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Jaarverslag 2021-2022 
 
Inleiding:  
Ook dit seizoen bleef niet verstoken van corona. Het gevreesde virus zorgde er lange tijd voor dat 
de competities vanaf half november stilgelegd werden. Na maanden van geen of aangepaste 
trainingen werd de competitie begin februari hervat. Met de wetenschap dat er voor veel elftallen 
nog heel veel wedstrijden te spelen waren, werd het voor de meeste teams een hele klus om zonder 
al te veel blessures de competities af te werken. Uiteindelijk lukte dit heel behoorlijk en konden er 
diverse teams gehuldigd worden na een hoogtepunt in de vorm van een kampioenschap.  
Een ander hoogtepunt was na twee jaar het terugkeren van de feestmarkt op Koningsdag. Ook hierin 
was corona de boosdoener van het niet doorgaan. Deze editie leverde echter een supergezellige dag 
op waarin de sfeer en het zonnige weer optimaal waren. Nadat de rekenmeesters hun werk hadden 
gedaan kon de recordopbrengst van 80.000 euro bekend worden gemaakt.  
 
Het 1e elftal:  
Het vlaggenschip van de club kende een uitermate moeizaam seizoen. Na een stroeve voorbereiding 
werd ook in de competitie deze lijn voortgezet. Uit de eerste zes wedstrijden werden slechts 4 punten 
gehaald. Trainer Berry Smit maakte daarna kenbaar zijn lopende contract als hoofdtrainer van de A-
selectie met onmiddellijke ingang te willen beëindigen. De 48-jarige hoofdtrainer gaf aan dat hij door 
zijn dagelijkse werk in combinatie met zijn gezinssituatie, onvoldoende tijd beschikbaar heeft om de 
hoofdmacht uit de sportief moeizame periode te krijgen.  
De voor het grote publiek nog onbekende Gert Peter de Gunst werd zijn opvolger. De resultaten 
bleven lange tijd onder de maat. Pas eind maart en in de maand april werden belangrijke wedstrijden 
gewonnen en leek IJsselmeervogels weg te blijven van de gevaarlijke laatste plaatsen waarmee een 
club veroordeeld was voor het spelen van P/D wedstrijden. Toen er echter weer een slechte serie 
volgde en bijna alle ploegen die in de gevarenzone stonden wel punten pakten moest 
IJsselmeervogels alsnog alle zeilen bijzetten om het gevaar van P/D wedstrijden af te wenden. In de 
voorlaatste wedstrijd tegen GVVV was een 3-0 overwinning voldoende om zich definitief ‘veilig’ te 
spelen.  
 
Het 2e elftal  
Onder leiding van trainer Cor Ruizendaal wist het tweede elftal met ruime voorsprong de 
kampioenstitel in de derde klasse E te bemachtigen. 
 
Het 3e elftal  
IJsselmeervogels 3 kon onder leiding van trainer Dominique Nagel dit seizoen geen potten breken 
en eindigde in de middenmoot. 
 
Het 4e elftal  
In een seizoen waarin alles klopte pakte het 4e met overmacht de titel. Trainer Walter Koelewijn had 
daarmee zijn zaakjes prima op orde. 
 
Het 5e elftal 
Trainer Jaap Jan de Graaf eindigde met zijn team op de 5e plaats in de middenmoot. 
 
Het 6e elftal 
Met een verdienstelijke derde plaats konden trainer Dirk van de Vuurst en zijn team terugkijken op 
een leuk seizoen.  
 
Het 7e elftal 
Het zevende, onder leiding van trainer Bram de Graaf, koppelde gezelligheid aan prestaties en werd 
daarmee de terechte kampioen.  
 
Het 8e elftal 
Het achtste elftal, getraind door Robert de Graaf, kende een redelijk seizoen dat werd afgesloten op 
de 5e plaats.  
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Veteranen elftal 1 
Meedoen om de titel zat er nooit in voor het team van trainer Adriaan Blokhuis dit seizoen, de 
middenmoot was het hoogst haalbare. 
 
