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Jaarverslag 2019-2020  
 
 
 
 
Inleiding:  
Een voetbalseizoen waarin elke liefhebber van het spelletje werd verrast door het coronavirus. Zo 
kunnen we deze jaargang het best omschrijven. Tot aan begin maart van dit jaar liep alles zoals het 
hoort. Er was succes, er was verdriet en vele leden hadden plannen en doelstellingen om de club en 
alles wat daarbij komt kijken naar een nog hoger niveau te tillen. Maar helaas, begin maart sloeg 
het coronavirus onverwachts toe en moest er een andere wedstrijd gewonnen worden. Een wedstrijd 
die reeds maanden duurt tegen een tegenstander die aan het eind van dit seizoen nog steeds niet 
definitief is verslagen.  
 
Het eerste elftal:  
Het vlaggenschip van de vereniging kende een vliegende start van de competitie. De uitgezette koers 
leidde na zeven wedstrijden al naar vijf punten voorsprong op de nummer twee. Veel puntverlies in 
de maanden oktober en november betekende het einde als koploper en bracht de positie van trainer 
Ted Verdonkschot aan het wankelen. Het winnen van de eerste periodetitel bracht daarin geen 
verandering. Trainer Verdonkschot keerde na de winterstop niet meer terug en werd opgevolgd door 
Gert Kruijs. De altijd fanatieke Utrechter zette een fraaie serie neer, maar zag zijn elftal in de 
belangrijke wedstrijden tegen AFC en Katwijk onderuit gaan en een flinke stap terug doen op de 
ranglijst. Toch was er met nog tien duels te gaan natuurlijk nog niets beslist. In de week voor het 
thuisduel tegen Noordwijk kwam de beslissing echter vanuit een hele andere hoek. Het coronavirus 
gooide de (voetbal) wereld op z’n kop. Enkele weken later op 31 maart kwam het besluit vanuit de 
KNVB dat de competitie niet werd hervat. De rest is historie. 
 
Omdat de competities i.v.m. de coronacrisis niet zijn afgewerkt is er in dit jaarverslag geen overzicht 
vermeld van de prestaties van de overige elftallen. Enige uitzondering hierop zijn de najaars-
kampioenen. Zij verdienen een eervolle vermelding. Deze volgt hieronder. 
 
 
Najaars-kampioenen 
De najaarscompetitie bracht verschillende kampioenen voort. Hieronder een overzicht welk team, 
hun trainers en/of leiders.  
 
Team: Trainer en/of leider  
JO8-1 Naomi Vermeer en Lotte van Diermen  
JO8-3 Lorenzo Müller en Hijmen Malestein  
JO9-1 Stefan Koelewijn en Djaylani Martherus   
JO12-3 Lorenzo Müller en Willem Meester  
JO13-1 Rida Drissi en Elias Acharif  
MO9-1 Thijs van Barneveld  
MO17-1 Heidy Meester en Erika van Diermen  
MO19-1 Henk van de Groep  

 
 
G-Team 
In september deed het G-team weer mee aan het jaarlijkse internationale G-voetbal toernooi in 
Albufeira Portugal. Ook dit jaar was meedoen belangrijker dan winnen. De kruisfinales werden 
helaas niet bereikt, maar wel mocht er gespeeld worden om de Fair play cup tegen het Portugese 
Belenenses. Hierin liet het G-team zijn kracht zien en won met 4-1.  
In november speelde het G-team een oefenduel tegen de hoofdmacht van IJsselmeervogels. Met 
een klinkende 11-8 winst werd ook deze tegenstander opzij gezet. 
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Nieuws en feiten voetbalseizoen 2019-2020 
 
 
IJsselmeervogels opent met thuisduel  
Dinsdag 2 juli 2019 
Het eerste elftal van IJsselmeervogels start het seizoen 2019/20 in de Tweede divisie op 24 
augustus met een thuiswedstrijd tegen Jong Sparta Rotterdam. Een week later gaat de ploeg van 
Ted Verdonkschot op bezoek bij Excelsior Maassluis. De Spakenburgse derby wordt gespeeld op 12 
oktober (thuis) en 18 april (uit). 
 
Chiazor op proefstage  
Dinsdag 2 juli 2019 
Dylan Chiazor werkt deze week een proefstage af bij De Graafschap. Inzet is het binnenhalen van 
een profcontract bij de Doetinchemse eredivisionist door de 21-jarige aanvaller. 
 
Nieuwe wedstrijdsecretaris  
Vrijdag 5 juli 2019 
Zoals bekend zocht IJsselmeervogels een nieuwe wedstrijdsecretaris omdat Ronald Jan Heek er na 
zeven jaar mee stopte. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt Aart van den Hoogen zijn 
opvolger. 
 
1e training A-selectie  
Maandag 15 juli 2019 
Vandaag begon de A-selectie aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De technische staf, 
onder leiding van trainer Ted Verdonkschot, liet zijn spelers een gevarieerd programma afwerken. 
 
Aanleg zonnepanelen begonnen  
woensdag 17 juli 2019 
Deze week is begonnen met de aanleg van zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Het is de 
bedoeling dat er in totaal 106 zonnepanelen geïnstalleerd worden op het dak van het clubhuis. Als 
fase 3 van de verbouwing compleet is, dan kan dit aantal nog verder uitgebreid worden. De 
installatie wordt geleverd door Geotherm, onderdeel van onze trouwe Diamantsponsor Heinen & 
Hopman. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Jong PEC Zwolle 0-2 (0-0) 
Dinsdag 23 juli 2019 
IJsselmeervogels is in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen een 0-2 nederlaag 
aangelopen tegen Jong PEC Zwolle. De jonge Zwollenaren scoorde beide goals in de tweede helft. 
Na 67 minuten scoorde Chardi Landu vanaf de penaltystip en in de slotfase besliste Eliano 
Reijnders het duel. 
 
Chiazor vertrekt naar De Graafschap 
Dinsdag 23 juli 2019 
Dylan Chiazor maakt per direct de overstap naar eerstedivisionist De Graafschap. De 21-jarige 
buitenspeler liep de afgelopen periode op proefstage bij de Doetinchemse profclub en liet daar een 
dusdanig goede indruk achter dat de ‘Superboeren’ de in Amersfoort woonachtige Chiazor graag 
wilden overnemen. Inmiddels zijn IJsselmeervogels en De Graafschap tot overeenstemming 
gekomen voor een overstap. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Eemdijk 3-0 (0-0) 
Zaterdag 27 juli 2019 
IJsselmeervogels heeft in de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding met 3-0 gewonnen van 
dorpsgenoot Eemdijk. Alle doelpunten werden allen na rust gemaakt door achtereenvolgens Van 
den Meiracker en twee maal Olijfveld. 
 
