmiddels gebruikelijk op de eerste thuiswedstrijd van de competitie. De uitreiking van het eerste 
exemplaar vond plaats na afloop van de wedstrijd IJsselmeervogels - VVSB in de Salentein Lounge. 
 
Zschusschen keert per direct terug 
Woensdag 5 september 2018 
Felitciano Zschusschen keert per direct terug bij IJsselmeervogels. De 26-jarige aanvaller zou bij de 
Marokkaanse profclub Chabab Rif Al Hoceima aan de slag gaan, maar moest daar eind vorige maand 
toch op terugkomen. IJsselmeervogels diende daarop vorige week direct een overschrijvingsverzoek in 
en nu woensdagochtend ook de Schotse voetbalbond hem heeft vrijgegeven is Zschusschen per direct 
speelgerechtigd. 
 
Competitie: Excelsior Maassluis – IJsselmeervogels 0-2 (0-1) 
Zaterdag 8 september 2018 
In een traditioneel zware uitwedstrijd tegen het Excelsior Maassluis van trainer Dogan Corneille trok 
IJsselmeervogels vanmiddag aan het langste eind. Via treffers van Maikel de Harder en Mike van de 
Laar werd het uiteindelijk 0-2 voor de Rooien. 
 
250 x Maikel de Harder 
Zaterdag 15 september 2018 
Vandaag werd Maikel de Harder gehuldigd n.a.v. zijn 250ste officiële wedstrijd in de hoofdmacht van 
IJsselmeervogels. Twee weken terug tegen VVSB mocht Maikel deze mijlpaal bereiken. Uit handen van 
bestuurslid technische zaken Marcel de Graaf en clubarchivaris Tijmen de Graaf ontving de speler 
bloemen en een schaal als aandenken. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Jong Sparta 2-1 (1-1) 
Zaterdag 15 september 2018 
IJsselmeervogels won zaterdagmiddag overtuigend met 2-1 van Jong Sparta Rotterdam, door treffers 
van Danny van den Meiracker en Achraf Nejmi. En omdat Rijnsburgse Boys verloor is IJsselmeervogels 
alleen koploper van de Tweede divisie. 
 
Sponsoren bedankt op Salenteinavond 
Woensdag 19 september 2018 
Vorige week donderdag 13 september organiseerde IJsselmeervogels voor haar sponsoren de 
jaarlijkse Salenteinavond, om daar de sponsoren in het zonnetje te zetten en te bedanken voor het 
afgelopen seizoen. Op landgoed de Salentein genoten de ruim 200 aanwezigen van een luxe diner en 
de heerlijke Salentein-wijn. 
 
Tongavond vrijdag 12 oktober uitverkocht 
Woensdag 19 september 2018 
Wegens grote belangstelling is de Tongavond op vrijdag 12 oktober UITVERKOCHT! Ons nieuwe 
clubhuis is voor deze avond volledig vol. Gezien de massale interesse en een oplopende wachtlijst 
wordt momenteel gekeken of ook donderdag 11 oktober een extra avond kan worden georganiseerd. 
 
Extra Tongavond op donderdag 11 oktober 
Donderdag 20 september 2018 
Vanwege de snelle uitverkoop van de eerste Tongavond en de daardoor ontstane wachtlijst heeft 
IJsselmeervogels besloten een extra Tongavond te organiseren. Ook op donderdag 11 oktober is er dus 
een avond in het nieuwe clubhuis die in het teken staat van onbeperkt heerlijk gebakken vis en 
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gezelligheid. Deze avond wordt gehouden in ons nieuwe clubhuis en de opbrengst zal geheel ten 
goede komen aan de inrichting/meubilair voor dit nieuwe clubhuis. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – FC Lienden 1-0 (0-0) 
Zaterdag 22 september 2018 
IJsselmeervogels pakte vandaag drie belangrijke punten. Lang leek het erop dat de punten met FC 
Lienden gedeeld moesten worden, maar een rake vrije trap van invaller Soufian Moro in de 95e minuut 
brak de ban. 
 
Competitie: Spakenburg – IJsselmeervogels 2-2 (2-1) 
Zaterdag 29 september 2018 
De derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg is zaterdagmiddag geëindigd in een 2-2 gelijkspel. 
Spakenburg nam tweemaal de leiding, maar IJsselmeervogels kwam via Danny van den Meiracker en 
Robbert Olijfveld net zo vaak op gelijke hoogte. Door het gelijke spel blijft IJsselmeervogels 
ongeslagen in de Tweede divisie, maar moest het de koppositie wel over doen aan AFC, dat met 5-1 
won van Jong Almere City. 
 
Carmelia geselecteerd voor interland 
Dinsdag 2 oktober 2018 
Shanon Carmelia is opgenomen in de definitieve selectie voor de wedstrijd tussen de Amerikaanse 
Maagdeneilanden en Curaçao, op vrijdag 12 oktober. Het betekent dat Carmelia de wedstrijd tegen 
Jong Vitesse aan zich voorbij moet laten gaan. 
 
Kibbeling en introductie bier 
Woensdag 3 oktober 2018 
Donderdag 1 november wordt er na afloop van de training van het eerste elftal door Supportersclub 
N.A.S. kibbeling gebakken voor de aanwezigen in de kantine. Dit ter introductie van de vervanging van 
Jupiler en Hertog Jan in Amstel en Heineken Bier. Iedereen die IJsselmeervogels een warm hart 
toedraagt is welkom om mee te komen eten en te genieten van ons nieuwe bier. 
 
Nieuwe statuten van kracht 
Donderdag 4 oktober 2018 
Op 4 oktober is de akte voor de statutenwijziging zoals op de ALV van 21 juni 2018 goedgekeurd, 
gepasseerd bij de notaris. Daarmee zijn de nieuwe statuten van kracht. De inhoud kan ieder lid 
opvragen bij de secretaris. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – De Treffers 4-1 (1-1) 
Zaterdag 6 oktober 2018 
IJsselmeervogels won vandaag met 4-1 van De Treffers en omdat AFC bij Scheveningen niet verder 
kwam dan een 3-3 gelijkspel werd de koppositie van de Amsterdammers weer overgenomen. 
Hartverwarmend was de actie van Midden-Noord na afloop, toen deze een lading knuffels op het veld 
gooiden om spits Danny van den Meiracker te steunen. Zijn veel te vroeg geboren dochtertje ligt nog 
altijd op de intensive care. 
 
Beloften competitie: Jong Huizen – Jong IJsselmeervogels 2-2 (2-0) 
Dinsdag 10 oktober 2018 
Vandaag was de aftrap van de beloften competitie. Titelverdediger Jong IJsselmeervogels opende op 
sportpark de Wolfskamer in Huizen. Het werd een interessant duel waarin de thuisclub tot tien minuten 
voor het einde met 2-0 leidde, maar toch genoegen moest nemen met een punt.  
 
Van de Laar en Justiana verlengen contract 
Vrijdag 12 oktober 2018 
IJsselmeervogels heeft het contract met Mike van de Laar opengebroken en met twee jaar verlengd tot 
de zomer van 2021. Daarnaast werd deze week ook overeenstemming bereikt over een 
contractverlenging met Gillian Justiana. De middenvelder brak zijn contract open en verlengde het met 
twee jaar tot de zomer van 2021. 
 