Dames 1 
Het vlaggenschip van de dames kende een wat teleurstellend seizoen dat werd afgesloten op de 8e 
plaats.  
 
Zaalvoetbal  
Het zaalvoetbal zit nog steeds in de lift. Ook is er steeds meer succes, waardoor de prijzenkast gevuld 
wordt. Dit seizoen mochten maar liefst 5 teams zich tot kampioen kronen.  
 
Heren 1 Kampioen (tweede klasse) 

Heren 2 2e plaats (derde klasse) 

Heren 3 Kampioen (vierde klasse) 

Heren 4 10e plaats (vierde klasse) 

Heren 5 Kampioen (vierde klasse) 

Heren 6 3e plaats (vijfde klasse) 

Heren 7 Kampioen (vijfde klasse) 

Heren 8 8e plaats (vijfde klasse) 

Heren 9 9e plaats (vijfde klasse) 

Heren 10 6e plaats (vijfde klasse) 

Heren 11 Kampioen (vijfde klasse) 

 
G-Team 
Het G-team speelde weer enkele belangrijke wedstrijden met uitslagen die tot de verbeelding 
spraken. Zo werd er met 11-3 gewonnen van Dames 1 en in Nijkerk werd NSC met 9-2 verslagen. 
Tot slot werd er met 6-6 gelijkgespeeld tegen het sterrenteam van FC Willem van Hanegem. Een 
prima resultaat voor ons G-team. 
 
 
De Kampioenen 
De competitie voor de jeugd t/m JO12 is opgedeeld in een 4 fasen model. In theorie kunnen ze dus 
4 keer kampioen worden. Fase 1 is dit seizoen helemaal afgemaakt. Het 2e en 3e i.v.m. corona 
niet. Fase 4 kon wel worden afgemaakt.  
 
Hieronder een overzicht van de (fase) kampioenen en hun trainers en/of leiders. 
 
Team:  trainers en/of leiders: 
JO8-2  Ramon en Ruud van Esveld en Reinier van Valkenhoef 
JO9-2  Babet Knevel en Alice van Diermen en Brigitte van Diermen 
JO10-2  Jaco Hopman en Ruben Koelewijn  
JO11-1  Lotte van Diermen en Naomi Vermeer 
JO11-2  Gerard van Diermen en Roy van Triest 
JO11-4  Philip de Graaf 
JO12-2  Naud Visser en Kylian Korlaar 
JO13-1  Addy Meester en Wim Henk Koelewijn 
JO14-1  Ivory Harrison, Thomas Koelewijn en Peter Beunk 
JO16-1  Rida Drissi, Elias Acharif, Dennis Chirino en Raymond Annink 
JO17-1  Fernando Avidago da Cunha en Argis Risti 
JO18-1  Ralph Hovestad, Ivory Harrison en Dennis Chirino 
O23  Michael Weggemans, Henk van Zoeren, Ronald Koelewijn en Goran Kozjak 
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Nieuws en feiten voetbalseizoen 2021-2022 
 
Lieshout vertrekt naar Duitsland  
Woensdag 23 juni 2021 
Joey Lieshout speelt vanaf komend seizoen voor Wormatia Worms, uitkomend in de Duitse Oberliga. Het 
verblijf van de spits blijft zodoende beperkt tot één seizoen. 
 
Vijf opleidingsspelers op proef bij A-selectie  
Zaterdag 26 juni 2021 
In de voorbereiding op dit seizoen zullen vijf spelers uit de opleiding de kans krijgen een plek te 
bemachtigen in de A-selectie. Twee ervan zullen er daadwerkelijk worden toegevoegd. Het betreft 
verdedigers Gerwin van de Groep (Onder 17), Jovanne Francis (Onder 19) en Miquel Ramdas (Onder 23) 
en middenvelders Justin Ruizendaal en Stan Beune (beiden Onder 19).  
 