Doelman Grim naar RKC 
Vrijdag 2 augustus 2019 
IJsselmeervogels ziet midden in de voorbereiding doelman Mike Grim vertrekken naar RKC 
Waalwijk. De 22-jarige doelman wordt daar herenigd met zijn vader Fred Grim, die hoofdcoach is 
van de eredivisionist. Grim was afgelopen seizoenen actief als reservedoelman bij Almere City FC, 
waar hij zijn wedstrijden vooral in het beloftenelftal speelde.  
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Oefenduel: IJsselmeervogels – Spijkenisse 4-1 (1-0) 
Zaterdag 3 augustus 2019 
IJsselmeervogels heeft op eigen veld met 4-1 gewonnen van v.v. Spijkenisse. Voor rust zorgde 
Robbert Olijfveld voor zijn derde goal in de voorbereiding, vorige week scoorde hij immers al 
tweemaal tegen Eemdijk. Na rust scoorde Ahmed el Azzouti met een hattrick de overige Vogels 
doelpunten. 
 
Harry Hamstra Cup: IJsselmeervogels – DOVO 5-4 (1-0) 
Dinsdag 6 augustus 2019 
IJsselmeervogels heeft goede zaken gedaan in de strijd om de Harry Hamstra Cup 2019. De ploeg 
van Ted Verdonkschot won met 5-4 van DOVO en aangezien doelpunten ook meetellen in de stand 
betekende dit dat IJsselmeervogels na de eerste speelronde aan kop gaat met 8 punten.  
 
Harry Hamstra Cup: IJsselmeervogels – DVS’33 1-1 (1-1) 
Zaterdag 10 augustus 2019 
IJsselmeervogels heeft net als vorig jaar beslag weten te leggen op de Harry Hamstra Cup. In de 
tweede en tevens laatste toernooironde speelde de ploeg van Ted Verdonkschot met 1-1 gelijk 
tegen DVS '33, wat genoeg was voor prolongatie van de titel. 
 
Oefenduel: SDC Putten – IJsselmeervogels 1-3 (1-2) 
Dinsdag 13 augustus 2019 
Op het prachtige sportcomplex van de Puttenaren wonnen de rooien vrij simpel met 3-1.De hoofdklasser 
uit Putten zette de Vogels nog wel op achterstand, maar de Vogels wisten deze al snel om te zetten in 
een voorspong en overwinning.  
 
IJsselmeervogels vindt nieuwe doelman 
Donderdag 15 augustus 2019 
Stef Brummel maakt per direct de overstap naar IJsselmeervogels. De 21-jarige doelman komt 
over van Jong Vitesse en tekent een contract tot het einde van dit seizoen. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Zwaluwen Vlaardingen 3-0 (3-0) 
Zaterdag 17 augustus 2019 
IJsselmeervogels heeft een week voor de start van de competitie een eenvoudige zege geboekt op 
hoofdklasser Zwaluwen Vlaardingen. Op de eigen Westmaat kwamen alle doelpunten in de 
vermakelijke eerste helft tot stand. Danny van den Meiracker (2x) en Robbert Olijfveld waren 
verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie. 
 
Bosschaart stopt als assistent-trainer 
Vrijdag 23 augustus 2019 
IJsselmeervogels moet op de vooravond van de competitiestart op zoek naar een nieuwe assistent-
trainer. Pascal Bosschaart heeft donderdag bij de technische commissie aangegeven het assistent-
trainerschap bij IJsselmeervogels niet te kunnen combineren met die bij Cambuur. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Jong Sparta 4-2 (2-2) 
Zaterdag 24 augustus 2019 
De ouverture van het nieuwe seizoen leverde IJsselmeervogels na een aantrekkelijke wedstrijd 
tegen Jong Sparta de volle drie punten op. Na een 2-2 ruststand gaf spits Ahmed El Azzouti met 
twee doelpunten zijn visitekaartje af.  
 
Rick Testa la Muta nieuwe assistent-trainer 
Zaterdag 31 augustus 2019 
IJsselmeervogels heeft in de persoon van Rick Testa la Muta een nieuwe assistent-trainer 
gevonden. De voormalige spits van USV Holland was in het verleden al actief bij IJsselmeervogels 
als spitsentrainer. Testa La Muta, zoon van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder, 
tekent een contract tot het einde van dit seizoen. 
 
Competitie: Excelsior Maassluis – IJsselmeervogels 1-3 (0-2) 
Zaterdag 31 augustus 2019 
IJsselmeervogels won vanmiddag met 1-3 van Excelsior Maassluis. Binnen een kwartier stonden De 
Vogels met 0-2 voor door treffers van Robbert Olijfveld en Danny van den Meiracker. Diep in 
blessuretijd maakte Gillian Justiana de 0-3. Een discutabele penalty zorgde even later voor de 1-3 
eindstand. Zo heeft IJsselmeervogels de volle buit uit twee wedstrijden. 
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Loting KNVB beker  
Zaterdag 31 augustus 2019 
De loting voor het KNVB bekertoernooi koppelde IJsselmeervogels aan FC Den Bosch. De Vogels 
spelen eind oktober thuis tegen de eerstedivisionist. 
 
Maikel de Harder speler van het jaar  
Zaterdag 31 augustus 2019 
Op de gezellige en prima verzorgde vrijwilligersavond werd de speler van het jaar van het seizoen 
2018/19 bekend gemaakt. Het was tot de laatste speeldag spannend tussen Jaimy Schaap en 
Maikel de Harder. Maikel won de verkiezing uiteindelijk met een minimaal verschil en mag zich 
'Edel Collecties Speler van het jaar’ 2018/19 noemen. 
 
Rooie familiedag krijgt nieuwe datum 
Donderdag 5 september 2019 
Vanwege diverse (weers)omstandigheden hebben wij als organisatoren van ‘de Rooie Familiedag’ 
helaas moeten besluiten dat deze a.s. zaterdag 7 september niet plaats zal vinden. De dag gaat 
zeker door op een andere datum in het seizoen.  
 
Competitie: IJsselmeervogels – TEC 5-1 (3-1) 
Zaterdag 7 september 2019 
IJsselmeervogels won vanmiddag vrij eenvoudig met 5-1 van TEC, dat voor deze wedstrijd nog 
zonder puntenverlies was. IJsselmeervogels is dat na deze fraaie overwinning nog altijd en geen 
andere club kan dit zeggen. De Vogels zijn dus alleen koploper van de Tweede divisie. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Rijnsburse Boys 1-1 (0-1) 
Zaterdag 14 september 2019 
Het eerste puntenverlies is een feit. Rijnsburgse Boys snoepte de Vogels er twee af in een gelijk 
opgaande wedstrijd. Het werd verdiend 1-1. Wel blijft IJsselmeervogels koploper in de Tweede 
divisie. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Sparta Nijkerk 1-1 (0-0) 
Dinsdag 17 september 2019 
Deze vermakelijke streekderby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide doelpunten vielen vlak voor 
tijd. Overigens duurde de eerste helft maar 35 minuten omdat een korte stroomstoring de lampen 
van de lichtmasten deden uitvallen. Het opnieuw opstarten duurde een kwartier. 
 