Doelman Heek verlengd met 2 jaar 
Vrijdag 12 oktober 2018 
De technische commissie heeft het contract van Lammert Geert Heek met twee jaar verlengd. De club 
kwam donderdag tot overeenstemming met de 23-jarige doelman voor een contractverlenging tot 
2021. 
 
Blokhuis en Mink tekenen eerste contract 
Vrijdag 12 oktober 2018 
Rick Blokhuis (18) en Wesley Mink (17) hebben deze week een éénjarig contract getekend dat beiden 
tot het einde van het seizoen verbindt aan IJsselmeervogels. Beiden liepen in de voorbereiding op 
proef mee met de A-selectie en zijn nu beloond met hun eerste contract. 
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Olijfveld langer bij IJsselmeervogels 
Vrijdag 12 oktober 2018 
Robbert Olijfveld is met de technische commissie tot overeenstemming gekomen voor een 
contractverlenging tot de zomer van 2021. De 24-jarige aanvaller brak deze week zijn contract open en 
verlengde het met twee extra seizoenen. 
 
Zeer geslaagde Tongavond 
Zaterdag 13 oktober 2018 
Gisteravond organiseerde IJsselmeervogels de eerste Tongavond. Een avond waarbij voor een vast 
bedrag onbeperkt sliptong gegeten kon worden. Het werd een topavond waarbij ruim tweehonderd 
gasten genoten van gebakken vis, entertainment en bovenal een beregezellige avond. Het grote 
succes bleek aan het eind van de avond toen een cheque van maar liefst € 22.375 de lucht in ging. Dit 
bedrag wordt besteed aan de aankleding van ons nieuwe clubhuis. 
 
Competitie: Jong Vitesse – IJsselmeervogels 2-1 (0-0) 
Zaterdag 13 oktober 2018 
Deze warme zomerse herfstdag had alles in zich voor een mooie voetbalwedstrijd. Dit werd het 
uiteindelijk niet. In een matige wedstrijd verloor IJsselmeervogels met 2-1 van Jong Vitesse. De eerste 
seizoensnederlaag was daarmee een feit.  
 
Carmelia wint met Curaçao 
Zaterdag 13 oktober 2018 
De nationale ploeg van Curaçao heeft vrijdagavond een eenvoudige zege geboekt in de Concacaf 
Nations League kwalificatieronde. In het Amerikaanse Florida won de Caraïbische ploeg van Remko 
Bicentini met 0-5. IJsselmeervogels-verdediger Shanon Carmelia viel in de tweede helft in. 
 
Algemene ledenvergadering 
Dinsdag 16 oktober 2018 
Op woensdag 31 oktober zal de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden worden in de kantine van 
IJsselmeervogels. Aanvang: 20:00 uur. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Kon. HFC 1-0 (1-0) 
Zaterdag 20 oktober 2018 
IJsselmeervogels heeft vandaag in een lastige wedstrijd goede zaken gedaan. Op eigen veld werd een 
stug Koninklijke HFC verslagen met 1-0. Doordat koploper AFC met 3-2 verloor op bezoek bij Jong 
Sparta Rotterdam is IJsselmeervogels weer koploper van de Tweede divisie. 
 
Stout en El Azzouti naar IJsselmeervogels 
Maandag 22 oktober 2018 
IJsselmeervogels versterkt zich de komende jaren met de 25-jarige Gwaeron Stout en de 28-jarige 
Ahmed El Azzouti. De middenvelder en spits komen beiden over van competitiegenoot Kozakken Boys. 
El Azzouti tekende een contract tot de zomer van 2020, Stout voor de duur van één seizoen met een 
optie voor nog een tweede seizoen. 
 
Buscombi naar Katwijk - IJsselmeervogels 
Dinsdag 23 oktober 2018 
Helaas is er voor deze wedstrijd door de autoriteiten besloten dat er een buscombi-regeling van 
toepassing is. Dat betekent dat er alleen toegang is tot de wedstrijd voor mensen die met de 
georganiseerde bussen komen. Er zal geen kassaverkoop zijn, dus reizen op eigen gelegenheid is niet 
mogelijk. 
 
Monteiro naar IJsselmeervogels 
Vrijdag 26 oktober 2018 
In navolging op Gwaeron Stout en Ahmed el Azzouti zal ook Sanny Monteiro komende zomer de 
overstap maken van Kozakken Boys naar IJsselmeervogels. De 28-jarige multi-inzetbare verdediger 
tekende een contract voor de duur van twee seizoenen. 
 
Maikel de Harder verlengd tot 2021 
Vrijdag 26 oktober 2018 
Maikel de Harder speelt ook de komende twee seizoenen in het shirt van IJsselmeervogels. De 
Spakenburgse middenvelder keerde afgelopen zomer na een uitstapje van anderhalf jaar terug op de 
Westmaat en verlengde deze week zijn contract. 
 
Competitie: Katwijk – IJsselmeervogels 0-0 
Zaterdag 27 oktober 2018 
De topper op papier werd in het veld nooit een topper. Beide ploegen leken vooraf genoegen te 
nemen met een punt, waardoor het publiek de grote verliezer werd. Daarnaast zorgde de verplichte 
buscombi, voor supporters uit Spakenburg, ervoor dat er slechts 75 rooie supporters aanwezig waren 
in Katwijk.  
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Succesvolle ledenvergadering 
Dinsdag 30 oktober 2018 
Afgelopen woensdag werd in het nieuwe clubhuis de najaars-ALV gehouden. Bestuurslid Financiële 
Zaken André Beukers lichtte de resultatenrekening en de balans toe. Het jaar kon worden afgesloten 
met een klein positief resultaat van € 1961. Aftredend en herkiesbaar waren voorzitter Frank van den 
Bos en secretaris Theo Muijs. Beiden werden onder applaus herbenoemd voor een nieuwe periode. 
Marcel de Graaf was statutair aftredend als bestuurslid Technische Zaken na een periode van 8 jaar. In 
zijn plaatst werd Peter Frans Heinen bij acclamatie verkozen. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Kozakken Boys 3-0 (0-0) 
Zaterdag 3 november 2018 
IJsselmeervogels won vandaag met 3-0 van Kozakken Boys. Na de pauze maakte de Vogels het 
verschil. Invaller Felitciano Zschüsschen onderscheidde zich met de openingsgoal en een assist.  
 
Startschot Zalmaktie 2018 
Zaterdag 3 november 2018 
Voor aanvang van het duel tegen Kozakken Boys is het startschot gegeven voor de jaarlijkse 
ZalmaKtie. De eerste zalmen zijn door voorzitter Frank van den Bos overhandigd aan Peter Frans 
Koelewijn (FishPartners) en Frans ter Haar (Koelewijn's Haringleggerij). 
 
Van Leijenhorst verlengt tot 20121 
Maandag 5 november 2018 
De samenwerking tussen Marciano van Leijenhorst en IJsselmeervogels wordt met twee seizoenen 
verlengd. De in Soest woonachtige centrumverdediger had een aflopend contract en werd het eind 
vorige week eens met IJsselmeervogels over een contractverlenging. 
 