1e training A-selectie IJsselmeervogels  
Maandag 28 juni 2021 
Trainer Berry Smit en zijn technische staf namen vandaag de eerste training van dit seizoen af. Met 
diverse inspanningsoefeningen werd de selectie conditioneel onder handen genomen.  
 
Geen voorjaars-ALV, wel bestuursverkiezing  
Donderdag 1 juli 2021 
Na rijp beraad is het bestuur tot de conclusie gekomen om dit jaar (opnieuw) geen ALV te plannen 
in het voorjaar. De concept begroting zal met de Raad van Advies worden doorgenomen en zal in 
de ALV in het najaar formeel door de leden moeten worden vastgesteld. 
Ook de bestuursverkiezingen gaan niet door. Esmeralda van Halteren is nu statutair aftredend en 
niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Jaap Jan de Graaf voor als kandidaat bestuurslid. In de Raad 
van Advies is Menno Matthijssen aftredend. Het bestuur draagt Evert Jan Matthijssen voor als 
kandidaat lid van de RvA. Beide benoemingen moeten door de ALV bekrachtigd worden. Dat kan nu 
dus pas in het najaar. Het bestuur stelt voor om beide benoemingen per 15 juli effectief van kracht 
te laten zijn.  
 
IJsselmeervogels opent tegen Excelsior Maassluis  
Donderdag 1 juli 2021 
Vandaag heeft de KNVB het competitieprogramma voor de Jack’s League, zoals de Tweede Divisie 
vanaf nu officieel heet, bekend gemaakt. Op 21 augustus trapt ons eerste elftal de competitie af 
met een uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Een week later speelt IJsselmeervogels de eerste 
officiële thuiswedstrijd van het seizoen tegen Quick Boys. 
 
Voorbereiding: IJsselmeervogels – De Graafschap 1-3 (0-0)  
Zaterdag 10 juli 2021 
Op een zonnig Sportpark De Westmaat heeft IJsselmeervogels haar eerste oefenwedstrijd van het 
nieuwe seizoen verloren van de profs van De Graafschap. Ondanks een voorsprong via Pieter 
Langedijk, kwamen de Superboeren in het laatste kwartier via tweemaal Danny Verbeek en 
Johnatan Opoku langszij. 
 
Voorbereiding: IJsselmeervogels – Jong Cambuur afgelast  
Zaterdag 17 juli 2021 
De wedstrijd tegen Jong Cambuur in Ugchelen kan helaas geen doorgang vinden vanwege enkele 
coronagevallen in de selectie van Jong Cambuur. In plaats deze oefenwedstrijd zal de A-selectie 
van IJsselmeervogels nu een training afwerken op het eigen complex.  
 
Voorbereiding: IJsselmeervogels – OFC Oostzaan 2-1 (1-1)  
Zaterdag 24 juli 2021 
IJsselmeervogels heeft in haar tweede oefenwedstrijd van het seizoen de eerste oefenzege 
geboekt. Op eigen veld werd tegen zondag Derde divisionist OFC Oostzaan met 2-1 gewonnen. 
Pieter Langedijk was verantwoordelijk voor beide Vogels doelpunten. 
 
Voorbereiding: IJsselmeervogels – DVS’33 1-4 (0-1)  
Zaterdag 31 juli 2021 
De eerste wedstrijd om de Harry Hamstra Cup leverde een beschamende 4-1 nederlaag op tegen 
derde divisionist DVS’33. De gasten uit Ermelo wonnen verdiend en waren eigenlijk de hele 
wedstrijd beter. Volgende week zaterdag vervolgt IJsselmeervogels de strijd om deze cup op het 
terrein van Sparta Nijkerk tegen DOVO.  
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Verplichte coronacheck IJsselmeervogels – DOVO  
Donderdag 5 augustus 2021 
Zaterdag 7 augustus voetbalt IJsselmeervogels in het kader van de Harry Hamstra Cup tegen 
DOVO op sportpark de Ebbenhorst bij Sparta Nijkerk. Voor deze wedstrijd is registratie vooraf 
verplicht, daarnaast is een coronatoegangsbewijs vereist. 
 