Van den Meiracker verlengt tot 2022 
Vrijdag 20 september 2019 
Danny van den Meiracker heeft zijn contract bij IJsselmeervogels gisteravond met twee jaar 
verlengd. De 30-jarige spits is daarmee tot de zomer van 2022 verbonden aan de club. 
 
Competitie: ASWH – IJsselmeervogels 1-3 (0-1) 
Zaterdag 21 september 2019 
Na een lastig eerste half uur nam IJsselmeervogels daarna de regie in handen en liep uit naar een 
verdiende 3-1 overwinning. Aanvalsleider Danny van den Meiracker onderscheidde zich met twee 
doelpunten en een assist. De Vogels blijven koploper na deze zege. 
 
Competitie: IJsselmeervogels - AFC 5-1 (1-1) 
Zaterdag 28 september 2019 
IJsselmeervogels won in een aantrekkelijke wedstrijd overtuigend met maar liefst 5-1 van regerend 
landskampioen AFC Amsterdam. Na een 1-1 ruststand stal aanvaller Ahmed el Azzouti na de pauze 
de show met een zuivere hattrick.  
 
Steff van Rooijen naar IJsselmeervogels 
Woensdag 3 oktober 2019 
IJsselmeervogels heeft zich voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van Steff van Rooijen. 
De 20-jarige middenvelder komt over van USV Hercules en tekent een contract voor één seizoen.  
 
Bjorn van Gorkum naar IJsselmeervogels 
Woensdag 3 oktober 2019 
IJsselmeervogels heeft Bjorn van Gorkom gecontracteerd voor het komende seizoen. De 18-jarige 
centrumverdediger komt over van USV Hercules en tekent een contract voor de duur van één 
seizoen. 
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Competitie: GVVV – IJsselmeervogels 0-3 (0-2) 
Zaterdag 5 oktober 2019 
IJsselmeervogels heeft zaterdagmiddag in de regioderby tegen het Veenendaalse GVVV een 
eclatante 0-3 zege geboekt. Hierdoor blijft de ploeg van Ted Verdonkschot ongeslagen en weet het 
dat het volgende week als koploper SV Spakenburg op bezoek krijgt. 
 
Beloften-competitie: Jong VVOG – Jong IJsselmeervogels 2-2 (1-2) 
Dinsdag 9 oktober 2019 
Net als de afgelopen seizoenen doet Jong IJsselmeervogels weer mee aan de Beloften-competitie.  
Vandaag was de aftrap in Harderwijk tegen Jong VVOG. Na een sterke opening van Jong 
IJsselmeervogels eindigde het duel uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. 
 
Competitie: IJsselmeervogels - Spakenburg 2-2 (1-0) 
Zaterdag 12 oktober 2019 
IJsselmeervogels is er op eigen veld niet in geslaagd SV Spakenburg op een nederlaag te 
trakteren. Hoewel er lange tijd weinig aan de hand leek en de Vogels souverein met 2-0 leidde, gaf 
de ploeg van Ted Verdonkschot een kwartier voor tijd binnen vijf minuten de overwinning uit 
handen.  
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Jong FC Groningen 1-1 (1-0) 
Dinsdag 15 oktober 2019 
IJsselmeervogels heeft tegen een combinatieteam van het A-elftal van FC Groningen, Jong FC 
Groningen en FC Groningen Onder-19 dinsdagavond op 1-1 weten te houden. Voor de Vogels was 
Ahmed el Azzouti verantwoordelijk voor goal. Romano Postema scoorde namens de Groningers. 
Timo Kozjak en Adil Haian, beiden uitkomend in Onder-19, maakten hun officieuze debuut voor 
IJsselmeervogels. 
 
Aankondiging Tongavond 
Woensdag 16 oktober 2019 
Na het succes van vorig jaar organiseert IJsselmeervogels op vrijdag 15 november wederom een 
"Tongavond". Een gezellig avondje uit voor leden, supporters, vrienden en bekenden. De avond 
wordt gehouden in het Clubhuis en de opbrengst zal geheel ten goede komen aan fase 3 van de 
vernieuwing van ons sportpark. 
 
Nominatie beste sportkantine/clubhuis 
Zaterdag 19 oktober 2019 
Het nieuwe Clubhuis van IJsselmeervogels is genomineerd bij de Nederlandse Horeca Prijzen. In de 
categorie 'Beste sportkantine / clubhuis van het Jaar' maakt het nieuwe onderkomen kans op deze 
titel. Dit zal een kroon zijn op het vele werk dat is verricht om tot het prachtige eindresultaat te 
komen.  
 
Competitie: De Treffers – IJsselmeervogels 3-3 (1-2) 
Zaterdag 26 oktober 2019 
IJsselmeervogels blijft ook na de lastige uitwedstrijd tegen De treffers ongeslagen. Hoewel het een 
kleine tien minuten voor het einde op achtstand kwam was het El Azzouti die in de extra tijd de 
verdiende 3-3 op het scorebord zette.  
 
KNVB beker: IJsselmeervogels – FC Den Bosch 3-0 (1-0) 
Dinsdag 29 oktober 2019 
IJsselmeervogels heeft na een riante overwinning op Eerste Divisionist FC Den Bosch de tweede 
ronde van de KNVB beker bereikt. Na 90 minuten spelen stond er een 3-0 overwinning op het 
scorebord. Danny van den Meiracker was met een gescoorde penalty en twee assists de gevierde 
man. Cruciaal besluit in de wedstrijd was een vroege rode kaart voor Den Bosch-verdediger Leo 
Väisänen.  
 
Beloften-competitie: Jong DVS’33 – Jong IJsselmeervogels 7-2 (5-1) 
Dinsdag 29 oktober 2019 
Kansloze nederlaag van een zeer jong IJsselmeervogels team, tegen een tegenstander die op alle 
fronten beter was.  
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IJsselmeervogels trekt verdediger aan 
Vrijdag 1 november 2019 
Huib Oversloot maakt komende zomer de overstap naar IJsselmeervogels. De vleugelverdediger 
komt over van Noordwijk waar hij sinds het begin van dit seizoen speelt. Oversloot kwam een 
contract overeen dat hem verbindt tot de zomer van 2021, met een contractuele optie voor nog 
een extra seizoen. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Jong FC Volendam 3-3 (2-2) 
Zaterdag 2 november 2019 
IJsselmeervogels heeft voor de derde keer op rij gelijk gespeeld in de Tweede divisie. Hoewel de 
ploeg nog steeds ongeslagen de ranglijst aanvoert, slinkt de voorsprong met de achtervolgers.  
 
Startschot Zalmactie 
Zaterdag 2 november 2019 
Voorafgaand aan het in 3-3 geëindigde thuisduel tegen Jong FC Volendam werd met de 
overhandiging van de eerste twee zalmen het startschot gegeven voor de jaarlijkse ZalmaKtie. Uit 
handen van IJsselmeervogels-voorzitter Frank van den Bos ontvingen Jasper Beekhuis 
(FishPartners) en Frans ter Haar (Koelewijn's Haringleggerij) de eerste twee zalmen. 
 