Fantastisch resultaat veilingavond 
Maandag 5 november 2018 
De Culinaire Veilingavond 2018 van IJsselmeervogels zit erop en wat een succes was het! Ruim 400 
aanwezigen zagen vrijdagavond 2 november aan het eind van de avond een cheque van maar liefst 
152.607 euro als resultaat van de avond. De financiering van het nieuwe clubhuis is hiermee rond. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – ADO’20 3-3 (3-1) 
Dinsdag 6 november 2018 
Het vermakelijke oefenduel tegen ADO’20, uitkomend in de Derde Divisie zondag, leverde een 3-3 
gelijkspel op. De gasten uit Heemskerk getraind door voormalig IJsselmeervogels’ speler Raymond 
Bronkhorst, kwamen in de eerste helft nauwelijks in het stuk voor, maar wisten na de pauze verdiend 
een punt uit het vuur te slepen.  
 
Peter Frans Heinen nieuw bestuurslid 
Woensdag 7 november 2018 
Op de ALV van 31 oktober is Peter Frans Heinen gekozen als nieuw bestuurslid. De 52 jarige Peter is 
voor de club geen onbekende. Vanaf 2000 maakte hij al eerder 10 jaar deel uit van het bestuur. Daarna 
was hij 5 jaar voorzitter van de technische commissie.  
 
FishPartners verlengt sponsorcontract met 5 jaar 
Donderdag 15 november 2018 
FishPartners, de internationale groothandel in vis en visproducten met het hoofdkantoor in Spakenburg, 
is ook de komende vijf seizoenen de trotse hoofdsponsor van IJsselmeervogels. Het huidige contract, 
dat stamt uit 2014, is opengebroken en verlengd tot en met seizoen 2022- 2023. 
 
Competitie: Jong Almere City FC – IJsselmeervogels 0-2 (0-0) 
Zaterdag 17 november 2018 
IJsselmeervogels won vandaag met 0-2 van Jong Almere City. Na een matige eerste helft, waarin de 
Vogels wel enkele kansen onbenut lieten, sloegen de rooien na de pauze toe. Invaller Danny van den 
Meiracker onderscheidde zich met een doelpunt en twee gele kaarten in de blessuretijd. De rode prent 
betekend een schorsing volgende week tegen HHC Hardenberg. 
 
Beloften competitie: Jong Houten – Jong IJsselmeervogels 4-4 (2-3) 
Dinsdag 20 november 2018 
De tweede wedstrijd van de beloften leverde een punt op tegen Jong Houten. Na een voorsprong bij 
de rust moest Jong IJsselmeervogels uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel. Gezien de 
verhoudingen was dit een terechte uitslag. 
 
Curaçao wint met invaller Carmelia 
Dinsdag 20 november 2018 
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Shanon Carmelia heeft met Curaçao de nationale ploeg van Guadeloupe met 6-0 verslagen. De 
verdediger van IJsselmeervogels kwam na 70 minuten binnen de lijnen in het duel om de Nations 
League. 
 
Competitie: HHC Hardenberg – IJsselmeervogels 3-0 (1-0) 
Zaterdag 24 november 2018 
IJsselmeervogels verloor vandaag met 3-0 van HHC Hardenberg. Een terechte overwinning voor de 
thuisclub. De marge van drie was te veel van het goede voor de Hardenbergers. 
 
Nejmi en Buitenhuis verlengen contract 
Donderdag 29 november 2018 
Achraf Nejmi en Jeffrey Buitenhuis spelen ook volgend seizoen bij IJsselmeervogels. De twee kwamen 
deze week een contract overeen dat beiden bindt tot de zomer van 2020, met een optie tot verlenging 
tot 2021. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – GVVV 1-2 (1-1) 
Zaterdag 1 december 2018 
Na een prima eerste helft, waarin IJsselmeervogels meer kansen creëerden dan GVVV, sloegen de 
gasten uit Veenendaal na de pauze keihard toe. Een vrije trap werd door vleugelverdediger Rodny 
Hofman onhoudbaar achter doelman Schaap geschoten. De tweede nederlaag op rij was daarmee een 
feit. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Jong De Graafschap 1-4 (0-0) 
Dinsdag 4 december 2018 
In een matige wedstrijd van vooral IJsselmeervogels’ zijde was het Jong De Graafschap dat na de 
pauze het verschil maakte. Het team van trainer Jan Vreman had het in die fase niet moeilijk met een 
nauwelijks geïnspireerd spelend IJsselmeervogels, waaruit bijna alle basisspelers ontbraken.  
 
Competitie: Barendrecht – IJsselmeervogels 1-4 (1-1) 
Zaterdag 8 december 2018 
De Vogels wonnen vanmiddag op een winderig sportpark De Bongerd in Barendrecht met 1-4 van de 
plaatselijke BVV. Een matige eerste gevolgd door een prima tweede helft bracht de winst. 
 
Beloften competitie: Jong IJsselmeervogels - Jong Houten 6-2 (3-1) 
Dinsdag 11 december 2018 
Tegen Jong Houten liet IJsselmeervogels opnieuw zien dat het scoren ze gemakkelijk afgaat. Na een 
3-1 voorsprong bij de rust liepen de beloften van de Vogels na de pauze uit naar een verdiende 6-2 
overwinning. 
 
Oliebollentraining haalt banden nauwer aan 
Donderdag 13 december 2018 
Vandaag vond de jaarlijkse oliebollentraining plaats. Deze veldtraining is de afsluiting van het 
kalenderjaar waarbij de verschillende seniorenteams en hoogste jeugdelftallen het in mixvorm tegen 
elkaar opnemen. De organisatie kijkt terug op een zeer succesvolle avond die werd afgesloten met een 
hapje en drankje. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Rijnsburgse Boys 4-1 (0-0) 
Zaterdag 15 december 2018 
Op een waterkoude Westmaat wist IJsselmeervogels het jaar 2018 met een klinkende 4-1 overwinning 
af te sluiten. Na een 0-0 ruststand, waarin IJsselmeervogels in de eerste helft de bovenliggende partij 
was, sloeg het na de pauze binnen een klein kwartier toe met vier goals.  
 
Nieuwe wedstrijdsecretaris gezocht 
Dinsdag 18 december 2018 
Na 7 jaar met verve het wedstrijdsecretariaat te hebben bemand, vindt Ronald-Jan Heek het tijd 
worden voor wat anders. Hij heeft aangegeven met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen als 
wedstrijdsecretaris. Daarom zijn we op zoek naar een (of misschien wel meerdere) opvolger(s). 
 
Gezellige vrijwilligersavond/kerstborrel 
Dinsdag 18 december 2018 
De traditionele vrijwilligersavond, dit keer laat in het jaar i.v.m. de verbouwing van de kantine en 
daarom in combinatie met de kerstborrel, werd een opnieuw een gezellige avond. Met de spelers van 
de A-selectie achter de bar en in de bediening werden de vele vrijwilligers voorzien van een hapje en 
drankje.  
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Doelman Schaap de beste van 2017-2018 
Dinsdag 18 december 2018 
Op de vrijwilligersavond werd de verkiezing van de speler van het jaar bekend gemaakt. Doelman 
Jaimy Schaap ging met deze prijs aan de haal. Op nummer twee en drie zijn Achraf Nejmi en Yannick 
Cortie geëindigd. Schaap is de opvolger van Marciano van Leijenhorst.  
 
Van Riel verlengd contract 
Woensdag 19 december 2018 
Middenvelder Eef van Riel heeft zijn contract bij IJsselmeervogels verlengd. De 26-jarige in Nijmegen 
woonachtige Van Riel kwam deze week een contractverlenging overeen met de technische commissie 
van IJsselmeervogels, waardoor hij tot 2020 is vastgelegd. 
 
Hoofd scouting kondigt afscheid aan 
Dinsdag 25 december 2018 
Jeroen Dammers stopt na dit seizoen als hoofdscouting en wedstrijdanalist. Hij verhuist vanwege zijn 
werk naar Hong Kong. In het seizoen 2014/15 werd hij bij de Vogels scout en analist. Vorig seizoen 
werd hij hiervoor eindverantwoordelijke. 
 
IJsselmeervogels bedankt vrijwilligers 
Dinsdag 25 december 2018 
In de nieuwe kantine heeft IJsselmeervogels dinsdagavond in een met de kerstborrel gecombineerde 
vrijwilligersavond de rijke hoeveelheid vrijwilligers die onze club heeft, in het zonnetje gezet. Het werd 
een mooie avond waarin Versslagerij Gerard van Twillert met een uitgebreid buffet en Mink’s IJs met 
een ijsdelicatesse de vele vrijwilligers lieten genieten. 
 
Spelersruil met DVS’33 
Woensdag 2 januari 2019 
Het bestuur van DVS '33 Ermelo en die van IJsselmeervogels hebben een akkoord bereikt over de 
tijdelijke spelersruil van Maurice de Ruiter en Soufyan Moro. Deze overeenkomst gaat per direct in en 
duurt tot aan de zomerstop van 2019. 
 
Contractverlenging Verdonkschot 
Zaterdag 5 januari 2019 
IJsselmeervogels is op het trainingskamp in Breda een contractverlenging met hoofdtrainer Ted 
Verdonkschot overeengekomen. De ervaren Haarlemse trainer verlengde zijn contract met één jaar, tot 
de zomer van 2020. 
 
Oefenduel: ASWH – IJsselmeervogels 0-1 (0-0) 
Zaterdag 5 januari 2019 
Als onderdeel van het trainingskamp in Breda speelde IJsselmeervogels een oefenduel tegen zaterdag 
derde divisionist ASWH uit Hendrik Ido Ambacht. Op het terrein van ASWH wonnen de Vogels met 1-0 
door een doelpunt in de tweede helft van Maikel de Harder. De van DVS’33 gehuurde aanvaller 
Maurice de Ruiter maakte als invaller zijn officieuze debuut.  
 
Nieuwjaarsreceptie en opbrengst zalmactie 
Zaterdag 5 januari 2019 
Op de nieuwjaarsreceptie bedankte voorzitter Frank van den Bos de vele toegestroomde vrijwilligers 
en wenste hen een gezegend en gezond 2019 toe. Daarna mocht Piet Bos de opbrengst van de 
zalmactie bekend maken. In een enigszins hilarische speech benadrukte Piet nog eens heel blij te zijn 
dat hij als ‘rooie’ geboren is. Daarna kon hij vreugdevol melden dat de zalmactie het prachtige bedrag 
van 29.000 euro had opgeleverd.  
 
Competitie: AFC – IJsselmeervogels 2-3 (1-1) 
Zaterdag 12 januari 2019 
IJsselmeervogels won de eerste officiële wedstrijd van 2019 met 2-3 bij koploper AFC en zag daardoor 
het gat slinken naar twee punten. Invaller en debutant Maurice de Ruiter was de gevierde man. Hij 
schoot diep in blessuretijd de beslissende penalty binnen. 
 
Competitie: IJsselmeervogels - Spakenburg 1-1 (1-1) 
Zaterdag 19 januari 2019 
De 82e editie van de derby der derby’s eindigde net als de 81e in een gelijkspel. Waar het in 
september 2-2 werd, stapten beide teams deze keer met een 1-1 eindstand van het veld. 
IJsselmeervogels moest daar het meest tevreden mee zijn omdat het bijna de gehele tweede helft met 
een man minder speelden nadat Maikel de Harder na een kopstoot een terechte rode kaart kreeg. 
 
5 duels schorsing voor Maikel de Harder 
Maandag 21 januari 2019 
De kopstoot die Maikel de Harder tijdens de Derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg uitdeelde 
aan tegenstander Mike Vreekamp kost hem vijf duels schorsing. De aanvallende middenvelder ontving 



  Jaarverslag 2018-2019  v.v. IJsselmeervogels 
 

  11 van 18 

een schikkingsvoorstel van vijf duels van de aanklager van de KNVB en besloot, in overleg met zijn 
club, het voorstel te accepteren.  
 
Trainer 2e elftal vertrekt 
Maandag 21 januari 2019 
Norbert Koelewijn (30) heeft bij de technische commissie te kennen gegeven na dit seizoen te 
vertrekken als trainer/coach van IJsselmeervogels 2 en het belofteteam. De Spakenburger keerde in 
2017 terug als trainer en is toe aan een nieuwe sportieve uitdaging. 
 
Meiden onder 19-1 als kampioen naar de Hoofdklasse 
Maandag 21 januari 2019 
De meiden van Onder 19-1 hebben afgelopen zaterdag de najaarstitel binnengehaald. Op de laatste 
speeldag van de najaarscompetitie moest er gewonnen worden van Waterwijk uit Almere. De gasten 
uit Almere werden met 4-0 verslagen en dus kon de kampioensvlag in top. De ploeg van coach Tijmen 
en Els Blokhuis promoveert door deze prestatie ook meteen naar het hoogste niveau: de Hoofdklasse. 
 
Trainer JO19-1 verlengd contract 
Vrijdag 25 januari 2019 
De technische commissie jeugd van IJsselmeervogels heeft het contract met trainer Wouter Zewuster 
met een jaar verlengd. 
 
Competitie: IJsselmeervogels - Scheveningen 2-0 (1-0) 
Zaterdag 26 januari 2019 
IJsselmeervogels won vandaag met 2-0 van Scheveningen en zag koploper AFC punten verspelen 
tegen Kozakken Boys (1-1). Hierdoor klommen De Vogels weer dichterbij de Amsterdammers en zagen 
het gat slinken tot twee punten. 
 
Jeroen de Harder naar Eemdijk 
Maandag 28 januari 2019 
Jeroen de Harder speelt met ingang van volgend seizoen weer op Sportpark De Vinken. De 25-jarige 
doelman keert daarmee na één seizoen bij IJsselmeervogels terug bij Eemdijk. 
 
Officiële opening kantine op 22 februari  
Dinsdag 29 januari 2019 
Het is bijna zover, de laatste puntjes worden nog op de i gezet, maar op 22 februari kan de tot clubhuis 
verbouwde kantine eindelijk officieel geopend worden. Die avond zal er, voor genodigden, een 
officieel gedeelte zijn van 19:00 tot ongeveer 20:30 uur. Aansluitend is er open huis voor alle leden en 
belangstellenden. 
 