Loting KNVB beker: 
Zaterdag 2 november 2019 
IJsselmeervogels is in de tweede ronde van de TOTO KNVB beker gekoppeld aan het Hoornaarse 
SteDoCo. De wedstrijd staat op 17 december op het programma en wordt afgewerkt op Sportpark 
De Westmaat. 
 
Competitie: Quick Boys – IJsselmeervogels 2-1 (0-0) 
Zaterdag 9 november 2019 
Aan de ongeslagen serie kwam vandaag een einde. In Katwijk werd tegen Quick Boys een 2-1 
nederlaag geleden. Op basis van het vertoonde spel en bezieling van IJsselmeervogels was dat 
terecht. 
 
Geslaagde Tongavond 
Vrijdag 15 november 2019 
Vandaag was de 2e Tongavond in onze sfeervolle kantine. De opbrengst kwam ten goede aan de 
verbouwing fase 3. 210 gasten hadden zich opgegeven en beleefde een gezellige en smaakvolle 
avond. Na de veiling werd de fraaie opbrengst van 23.787 euro bekend gemaakt en kon een ieder 
terugzien op een geslaagde avond. 
 
Competitie: Kozakken Boys – IJsselmeervogels 1-3 (1-2) 
Zaterdag 16 november 2019 
IJsselmeervogels heeft na vier achtereenvolgende wedstrijden puntverlies de volle buit weer 
binnengehaald. Op Sportpark de Zwaaier won de ploeg van Ted Verdonkschot overtuigend met 1-3 
van Kozakken Boys. Met deze overwinning won IJsselmeervogels de eerste periodetitel.  
 
Beloften-competitie: Jong IJsselmeervogels – Jong Sparta Nijkerk 2-1 (1-0) 
Dinsdag 20 november 2019 
Alleen met een overwinning zou Jong IJsselmeervogels nog een rol van betekenis kunnen spelen. 
Tegen koploper Sparta Nijkerk liet IJsselmeervogels zien dat er met strijd veel te halen kan worden 
en wonnen daarom verdiend. 
 
Rustig verlopen jaarvergadering 
Dinsdag 20 november 2019 
Op de rustig verlopen jaarvergadering kon het bestuur van IJsselmeervogels met een positief saldo 
van 126.000 euro prima financiële cijfers laten zien. Daarnaast werden de leden op de hoogte 
gebracht van diverse ontwikkelingen op het gebied van de bouwplannen.  
 
IJsselmeervogels en Verdonkschot verlengen niet 
Donderdag 21 november 2019 
Na dit seizoen zullen de wegen van Ted Verdonkschot en IJsselmeervogels van elkaar scheiden. De 
clubleiding en de trainer hebben in goed overleg besloten om na twee succesvolle seizoenen het 
contract niet te verlengen. 
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Competitie: IJsselmeervogels – Koninklijke HFC 1-5 (1-0) 
Zaterdag 23 november 2019 
IJsselmeervogels heeft in de topper tegen Koninklijke HFC een grote en beschamende nederlaag 
geleden. Na een 1-0 ruststand werd het maar liefst 1-5 voor de bezoekers. Door de nederlaag 
verloor IJsselmeervogels bovendien de koppositie aan de ploeg uit Haarlem. 
 
Stout terug op oude nest 
Dinsdag 26 november 2019 
Gwaeron Stout keert na dit seizoen terug bij Kozakken Boys. De 26-jarige middenvelder is bezig 
aan zijn eerste seizoen bij IJsselmeervogels. Hij had nog wel een optie om een jaar verlengd te 
worden, maar in goed overleg word daar vanaf gezien. 
 
Competitie: Scheveningen – IJsselmeervogels 0-1 (0-1) 
Zaterdag 30 november 2019 
IJsselmeervogels wisselde een prima eerste helft af met een moeizame twee part. Op Sportpark 
Houtrust werd met minimaal verschil gewonnen van Scheveningen: 0-1. In de slotfase van het duel 
kregen Marciano van Leijenhorst en ex-Vogel Tim Peters kort na elkaar een rode kaart. 
 
Vrouwen 1 pakt periodetitel 
Zaterdag 30 november 2019 
Vrouwen 1 pakte vandaag de koppositie over van GVVV door de Veenendaalers met 5-2 te 
verslaan. Daarmee werden de meiden tevens winnaar van de eerste periodetitel.  
 
Samenwerking met FC Utrecht verlengt 
Maandag 2 december 2019 
IJsselmeervogels zal ook de komende tijd blijven samenwerken met FC Utrecht op het gebied van 
het opleiden van spelers. Dat is de uitkomst van de evaluatie tussen beide clubs, die recent 
plaatsvond. 
 
Gerry Vlak naar IJsselmeervogels  
Donderdag 5 december 2019 
IJsselmeervogels is tot overeenstemming gekomen met Gerry Vlak voor een overstap naar De 
Westmaat. De 23-jarige middenvelder komt komende zomer over van FC Volendam en tekent een 
contract voor de duur van één seizoen. 
 
Doelman Schaap verlengt tot 2025 
Zaterdag 7 december 2019 
IJsselmeervogels en Jaimy Schaap hebben in goed overleg het lopende contract opengebroken en 
verlengd tot de zomer van 2025. De 25-jarige doelman is bezig aan zijn vierde seizoen en gaat 
daar nog vijf jaar aan vastplakken. 
 
Clubhuis IJsselmeervogels in de prijzen 
Zaterdag 7 december 2019 
Het Clubhuis van IJsselmeervogels is - nadat het eerder al was uitgeroepen tot de beste van de 
gemeente Bunschoten - uitgeroepen tot beste van de provincie Utrecht, door de Nederlandse 
Horecaprijzen. Daarmee troeft het een flink aantal sportkantines en clubhuizen, dus nog breder 
dan alleen de voetbalkantines, af. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Noordwijk 4-2 (3-0) 
Zaterdag 7 december 2019 
IJsselmeervogels won zaterdagmiddag met 4-2 van Noordwijk. Bij rust gingen De Vogels met een 
comfortabele 3-0 aan de leiding. Na rust speelde IJsselmeervogels in een versnelling lager en 
kwam Noordwijk terug tot 3-2. Danny van den Meiracker besliste het duel in blessuretijd. 
 
Trainer Verdonkschot vindt nieuwe club 
Maandag 9 december 2019 
Trainer Ted Verdonkschot heeft in RKVV Velsen een nieuwe club gevonden waar hij volgend 
seizoen aan de slag gaat. De club uit Velsen komt uit in de zondag hoofdklasse.  
 