Competitie: VVSB – IJsselmeervogels 1-2 (1-0) 
Zaterdag 2 februari 2019 
IJsselmeervogels won zaterdagavond met 1-2 van VVSB. In Noordwijkerhout kwamen De Rooien na 
een krap kwartier op achterstand, maar bogen het de stand na rust in een dikke minuut om naar 1-2 
door treffers van Eef van Riel en Danny van den Meiracker. 
 
Keeperstrainer Mulder tekent bij 
Dinsdag 4 februari 2019 
De technische commissie heeft het contract met keeperstrainer Jacob Mulder met één seizoen 
verlengd. De Harderwijker gaat zodoende volgend seizoen zijn zevende jaargang in als staflid van de 
A-selectie. 
 
Carmelia en IJsselmeervogels uit elkaar 
Dinsdag 5 februari 2019 
IJsselmeervogels en vleugelverdediger Shanon Carmelia nemen aan het eind van dit seizoen afscheid 
van elkaar. Dat zijn de technische commissie en de Curaçaos international (29) deze week 
overeengekomen. 
 
Markiet tekent bij AFC 
Dinsdag 5 februari 2019 
IJsselmeervogels neemt na dit seizoen afscheid van Gévero Markiet. De 27-jarige centrumverdediger is 
op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging vanwege een gebrek aan speeltijd en heeft die voor 
komend seizoen gevonden bij tweededivisionist AFC Amsterdam. 
 
De Visser vertrekt 
woensdag 6 februari 2019 
De wegen van IJsselmeervogels en Kevin de Visser scheiden na één seizoen. De 28-jarige 
middenvelder kwam afgelopen zomer over van Koninklijke HFC. In goed onderling overleg is besloten 
om na dit seizoen geen verlenging te geven aan de samenwerking. 
 



  Jaarverslag 2018-2019  v.v. IJsselmeervogels 
 

  12 van 18 

Achraf Nejmi bij de club van 100 
Donderdag 7 februari 2019 
Afgelopen zaterdag tegen VVSB speelde Achraf Nejmi als invaller zijn 100ste duel in de hoofdmacht 
van IJsselmeervogels. Voor deze mijlpaal zal de middenvelden in het thuisduel tegen Excelsior 
Maassluis worden gehuldigd. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Excelsior Maassluis 2-2 (1-2) 
Zaterdag 9 februari 2019 
IJsselmeervogels heeft zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld tegen Excelsior Maassluis. Na een 2-1 
achterstand bij rust kwamen de Vogels ijzersterk uit de kleedkamer en maakte, ondanks het missen 
van een penalty, de verdiende gelijkmaker.  
 
Beloften competitie: Jong IJsselmeervogels - Jong Huizen 2-2 (1-1) 
Woensdag 13 februari 2019 
Gisteravond speelden de Jonge Vogels alweer hun laatste poule wedstrijd in de Acerbis beloften 
competitie. Op eigen veld moesten ze het opnemen tegen Jong Huizen. Inzet was de eerste plaats in 
de poule. Die werd een prooi voor IJsselmeervogels, dat aan een gelijkspel voldoende had. Wie de 
tegenstander wordt in de kwartfinale is nog niet bekend. 
 
Officiële opening kantine 
Vrijdag 15 februari 2019 
Het is bijna zover, de laatste puntjes worden nog op de i gezet, maar op 22 februari kan de tot clubhuis 
verbouwde kantine eindelijk officieel geopend worden. Die avond zal er, voor genodigden, een 
officieel gedeelte zijn van 19:00 tot ongeveer 20:30 uur. Aansluitend is er open huis voor alle leden en 
belangstellenden Ter voorbereiding hierop zal de kantine van 18 tot 22 februari gesloten zijn.  
 
Competitie: Jong Sparta – IJsselmeervogels 1-3 (0-2) 
Zaterdag 16 februari 2019 
In het Sparta Stadion ‘Het Kasteel’ won IJsselmeervogels zaterdagmiddag met 1-3 van Jong Sparta. 
Hiermee klimt het naar de koppositie. Of dit zo blijft wordt morgen bekend als AFC zondagmiddag in 
Groesbeek in actie tegen komt tegen De Treffers. 
 
Oudste lid Geurt Roos overleden 
Dinsdag 19 februari 2019 
Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat oud-eerste-elftalspeler Geurt Roos op de gezegende 
leeftijd van 94 jaar is overleden. Geurt was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en wist dat zijn einde zou 
komen. Geurt was niet alleen het oudste lid van de club, maar tevens de oudste voormalig eerste-
elftalspeler van IJsselmeervogels. 
 
Cor Ruizendaal trainer 2e elftal 
Dinsdag 19 februari 2019 
IJsselmeervogels heeft overeenstemming bereikt met Cor Ruizendaal voor de functie van trainer/coach 
bij het tweede elftal. Ruizendaal komt over van SEC, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen en hij 
vervangt op De Westmaat de vertrekkende Norbert Koelewijn. Ruizendaal neemt Roberto van 
Moorselaar mee als zijn inmiddels vaste assistent. 
 
Nieuwe clubhuis feestelijk geopend 
Vrijdag 22 februari 2019 
Vandaag is onder grote belangstelling het nieuwe clubhuis geopend. De openingshandeling werd 
verricht door de voorzitter van de bouwcommissie, Jan Gerard Koelewijn. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Jong Almere City FC 5-3 (1-3) 
Zaterdag 23 februari 2019 
Voor het eerste sinds 27 oktober staat IJsselmeervogels weer alleen aan kop. Op die datum speelde 
IJsselmeervogels gelijk bij Katwijk en zag het AFC voorbij komen. De Vogels wonnen met 5-3 van Jong 
Almere City FC en zag medekoploper AFC met 4-2 verliezen van HHC waardoor De Vogels alleen aan 
de leiding gaan. 
 
Fysio Engelman stopt na 18 jaar 
Dinsdag 26 februari 2019 
Leo Engelman stopt na maar liefst 18 seizoenen aan het eind van dit seizoen met zijn werkzaamheden 
als fysiotherapeut bij de A-selectie van IJsselmeervogels. De 66-jarige Leusdenaar kondigde zijn 
naderende afscheid recent aan bij de technische commissie. 
 
Beloftenteam heeft topavond bij FC Utrecht 
Dinsdag 26 februari 2019 
Het team dat vorig jaar de Acerbis-beloftencompetitie heeft gewonnen was afgelopen zaterdag te gast 
bij FC Utrecht - Excelsior. Dit was een onderdeel van het winnen van de eerste prijs in deze competitie. 
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Echte mannenbingo uitverkocht 
Vrijdag 1 maart 2019 
De Echte Mannen Bingo, die dit jaar op de agenda staat voor 15 maart, is volledig uitverkocht. 
Dientengevolge zal er geen online verkoop volgen. 
 
Mike Grim naar IJsselmeervogels 
Woensdag 7 maart 2019 
IJsselmeervogels heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Mike Grim. De 22-
jarige doelman komt over van Almere City en is een contract overeengekomen voor de duur van één 
seizoen. 
 
Competitie: Kozakken Boys – IJsselmeervogels 5-0 (2-0) 
Zaterdag 9 maart 2019 
Doordat AFC twee weken geleden afgelost werd als koploper zat de sfeer er bij de Rooien goed in. Na 
de uitwedstrijd bij Kozakken Boys was hier niets meer van over. IJsselmeervogels werd van het kastje 
naar de muur gespeeld en verloor uiteindelijk met harde cijfers; 5-0. 
 
Competitie: IJsselmeervogels - Katwijk 1-1 (1-0) 
Zaterdag 16 maart 2019 
Na de 5-0 oorwassing tegen Kozakken Boys hebben De Vogels zich herpakt tegen regerend kampioen 
Katwijk. Het werd uiteindelijk 1-1 en doordat medekoploper AFC ten onder ging bij GVVV werd de 
koppositie weer overgenomen. 
 
Kunst vertrekt bij IJsselmeervogels 
Dinsdag 19 maart 2019 
Het verblijf van Jorrit Kunst aan de rode zijde van de Westmaat blijft beperkt tot een seizoen. De 
verdediger heeft deze week bij de technische commissie aangegeven uit te willen zien naar een 
andere club, vanwege een gebrek aan speeltijd 
 
Quincy Veenhof naar IJsselmeervogels 
Dinsdag 19 maart 2019 
IJsselmeervogels is erin geslaagd de getalenteerde Quincy Veenhof voor komend seizoen te 
contracteren. De 19-jarige middenvelder komt over van Bennekom, waar hij dit seizoen aan zijn eerste 
volledige seizoen in de A-selectie bezig is. 
 
Beloften competitie: Jong IJsselmeervogels - Jong VVOG 4-1 (2-1) 
Woensdag 20 maart 2019 
Het beloftenteam van IJsselmeervogels speelde dinsdagavond de kwartfinale van de Acerbis 
Beloftencompetitie tegen Jong VVOG. In een leuke wedstrijd toonde de jonge Vogels zich met 4-1 de 
beste en bereikte zo de halve finale. Hierin speelt IJsselmeervogels op 9 april thuis tegen Hercules. De 
andere halve finale gaat tussen DVS’33 en Bennekom. 
 
Competitie: Kon. HFC – IJsselmeervogels 4-1 (1-1) 
Zaterdag 23 maart 2019 
Nadat vorige week de koppositie van AFC werd overgenomen is deze na de 4-1 nederlaag tegen 
Koninklijke HFC weer afgestaan aan AFC. De club van Ted Verdonkschot verloor door persoonlijke 
fouten van een gemotiveerd spelend Kon. HFC. 
 
Mark de Graaf vertrekt naar Amerika 
Dinsdag 26 maart 2019 
Mark de Graaf (19) maakt komende zomer de overstap naar het voetbalteam van de Shawnee State 
University: Shawnee State Bears. De ploeg speelt op dit moment in de Mid-South Conference het 
niveau onder de National League en georganiseerd door het US Youth Soccer Leagues Program. Naast 
zijn voetbalcarrière vervolgt De Graaf ook zijn studie bij de Shawnee State University.  
 
Vincent Muis naar A-selectie IJsselmeervogels 
Dinsdag 26 maart 2019 
Vincent Muis (17) maakt komend seizoen de overstap naar de A-selectie van IJsselmeervogels. De uit 
Amersfoort afkomstige middenvelder maakt de overstap vanuit het hoogste elftal uit de jeugdopleiding: 
Onder 19-1. Muis kwam deze week een contract overeen dat hem bindt tot de zomer van 2020. 
 
Carmelia verliest met Curaçao 
Donderdag 28 maart 2019 
Afgelopen weekend heeft Curaçao met 2-1 verloren van Antigua en Barbuda in de Nations League 
Kwalificatie. Shanon Carmelia kwam een gedeelte van de wedstrijd in actie. Door de nederlaag is de 
ploeg van Remko Bicentini niet ongeslagen gebleven en als 4e eindigde van de 34 teams in de 
kwalificatiereeks. 
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Competitie: IJsselmeervogels - Barendrecht 3-0 (1-0) 
Zaterdag 30 maart 2019 
Na drie wedstrijden zonder overwinning werd er tegen Barendrecht weer gewonnen. Het werd 
uiteindelijk 3-0 voor De Vogels. Morgen komt koploper AFC in actie. 
 
Zschusschen op zoek naar nieuwe club 
Donderdag 28 maart 2019 
De samenwerking tussen IJsselmeervogels en Felitciano Zschusschen blijft beperkt tot één seizoen. De 
27-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van het Schotse Inverness en gaat op zoek naar een 
nieuwe club. 
 
Zaal 2 kampioen 
Vrijdag 29 maart 2019 
Vandaag kroonde IJsselmeervogels Zaal 2 zich tot kampioen in de vierde klasse en promoveerde 
daarmee naar de derde klasse. De ploeg bleef twee teams van Spakenburg voor op de ranglijst en 
door een 7-2 overwinning op Amersfoortse Boys 7 kon de kampioensvlag in top. 
 
Wasserette voorzien van nieuwe wasmachines 
Donderdag 4 april 2019 
Eind maart is onze wasserette 'Reinette' voorzien van compleet nieuwe Miele wasapparatuur. 
Zowel de was- als de droogmachines zijn geleverd door Miele. De vorige apparaten waren na maar 
liefst 20 jaar van trouwe dienst wel toe aan vervanging.  
 
Zaal 8 kampioen 
Vrijdag 5 april 2019 
IJsselmeervogels zaal 8 wist op overtuigende wijze het kampioenschap binnen te halen. Met een 
indrukwekkend doelsaldo van +131 en 181 doelpunten voor staat de jonge ploeg ruimschoots bovenaan 
in de 5e klasse.  
 
Competitie: Rijnsburgse Boys – IJsselmeervogels 1-3 (0-2) 
Zaterdag 6 april 2019 
Op sportpark Middelmors in Rijnsburg won IJsselmeervogels zaterdagmiddag met 1-3 van Rijnsburgse 
Boys. Omdat AFC ook won (met 2-3 bij Katwijk) blijven de rood-witten op plek twee met een 
achterstand van twee punten op de Amsterdammers. 
 
Samenwerking met de Ruiter per direct stopgezet  
Maandag 8 april 2019 
De samenwerking tussen Maurice de Ruiter en IJsselmeervogels is met onmiddellijke ingang 
stopgezet. De 27-jarige aanvaller heeft in de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys ontoelaatbaar gedrag 
vertoond waardoor de huurovereenkomst per direct is beëindigd. De Ruiter kwam deze winter op 
huurbasis over van DVS'33 Ermelo.  
 
Vis en Van de Groep verlengen contract als jeugdtrainer  
Maandag 8 april 2019 
Cor Vis en Rut van de Groep hebben de TC-Jeugd te kennen gegeven dat ze ook volgend seizoen de 
O19-2 willen blijven trainen. Naast het trainen en coachen van de O19-2, hebben ze de opdracht om 
spelers de sprong van de O19-2 naar de O19-1 te laten maken.  
 
Wegen IJsselmeervogels en Zewuster scheiden  
Maandag 8 april 2019 
In een gesprek tussen de TC-Jeugd en trainer JO19-1 Wouter Zewuster in goed overleg besloten om de 
samenwerking per direct te beëindigen. Beiden hebben teveel verschil van inzicht in de samenwerking 
en er is te weinig vertrouwen in een goede afloop van de huidige competitie. De rest van het seizoen 
zullen Ali Yildiz en Peter van Diermen de honneurs waarnemen. 
 