Beloften-competitie: Jong Sparta Nijkerk - Jong IJsselmeervogels 5-3 (2-2) 
Dinsdag 10 december 2019 
Jong IJsselmeervogels leed in haar 4e wedstrijd een onnodige nederlaag. bij Sparta Nijkerk werd 
met 5-3 verloren.  
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IJsselmeervogels vind nieuwe trainer 
Donderdag 12 december 2019 
IJsselmeervogels is vandaag tot overeenstemming gekomen met Berry Smit voor een overstap 
naar IJsselmeervogels. De 46-jarige trainer komt over van Jong FC Volendam en tekent een 
contract voor de duur van één seizoen. 
 
Competitie: Katwijk – IJsselmeervogels 2-1 (0-0) 
Zaterdag 14 december 2019 
IJsselmeervogels is een week na herovering van de koppositie, deze weer kwijtgeraakt. Tegen 
medegrootmacht Katwijk werd op een koud en winderig sportpark de Krom met 2-1 verloren. 
Ahmed el Azzouti was verantwoordelijk voor de enige Rooie treffer. 
 
KNVB beker: IJsselmeervogels – SteDoCo 1-0 (1-0) 
Dinsdag 17 december 2019 
IJsselmeervogels heeft zich door een 1-0 overwinning op SteDoCo geplaatst voor de achtste finale 
van de KNVB beker. Eef van Riel scoorde vlak voor rust de enige treffer, waardoor 
IJsselmeervogels aanstaande zaterdagavond in de lotingsmachine verdwijnt. 
 
IJsselmeervogels blijft Utrechts beste 
Zaterdag 21 december 2019 
IJsselmeervogels is de beste amateurvoetbalclub van de provincie Utrecht. Dat stelt het vakblad 
'De Voetbaltrainer'. Het voetbalmagazine heeft een landelijke ranglijst samengesteld die is 
gebaseerd op het competitieniveau van het eerste plus de belangrijke jeugdselecties. Bovendien is 
IJsselmeervogels dit jaar voor het eerst toegetreden tot de top 10 van Nederland. 
 
IJsselmeervogels loot Go Ahead Eagles 
Zaterdag 21 december 2019 
IJsselmeervogels is in de achtste finale van de KNVB beker gekoppeld aan eerstedivisionist Go 
Ahead Eagles. Dat bleek zaterdagavond uit de loting, verricht door onder meer Go Ahead-
aanvoerder Jeroen Veldmate. IJsselmeervogels zal de wedstrijd thuis afwerken. 
 
Mike van de Ban naar IJsselmeervogels 
Dinsdag 24 december 2019 
IJsselmeervogels heeft zich voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van Mike van den Ban. 
De 28-jarige vleugelaanvaller komt over van v.v. Katwijk met wie hij niet tot overeenstemming 
kwam over een verlenging van zijn contract. Van den Ban tekent een contract van één jaar. 
 
A-selectie opnieuw naar Valencia 
Maandag 30 december 2019 
De A-selectie van IJsselmeervogels zal deze winterstop opnieuw haar kamp opslaan in het Spaanse 
Valencia. De ploeg van trainer Ted Verdonkschot verdiende door de prestaties in de KNVB beker 
een trainingskamp en zoals haast gebruikelijk zal ook dit jaar Valencia weer de bestemming zijn. 
 
Bekendmaking opbrengst zalmaktie 
Maandag 30 december 2019 
Net als de twee voorgaande jaren is de volledige oplage nog voor het einde van de actie compleet 
uitverkocht. Een fantastische prestatie. Het resultaat van deze geweldige actie zal bekend gemaakt 
worden voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen HHC Hardenberg op 11 januari. Wegens 
afwezigheid van het complete bestuur is er dit jaar namelijk geen nieuwjaarsreceptie. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – ADO’20 6-2 (4-1) 
Zaterdag 4 januari 2020 
Op het trainingskamp in het Spaanse Valencia speelde IJsselmeervogels een oefenduel tegen 
zondag derde divisionist ADO’20, dat getraind wordt door oud IJsselmeervogels spelers Raymond 
Bronkhorst. De Vogels wonnen ruim met 6-2.  
 
IJsselmeervogels en Verdonkschot beëindigen samenwerking 
Donderdag 9 januari 2020 
Het bestuur van IJsselmeervogels en trainer Ted Verdonkschot zijn vandaag in een gesprek tot het 
besluit gekomen de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Een evaluatie op het 
trainingskamp bracht aan het licht dat er een dusdanige verwijdering tussen de trainer en het 
overgrote deel van de selectie is ontstaan dat partijen geen mogelijkheden meer zien dit op te 
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lossen. De komende tijd zal de positie van hoofdtrainer worden waargenomen door Ricky Testa la 
Muta, totdat een nieuwe trainer is aangesteld. 
 
IJsselmeervogels neemt afscheid van Leo Engelman 
Vrijdag 10 januari 2020 
Vandaag werd na 17 jaar in dienst te zijn geweest bij de medische staf van IJsselmeervogels 
afscheid genomen van verzorger Leo Engelman. In de 'De Salentein Lounge' waren vele 
genodigden die Leo onder het genot van een hapje en een drankje een gezellige receptie gaven. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – HHC Hardenberg 1-2 (1-0) 
Zaterdag 11 januari 2020 
IJsselmeervogels verloor vandaag ongelukkig van HHC Hardenberg. De Rooien kwamen na een 
halfuur nog wel op voorsprong door een prachtige omhaal van Danny van den Meiracker, maar 
verzuimde de score uit te breiden. In de 60e en 69e minuut kregen de mannen van interim-trainer 
Rick Testa la Muta via Rob van der Leij het deksel op de neus.  
 
Bekendmaking opbrengst zalmaktie 
Zaterdag 11 januari 2020 
Voor aanvang van het duel tegen HHC Hardenberg maakten voorzitter Frank van den Bos en Piet 
Bos de opbrengst van de zalmaktie bekend. Met een bedrag van 30.800 euro kon opnieuw 
teruggekeken worden op een uitstekend verlopen zalmaktie. 
 
Gert Kruys nieuwe hoofdtrainer 
Zaterdag 11 januari 2020 
IJsselmeervogels is voor het komende halfjaar tot overeenstemming gekomen met Gert Kruys voor 
invulling van het hoofdtrainerschap van de A-selectie. Afgelopen vrijdag zijn club en trainer tot 
overeenstemming gekomen voor de opengevallen plaats door het vertrek van Ted Verdonkschot. 
 
Kozjak tekent bij 
Maandag 13 januari 2020 
Sergio Kozjak is tijdens het trainingskamp in Valencia een contractverlenging voor de duur van één 
seizoen overeengekomen met IJsselmeervogels. De 20-jarige aanvaller ligt daarmee vast tot de 
zomer van 2021. 
 
Geen contractverlenging Akla 
Maandag 13 januari 2020 
Aan de samenwerking tussen Ali Akla en IJsselmeervogels komt na dit seizoen een einde. De 26-
jarige aanvaller is bezig aan zijn vierde seizoen bij IJsselmeervogels en heeft bij de technische 
commissie aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. 
 