Beloften competitie: Jong IJsselmeervogels - Jong Hercules 2-3 (1-1) 
Dinsdag 9 april 2019 
Jong IJsselmeervogels is er niet in geslaagd de finale van de Acerbis beloftencompetitie te bereiken. In 
de halve eindstrijd waren de beloften van Hercules net iets sterker. 
 
Cortie verlengt contract 
Woensdag 10 april 2019 
De technische commissie en Yannick Cortie hebben deze week overeenstemming bereikt over een 
contractverlenging. De 25-jarige verdediger kwam deze week een verlenging met IJsselmeervogels 
overeen tot de zomer van 2020. 
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Volgend seizoen een JO 14-1 team 
Donderdag 11 april 2019 
Om de aansluiting in de diverse leeftijdscategorieën beter op elkaar aan te laten sluiten heeft de TC-
jeugd besloten om vanaf volgend seizoen te starten met een JO 14-1. De 25-jarige in Bunschoten 
woonachtige Rida Drissi zal dit team als trainer begeleiden. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – HHC Hardenberg 1-2 (1-0) 
Zaterdag 13 april 2019 
Door een 1-2 nederlaag tegen HHC neemt IJsselmeervogels plaats in de wachtkamer. Koploper AFC 
won met 3-0 van Barendrecht en liep uit naar een voorsprong van 5 punten. Met nog vijf wedstrijden te 
spelen is de achterstand groot, maar in deze competitie niet onmogelijk om nog in te lopen. 
 
Competitie: GVVV – IJsselmeervogels 3-2 (2-1) 
Zaterdag 20 april 2019 
Ondanks een veldoverwicht verloor IJsselmeervogels van GVVV. Door twee goals in blessuretijd (één 
in de eerste en één in de tweede helft) versloegen De Veenendaalers de Spakenburgers en mede door 
dit resultaat is de achterstand op koploper AFC zo goed als onoverbrugbaar geworden. 
 
Presentatie uittenue 2019/20 op Koningsdag 
Woensdag 24 april 2019 
Ook dit jaar zal IJsselmeervogels tijdens de Koningsdag het nieuwe uittenue voor het seizoen 2019/20 
presenteren. Het tenue zal direct beschikbaar zijn in de IJsselmeervogels fanshop tegen een mooie 
‘kick-off korting’. 
 
Koningsdag-feestmarkt brengt recordopbrengst op 
Zaterdag 27 april 2019 
IJsselmeervogels heeft ondanks de slechte weersvoorspellingen een fantastische opbrengst 
genoteerd bij de feestmarkt die jaarlijks tijdens Koningsdag wordt georganiseerd. Na zorgvuldig tellen 
kwam men op een bedrag van maar liefst €47.400 uit. Een record sinds de feestmarkt op Koningsdag 
in plaats van Koninginnedag wordt gevierd. 
 
Ali Akla verlengt contract 
Vrijdag 3 mei 2019 
Ali Akla heeft deze week zijn contract bij IJsselmeervogels verlengd voor de duur van één seizoen. De 
aanvaller kwam in de zomer van 2016 over van DVS’33 Ermelo en gaat zodoende zijn vierde seizoen bij 
IJsselmeervogels in. Met deze contractverlenging is de selectie voor komend seizoen in principe rond. 
 
Bestuursverklaring n.a.v. berichten in de pers 
Zaterdag 4 mei 2019 
Het bestuur van IJsselmeervogels komt met een verklaring waarin het afstand neemt van een publicatie 
in een regionale krant dat vermeld dat een groot deel van de spelersgroep niet meer achter trainer 
Verdonkschot staat. Het bestuur betreurt het ten zeerste dat de vertrouwelijke inhoud van de 
evaluatiegesprekken naar buiten zijn gebracht, maar sluit aan bij de uitspraak van Andre van Diermen 
van de TC, dat er niet getwijfeld wordt aan het draagvlak van de technische staf. 
 
Competitie: De Treffers – IJsselmeervogels 3-1 (2-0) 
Zaterdag 4 mei 2019 
IJsselmeervogels verloor vanmiddag met 3-1 van De Treffers in Groesbeek. Hiermee komt AFC in een 
zetel om morgenmiddag de titel te pakken, thuis tegen Scheveningen. Ook zien De Vogels Excelsior 
Maassluis op doelsaldo voorbijkomen. 
 
IJsselmeervogels 2 bereikt bekerfinale 
Dinsdag 7 mei 2019 
De reserves van IJsselmeervogels blijven het fantastisch doen in het bekertoernooi. In de halve finale 
werd op de eigen Westmaat het tweede elftal van SDO met 5-1 verslagen. Daarmee is de finale bereikt 
waarin het tweede team van DEM de tegenstander wordt.  
 
Competitie: IJsselmeervogels – Jong Vitesse 2-3 (1-1) 
Zaterdag 11 mei 2019 
Voor de vierde keer op rij verloor IJsselmeervogels. De derde plek bleef behouden omdat Katwijk ook 
verloor. Op De Westmaat gingen de mannen van trainer Ted Verdonkschot met 2-3 onderuit tegen 
Jong Vitesse. Danny van den Meiracker mistte vlak voor tijd een penalty. 
 
Competitie: FC Lienden – IJsselmeervogels 2-3 (1-3) 
Zaterdag 18 mei 2019 
Na vier nederlagen was het weer een keer tijd voor een overwinning. Dat werd het ook. Een goede 
eerste en een matige tweede helft waren goed genoeg voor een driepunter in Lienden. Na exact 2x 45 
minuten stond het 2-3 en werden drie punten bijgeschreven. 
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Doelman Schaap bereikt de 100 
Dinsdag 21 mei 2019 
Afgelopen zaterdag in het uitduel tegen FC Lienden speelde Jaimy Schaap zijn 100ste officiële 
wedstrijd in de hoofdmacht van IJsselmeervogels. Binnen drie seizoenen 100 wedstrijden spelen is 
best uniek. Daarom willen we de jubilaris graag aanstaande zaterdag in het thuisduel tegen AFC in het 
zonnetje zetten. 
 
Carmelia opgeroepen in selectie Curaçao 
Zaterdag 25 mei 2019 
Shanon Carmelia is door bondscoach Remko Bicentini opgeroepen om met Curaçao deel te nemen 
aan de Gold Cup 2019, het voetbalkampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben, 
dat wordt gespeeld van 15 juni tot 7 juli. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – AFC 2-1 (0-0) 
Zaterdag 25 mei 2019 
Op eigen veld heeft IJsselmeervogels verdiend met 2-1 gewonnen van kampioen AFC Amsterdam. 
Door doelpunten van Zschusschen en Van Riel kwam de ploeg van Ted Verdonkschot na rust twee 
keer op voorsprong. Door de overwinning eindigt IJsselmeervogels in punten op een gedeelde tweede 
positie op de ranglijst en neemt het bovendien de eerste periodetitel over van AFC. 
 
Overmars naar IJsselmeervogels 
Dinsdag 28 mei 2019 
IJsselmeervogels heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Frenkie Overmars. 
De 19-jarige flankspeler en zoon van Ajax-directeur Marc, komt over van sv Epe dat uitkomt in de Derde 
klasse B. Overmars tekent een contract tot de zomer van 2020. 
 
Nieuws van de voorjaars-ALV 
Woensdag 29 mei 2019 
Gisteren werd de voorjaars-ALV van IJsselmeervogels gehouden. Hierbij de belangrijkste berichten op 
een rij. Wouter Hopman ontving een oorkonde als eerste lid van ‘De Rode Draad’, voor leden die langer 
dan 50, 60 en 70 jaar lid zijn. De begroting voor 2019-2020 werd, inclusief de daarbij behorende 
contributieverhoging door de vergadering goedgekeurd. De plannen voor fase 3 van de verbouwing 
kregen groen licht van de aanwezige leden. Peter Varenkamp nam afscheid als RvA-lid. Hij wordt 
opgevolgd door Kees de Jong. Tot slot werd Gijs de Graaf gekozen als bestuurslid. Gijs zal de 
portefeuille ‘Events’ gaan beheren. 
 
IJsselmeervogels 2 wint de beker 
Vrijdag 31 mei 2019 
IJsselmeervogels 2 heeft vanavond ten koste van DEM 2 de beker veroverd, het werd in de finale op 
het sportcomplex van Legmeervogels uiteindelijk 0-2 voor IJsselmeervogels.  
 
9e editie Vriendinnendag groot succes 
Zaterdag 1 juni 2019 
Afgelopen donderdag kwamen er weer 75 meiden vol enthousiasme met hun slaapspullen naar de 
club. Het jaarlijkse evenement is een ware happening voor de meiden. Er werd een slaapplek 
opgezocht en luchtbedjes werden opgeblazen. Met de pasapas werd de warming-up gedaan en 
werden spelletjes gespeeld. De dag werd afgesloten met poffertjes. Het was een geweldige 9e editie, 
waar er weer veel werd gelachen. Als leiding kijken wij nu al uit naar de 10e editie! 
 
Jeugd G-Team wint hoofdprijs 
Zaterdag 1 juni 2019 
Vandaag is ons Jeugd G-Team Friends League kampioen geworden op het grote Slot toernooi bij 
Koninklijke HFC te Haarlem. Ongeslagen met de volle 12 punten pakte ze de beker. Ook dit jaar was 
het weer fantastisch georganiseerd door de Koninklijke HFC uit Haarlem. 
 
Jan van Willige trainer JO11-1 
Maandag 3 juni 2019 
Aankomend seizoen zal Jan van Willige net als vorig seizoen de O11-1 onder zijn hoede nemen. 
Daarnaast zal Jan net als afgelopen seizoen nauw betrokken zijn bij de Keepersacademie van de 
onderbouw. In september zal hij ook starten met een pupillenopleiding van de KNVB.  
 
Gezellige fietspuzzeltocht 
Dinsdag 4 juni 2019 
Zo'n 35 mensen hebben vandaag tot grote tevredenheid meegedaan aan de fietspuzzeltocht in het 
kader van de week van IJsselmeervogels. De deelnemers kijken terug op een mooie middag en willen 
hierbij de organisatie en zeker ook de sponsoren hartelijk bedanken. 
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Bosschaart assistent-trainer BVO 
Vrijdag 7 juni 2019 
Pascal Bosschaart gaat zijn assistent-trainerschap bij IJsselmeervogels combineren met een part-time 
assistent-trainerschap bij Cambuur Leeuwarden. Hij wordt hiermee herenigd met Sandor van der Heide, 
die vanaf komend seizoen full-time assistent-trainer is in de Friese stad, onder hoofdtrainer Henk de 
Jong. 
 
Feestavond jubilerende supportersclub NAS 
Vrijdag 7 juni 2019 
Vandaag vierde supportersclub N.A.S. dat ze 25 jaar bestaan. Dit deden ze doen door een groot feest 
te geven in het clubhuis. Q-music was ingehuurd om een ‘foute party’ te verzorgen waar ze in het hele 
land om bekend staan. Het werd een zeer geslaagde avond, die volgens velen voor herhaling vatbaar 
is. 
 
Succesvolle Ladies night 
Vrijdag 14 juni 2019 
Donderdagavond 13 juni was de Ladies Night voor alle vrouwelijke (partners van) sponsoren. 
Bijna 70 dames kwamen mozaïeken onder begeleiding van Eef van Gulik van Eef's Hobbydeel, 
natuurlijk onder het genot van een hapje en een sapje. 
 
Donselaar nieuwe hoofd scouting 
Woensdag 19 juni 2019 
Gerben Donselaar (48) zal vanaf komend seizoen als hoofdscout actief zijn bij IJsselmeervogels. De in 
Spakenburg woonachtige Donselaar volgt daarmee Jeroen Dammers op, die vanwege internationale 
werkomstandigheden zijn functie bij IJsselmeervogels niet meer kan combineren met zijn werk. 
 
Carmelia naar FC Lienden 
Zaterdag 29 juni 2019 
Shanon Carmelia stapt deze zomer over naar zondag derde divisionist FC Lienden. In februari werd 
bekend dat de wegen van Carmelia en IJsselmeervogels na dit seizoen zouden scheiden, deze week 
kwam de in Curaçao geboren verdediger een transfer naar de Betuwse club overeen. 
 
FishPartners Open wederom groot succes 
Zaterdag 29 juni 2019 
In de Salentein Lounge werd vandaag de tweede editie van het FishPartners Open gespeeld. 
Topfavoriet Pewatronic Grandmaster, de computer die bediend werd door FishPartners directeur Peter 
Frans Koelewijn, moest uiteindelijk twee remises afstaan en behaalde met 6 uit 7 de meeste punten. 
Pewatronic speelde echter niet om de prijzen. Op de immense wisselbeker zal de naam van Ivan 
Sokolov bij de editie van 2019 prijken. Hij verloor alleen van Pewatronic. 
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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. 
 

02-11-2018 Ruth de Harder Zwaard 7 75 jaar  

08-02-2019 Jaap de Graaf Pr. Julianastraat 23 83 jaar  

19-02-2019 Geurt Roos Botter 9 94 jaar  

12-03-2019 Arie Heek Scholekster 130 63 jaar  

17-03-2019 Lammert de Graaf Veenestraat 20A 80 jaar  

28-07-2019 Willem ter Haar Oude Bocht 15 74 jaar  

25-08-2019 Frits Zuidersma Koolmees 9 66 jaar  

06-09-2019 Bert ter Haar Schipperskamp 9 87 jaar  

14-10-2019 Wouter de Graaf Op de Ree, kamer 405 78 jaar  

05-11-2019 Henk Koelewijn De Meent 56 80 jaar  

 
Stijging ledenaantal: 
 
Het aantal leden is, na een lichte daling vorig jaar, gestegen. Dit resultaat is vooral te danken aan de 
stijging nieuwe leden afdeling zaalvoetbal. In onderstaande verdeling geeft ledenadministrateur Jan 
Zwaan rapport over het seizoen.   
 
Actieve leden senioren:  172 
Actieve leden senioren(Zaal):    103 
Actieve leden jeugd:     497  
G-team :          28  
Niet-spelende leden:     630 
Niet-spelende leden (65+):    249 
Ereleden:             9 
Baby lidmaatschap:           3 
Totaal:     1691 (per 11 november 2019) 
 
 
 
Verslag: Tijmen de Graaf 
Archivaris IJsselmeervogels 