Nejmi vertrekt bij IJsselmeervogels 
Dinsdag 14 januari 2020 
Aan de samenwerking tussen Achraf Nejmi en IJsselmeervogels komt na dit seizoen een eind. Dat 
is de uitkomst van de gesprekken die deze week plaatsvonden tussen Nejmi en de technische 
commissie. De 28-jarige Nejmi is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Vogels. 
 
Geen contractverlenging Buitenhuis 
Dinsdag 14 januari 2020 
Jeffrey Buitenhuis (27) vertrekt na dit seizoen bij IJsselmeervogels. De multifunctionele verdediger 
is bezig aan zijn zesde seizoen op de Westmaat en moet op zoek naar een nieuwe club, aangezien 
IJsselmeervogels heeft aangegeven te willen doorselecteren en zodoende het contract niet te willen 
verlengen. 
 
Competitie: Jong Sparta – IJsselmeervogels 2-3 (2-1) 
Zaterdag 18 januari 2020 
IJsselmeervogels won vandaag van Jong Sparta Rotterdam door een doelpunt in de extra tijd van 
Jeffrey Buitenhuis. Het was de eerste wedstrijd onder leiding van trainer Gert Kruys. 
 
IJsselmeervogels heeft beste clubhuis 
Dinsdag 21 januari 2020 
Het clubhuis van IJsselmeervogels is door de Nederlandse Horeca Prijzen officieel uitgeroepen tot 
Sportkantine/Clubhuis van het Jaar. De award werd maandag uitgereikt tijdens een feestelijke 
huldiging in Studio's Aalsmeer. 
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Beloften-competitie: Jong IJsselmeervogels – Jong DVS’33 3-5 (2-3) 
Dinsdag 21 januari 2020 
De rooie beloften kregen een duidelijke maar moeilijke taak mee in de wedstrijd tegen DVS '33, 
namelijk winnen. Dat was feitelijk de enige mogelijkheid om nog kans te maken op de kwartfinale. 
Maar in DVS ontmoette IJsselmeervogels de beste tegenstander in de poule, die verdiend won. 
Door dit resultaat zij de Vogels uitgeschakeld. 
 
KNVB beker: IJsselmeervogels – Go Ahead Eagles 1-1 (0-0) 
Donderdag 23 januari 2020 
IJsselmeervogels heeft op een penalty verschil plaatsing voor de kwartfinale van de TOTO KNVB 
beker misgelopen. De ploeg van Kruys kwam op voorsprong tegen Go Ahead Eagles, had in de 
slotfase van de verlenging een strafschop moeten krijgen, maar trok in de strafschoppenserie, na 
een ‘matchpoint’ te hebben gemist, uiteindelijk aan het kortste eind. 
 
Doelman Heek naar B-selectie 
Maandag 27 januari 2020 
Lammert Geert Heek doet komend seizoen op eigen verzoek een stapje terug naar de B-selectie. 
De doelman had nog een doorlopend contract tot de zomer van 2021, maar ziet daar na overleg 
met de technische commissie van af. 
 
Cortie vertrekt na dit seizoen 
Maandag 27 januari 2020 
De samenwerking tussen IJsselmeervogels en Yannick Cortie eindigt na dit seizoen. De 26-jarige 
verdediger gaat zodoende na dit seizoen in goed onderling overleg op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. 
 
Doelman Brummel tekent bij 
Woensdag 29 januari 2020 
Stef Brummel heeft zijn contract bij IJsselmeervogels met één seizoen verlengd, tot de zomer van 
2021. De 21-jarige doelman kwam afgelopen zomer over van Vitesse en kwam sindsdien 
voornamelijk in actie in het bekeravontuur. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – ASWH 4-1 (2-1) 
Zaterdag 1 februari 2020 
IJsselmeervogels heeft op eigen veld met 4-1 gewonnen van ASWH. Na een wat moeizame eerste 
helft, waarin Ahmed el Azzouti met twee goals belangrijk was, pakte de ploeg van Gert Kruys na 
rust de regie in handen en won uiteindelijk vrij simpel met 4-1.  
 
Echte mannenbingo wederom enorm succes 
Zaterdag 8 februari 2020 
De Echte Mannenbingo was wederom een groot succes en begint, al was het toch echt pas de 
derde editie, een traditie te worden binnen IJsselmeervogels. Peter de Graaf (VIP arrangement 
wedstrijd van FC Utrecht), Arjen van de Groep (twee Champions League-kaarten wedstrijd van 
Borussia Dortmund) en Roberto van Moorselaar (hoofdprijs een vierdaags Manchester City-
arrangement) gingen er met de prijzen vandoor. Voor hun, maar eigenlijk voor iedereen, werd het 
daarmee een avond om niet snel te vergeten! 
 
Competitie: TEC – IJsselmeervogels 0-3 (0-1) 
Zaterdag 8 februari 2020 
Op een moeilijk bespeelbaar veld heeft IJsselmeervogels in Tiel een ruime 0-3 zege geboekt op sv 
T.E.C. De zege kwam moeilijk tot stand en de 0-1 van Gillian Justiana stond lang op het scorebord, 
maar in de slotfase wisten Danny van den Meiracker en Ahmed el Azzouti de marge te vergroten. . 
 
Beloften-competitie: Jong IJsselmeervogels – Jong VVOG 4-0 (0-0) 
Dinsdag 11 februari 2020 
Jong IJsselmeervogels was reeds uitgeschakeld maar wilde met een goed gevoel deze beloften 
competitie afsluiten. Na een 0-0 ruststand begonnen de beloften na de pauze beter in hun spel te 
komen en scoorden maar liefst vier maal. VVOG kon hier weinig tegenover zetten waardoor de 
winst dik verdiend was.  
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Arwin van Soest naar IJsselmeervogels 
Vrijdag 14 februari 2020 
Arwin van Soest (21) speelt komend seizoen in het rood-witte shirt van IJsselmeervogels. De uit 
Schoonrewoerd woonachtige middenvelder komt over van LRC Leerdam en tekende een contract 
voor de duur van één seizoen. 
 
Keeperstrainer verlengt contract 
Zaterdag 15 februari 2020 
Keeperstrainer Jacob Mulder is tot overeenstemming gekomen met IJsselmeervogels voor een 
contractverlenging tot de zomer van 2021 met een opgenomen optie voor nog een extra seizoen. 
Mulder gaat hiermee zijn zevende en mogelijk dus ook zijn achtste seizoen in bij de Vogels. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Kozakken Boys 0-0  
Zaterdag 15 februari 2020 
IJsselmeervogels is in de topper tegen Kozakken Boys niet verder gekomen dan een 0-0-gelijkspel. 
Behoudens de eerste 25 minuten had IJsselmeervogels controle over de wedstrijd en had het - 
zeker in de tweede helft - moeten scoren. Doelpunten bleven echter uit waardoor beide teams 
maar weinig opschoten met de puntendeling. 
 
Testa la Muta vertrekt na dit seizoen  
Maandag 17 februari 2020 
Rick Testa la Muta vertrekt na dit seizoen bij IJsselmeervogels. De assistent-trainer sloot begin dit 
seizoen aan bij de A-selectie, toen Pascal Bosschaart naar SC Cambuur vertrok. Zijn contract werd 
niet verlengt. 
 
Ton Cornelissen nieuwe assistent-trainer  
Maandag 17 februari 2020 
Ton Cornelissen (56) is vanaf komend seizoen de nieuwe assistent van Berry Smit. Cornelissen 
komt over van het Oosterhoutse TSC, waar hij sinds afgelopen zomer als hoofdtrainer actief was. 
Daarvoor was hij zes jaar actief als assistent-trainer bij Kozakken Boys. Cornelissen tekent een 
contract voor één seizoen. 
 
Nejmi naar v.v. Eemdijk  
Dinsdag 18 februari 2020 
Achraf Nejmi (28) blijft ook komend seizoen actief binnen de dorpsgrenzen. De middenvelder 
kwam tot overeenstemming met v.v. Eemdijk voor een overstap. Nejmi tekent op De Vinken een 
contract voor één seizoen, met een optie voor nog een seizoen. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – GVVV 3-0 (1-0) 
Zaterdag 22 februari 2020 
IJsselmeervogels is terug op de tweede positie van de Tweede divisie door zaterdag de 
inhaalwedstrijd tegen regiogenoot G.V.V.V. te winnen. Na een uur spelen opende Ahmed el Azzouti 
de score op de winderige Westmaat en in de slotfase zorgden Danny van den Meiracker en Maikel 
de Harder voor de beslissing. 
 
Rick Blokhuis naar v.v. Eemdijk  
Dinsdag 25 februari 2020 
IJsselmeervogels neemt na dit seizoen afscheid van Rick Blokhuis. De 19-jarige verdediger heeft 
deze week aangegeven volgend seizoen graag voor Eemdijk te willen spelen. Blokhuis is bezig aan 
zijn eerste volledige seizoen in de A-selectie en beschikt over een aflopend contract.  
 
Buitenhuis blijft bij IJsselmeervogels  
Dinsdag 25 februari 2020 
Jeffrey Buitenhuis zal volgend seizoen toch actief zijn bij IJsselmeervogels. Aanvankelijk leek er 
een einde te komen aan de samenwerking tussen Buitenhuis en IJsselmeervogels. De technische 
commissie had op basis van het hen ter beschikking staande budget voetbaltechnische keuzes 
gemaakt waarbij het onontkoombaar was om van spelers, waaronder Buitenhuis, afscheid te 
nemen. 
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Competitie: AFC – IJsselmeervogels 2-0 (1-0) 
Zaterdag 29 februari 2020 
IJsselmeervogels verloor in een zeer matige wedstrijd van AFC. Door treffers van Robbert Schilder 
en Yordi Teijsse werd het 2-0 voor de Amsterdammers. Door de nederlaag zag de ploeg van Gert 
Kruys AFC en Katwijk langszij komen op de ranglijst, waarbij laatstgenoemde en passant de nieuwe 
koploper is in de tweede divisie. 
 
Timo Kozjak naar A-selectie 
Woensdag 4 maart 2020 
Timo Kozjak maakt volgend seizoen de overstap naar de A-selectie van IJsselmeervogels. De 18-
jarige verdediger is bezig aan zijn zevende seizoen op de Westmaat. Timo is een broer van Sergio, 
die reeds drie jaar bij de A-selectie zit. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Katwijk 0-3 (0-0) 
Zaterdag 7 maart 2020 
IJsselmeervogels is er in de topper tegen Katwijk opnieuw niet in geslaagd een overwinning bij te 
schrijven. Op de eigen Westmaat won de koploper met 0-3, waardoor de gasten - ook door de 
resultaten op de andere velden - nog steviger op kop staan. Door de nederlaag zakken de Vogels 
naar de vijfde plek op de ranglijst, op vijf punten achterstand. 
 
Chaiat (JO-19) hoofdtrainer KVVA 
Maandag 9 maart 2020 
Abdelhali Chaiat wordt komend seizoen hoofdtrainer van de Amersfoortse vierdeklasser KVVA. De 
36-jarige trainer is op dit moment trainer van Onder 19-team van IJsselmeervogels, maar kiest 
met KVVA voor zijn eerste klus als hoofdtrainer van een eerste elftal. 
 
Maatregelen corona virus 
Donderdag 12 maart 2020 
De overheid heeft vandaag nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona 
virus tegen te gaan. Als gevolg hiervan heeft de KNVB alle wedstrijden tot 31 maart afgelast. 
Het bestuur van IJsselmeervogels heeft hierop besloten om voor vanavond alle trainingen af te 
gelasten en ook de kantine gesloten te houden. Zaterdag zullen er ook geen wedstrijden gespeeld 
worden. We beraden ons op hoe we met deze situatie op de langere termijn moeten omgaan. 
komen. 
 
Update: Maatregelen corona virus 
Maandag 16 maart 2020 
Hierbij een update van de maatregelen die, in navolging van de overheid, IJsselmeervogels neemt. 
De KNVB heeft alle wedstrijden tot en met 6 april afgelast. Daarnaast geldt tot nader order dat: 

• Er geen trainingen, wedstrijden of oefenwedstrijden afgewerkt worden 
• Alle geplande evenementen t/m 6 april afgelast of uitgesteld worden 
• Kantine, sponsorhome en sporthalbar gesloten blijven 

Dit alles geldt dus tot nader order. Ook de A-selectie zal tot nader order niet trainen. De KNVB 
beraadt zich intussen over oplossingen voor het verdere verloop van de competitie. Het bestuur 
monitort de situatie nauwlettend en zal zo nodig met aanpassingen van de maatregelen komen. 
 
Veenhof naar DVS’33 
Maandag 23 maart 2020 
Quincy Veenhof maakt komende zomer de overstap naar DVS ’33 Ermelo. De 20-jarige aanvallende 
middenvelder, die ook in de voorhoede kan spelen, tekent bij de ploeg uit Ermelo een contract voor 
de duur van één seizoen. 
 
Geen uittenue-verkiezing dit seizoen 
Dinsdag 24 maart 2020 
Eerder dit jaar maakte IJsselmeervogels bekend dat het de supporters de keuze zou geven voor 
het nieuwe uittenue voor het seizoen 2020-21. De huidige corona crisis heeft ons echter doen 
besluiten hiervan af te wijken. 
 
Amateurs maken seizoen niet af 
Dinsdag 31 maart 2020 
De KNVB heeft bekend gemaakt dat de amateurvoetbalcompetities in Nederland niet zullen worden 
afgemaakt. Dit naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet waar premier Mark Rutte 
aankondigde dat alle staande maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen zijn 
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verlengd tot en met 28 april. Het afbreken van het seizoen houdt in dat er in het hele 
amateurvoetbal geen kampioenen en degradanten zullen zijn.  
 
O-23 heeft trainer gevonden 
Donderdag 2 april 2020 
IJsselmeervogels heeft voor komend seizoen een trainer gevonden in de persoon van Michael 
Weggemans, om het nieuw te vormen Onder-23 team te gaan leiden. Weggemans komt over van 
Sparta Nijkerk en tekent een contract voor één seizoen. 
 
Doelman Heek naar Eemdijk 
Vrijdag 3 april 2020 
Lammert Geert Heek maakt na dit seizoen de overstap naar v.v. Eemdijk. De 25-jarige doelman 
maakte eerder bekend een stapje terug te doen naar de B-selectie, maar kwam recent op de radar 
bij de hoofdklasser en werd verleid tot een overstap. 
 
Cortie naar SteDoCo 
Zaterdag 4 april 2020 
Yannick Cortie maakt na dit seizoen de overstap naar SteDoCo. Van de 26-jarige verdediger werd 
eerder al bekend dat hij IJsselmeervogels zou gaan verlaten, maar heeft nu in het Hoornaarse 
SteDoCo, uitkomend in de derde divisie zaterdag, een nieuwe club gevonden. 
 
Prinsen naar A-selectie 
Donderdag 9 april 2020 
Onder 19-doelman Julian Prinsen maakt vanaf komend seizoen deel uit van de A-selectie van 
IJsselmeervogels. De 18-jarige doelman vult daarmee de opengevallen plek van Lammert Geert 
Heek in, die de overstap maakt naar v.v. Eemdijk. 
 
Update bestuur #3 We gaan weer (voorzichtig) beginnen 
Dinsdag 22 april 2020 
Op de persconferentie van dinsdagavond heeft de minister-president bekend gemaakt dat er vanaf 
28 april weer in de buitenlucht gesport mag worden door kinderen in de basisschoolleeftijd. Op dit 
moment is de jeugdcommissie van IJsselmeervogels, in samenspraak met het bestuur, druk bezig 
om uit te zoeken hoe we dit vorm kunnen geven.  
 
Overmars en Vogels door 
Woensdag 23 april 2020 
IJsselmeervogels en Frenkie Overmars zijn deze week overeengekomen om ook komend seizoen 
met elkaar verder te gaan. De 20-jarige linkermiddenvelder kwam vorig jaar over van sv Epe en 
verlengde zijn contract deze week met één seizoen. 
 
Trainingen beginnen voorzichtig  
Donderdag 24 april 2020 
Zoals eerder al bekend gemaakt, kan de jeugd weer voorzichtig het veld op. Voor IJsselmeervogels 
betekent dit dat we vanaf woensdag 29 april als eerste van start gaan met de KRV en de overige 
jeugd onder de 12 jaar. De jeugd van 12-18 jaar mag ook weer met de training starten. Voor deze 
leeftijdscategorie geldt dat anderhalve meter afstand bewaard moet blijven tijdens de oefeningen. 
De trainingen zullen hierop worden aangepast.  
 
Vincent Muis verlengt contract  
Vrijdag 25 april 2020 
Vincent Muis zal ook komend seizoen deel uitmaken van de A-selectie van IJsselmeervogels. De 
vandaag 19 jaar geworden middenvelder verlengde deze week zijn contract met één seizoen, tot 
de zomer van 2021. 
 
Henk van Zoeren assistent-trainer O23  
Vrijdag 25 april 2020 
Henk van Zoeren wordt de nieuwe assistent-trainer van het Onder 23-team en gaat zich daarnaast 
richten op talentenbegeleiding. De trainer komt over van TOV Baarn, waar hij sinds de zomer van 
2018 actief was. Van Zoeren is geen onbekende bij IJsselmeervogels. Hij had in zijn 
trainersloopbaan in het verleden onder meer al het tweede elftal en Onder 19 onder zijn hoede. 
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Ook voor de senioren mag de bal weer rollen  
Maandag 11 mei 2020 
Nadat vorige week de jeugd weer mocht beginnen met trainen, mogen nu ook de senioren weer 
aan de slag. Concreet betekent dit bij IJsselmeervogels dat er vanaf dinsdag 12 mei weer getraind 
kan worden. 
 
IJsselmeervogels op weg naar nieuwe TC  
Zaterdag 23 mei 2020 
IJsselmeervogels gaat het nieuwe seizoen in met een nieuwe technische commissie. Aan het begin 
van het jaar heeft André van Diermen bij het bestuur aangegeven dat hij na het lopende seizoen 
zou willen stoppen met zijn rol als voorzitter van de TC. Enige tijd later heeft de TC in een 
bijeenkomst met het bestuur hier toelichting op gegeven, waarbij de rest van de TC te kennen 
heeft gegeven dan in zijn geheel te willen stoppen en zo de weg vrij te maken voor een nieuwe 
commissie.  
 
Mitch Willems naar IJsselmeervogels  
Vrijdag 12 juni 2020 
IJsselmeervogels heeft zich voor komend seizoen versterkt met Mitch Willems. De 21-jarige 
verdediger, die zowel centraal als rechts uit de voeten kan, komt over van Jong Almere City FC en 
kwam een eenjarig contract overeen met de club. 
 
Joey Lieshout naar IJsselmeervogels  
Zaterdag 13 juni 2020 
IJsselmeervogels versterkt zich voor komend seizoen met de 21-jarige Joey Lieshout. De spits 
komt over van De Graafschap waar hij afgelopen seizoen een vaste waarde was in de voorhoede 
van de beloftes. De in Hoorn woonachtige aanvaller tekent een contract tot de zomer van 2021. 
 
 
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. 
 

25-11-2019 Helmut Ripper Joh. Post 35 75 jaar 

02-02-2020 Zeger de Graaf Op de Ree 161, K-402 89 jaar 

12-02-2020 Jan Koelewijn Colijnstraat 32B 81 jaar 

09-04-2020 Rutger van de Vuurst IJsbaan 9 74 jaar 

23-05-2020 Dirk Koelewijn Vivaldiweg 48 78 jaar 

15-06-2020 Dirk de Graaf Op de Ree 222 92 jaar 

 
 
Lichte stijging ledenaantal: 
Het aantal leden is, na een lichte daling vorig jaar, iets gestegen. In onderstaande verdeling geven 
ledenadministrateurs Walter Koelewijn en Luc Malenstein rapport over het seizoen.  
 
Actieve leden senioren:  211 
Actieve leden senioren(Zaal):    87 
Actieve leden jeugd:   492 
G-team :        30 
Niet-spelende leden:   620 
Niet-spelende leden (65+):  250 
Ereleden:           9 
Baby lidmaatschap:       8 
Totaal:     1707 (per 17 september 2020) 
 
 
Verslag: Tijmen de Graaf 
Archivaris IJsselmeervogels 
 