Voorbereiding: DOVO – IJsselmeervogels 3-1 (1-1)  
Zaterdag 7 augustus 2021 
IJsselmeervogels heeft ook de tweede wedstrijd in de Harry Hamstra Cup niet weten te winnen. In 
Nijkerk was de Veenendaalse derde divisionist DOVO met 3-1 te sterk. Door het eerdere gelijkspel 
tegen Kozakken Boys (3-3) won DOVO hierdoor het toernooi en mocht de bijbehorende cheque van 
1.500 euro in ontvangst nemen. 
 
Voorbereiding: SC Genemuiden – IJsselmeervogels 1-4 (1-2)  
Zaterdag 14 augustus 2021 
IJsselmeervogels sloot de voorbereiding op het nieuwe seizoen af met een 4-1 overwinning op 
Sportclub Genemuiden. Op het terrein van FC Kraggenburg waren de Vogels het gehele duel de 
bovenliggende partij tegen de hoofdklasser en wonnen dan ook vrij eenvoudig. 
 
Schade door afsteken vuurwerk  
Dinsdag 17 augustus 2021 
Afgelopen zaterdagavond is er op het parkeerterrein zwaar uurwerk afgestoken door een groep 
Spakenburg supporters, die daarmee het 90 jarig jubileum wilde inluiden. Hierbij is het entreebord 
bij de ingang van IJsselmeervogels beschadigd. De verontwaardiging bij beide besturen was groot. 
Spakenburg heeft laten weten de schade te betalen.  
 
IJsselmeervogels contracteert Kai Heerings  
Woensdag 18 augustus 2021 
Kai Heerings is per direct speler van IJsselmeervogels. De 31-jarige centrumverdediger komt over 
van het Cypriotische THOI Lakatamias, waar hij tot deze zomer onder contract stond. De Vogels 
zijn druk doende om Heerings voor de eerste competitiewedstrijd aanstaande zaterdag 
speelgerechtigd te krijgen. 
 
Talenten Ruizendaal, Beune en Ramdas naar A-selectie  
Donderdag 19 augustus 2021 
De afgelopen maanden is door de staf benut om gedurende een langere periode meerdere talenten 
vanuit O19 en O23 mee te laten trainen en spelen met onze A-selectie. Gedurende deze 
proefperiode hebben de spelers Justin Ruizendaal, Stan Beune en Miguel Ramdas uiteindelijk 
definitief een plekje veroverd in de A-selectie. 
 
Competitie: Excelsior Maassluis – IJsselmeervogels 2-2 (1-0)  
Zaterdag 21 augustus 2021 
De eerste speelronde van de Jack’s League leverde voor IJsselmeervogels en Excelsior Maassluis 
één punt op. Na een boeiende wedstrijd werd het 2-2. Een uitslag waar beide teams mee konden 
leven. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Quick Boys 0-1 (0-0)  
Zaterdag 28 augustus 2021 
IJsselmeervogels is er niet in geslaagd om op eigen veld van Quick Boys te winnen. In de tweede 
competitieronde van de Jack’s League werd met 0-1 verloren na een treffer in de vierde minuut 
van de blessuretijd. De gasten uit Katwijk kregen daarmee veel te veel.  
 
Presentatiegids officieel uitgereikt  
Zaterdag 28 augustus 2021 
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Quickboys heeft de officiële uitreiking van de presentatiegids 
plaatsgevonden. Voorzitter Frank van den Bos en sponsorcommissielid Arno Zomer ontvingen het 
eerste exemplaar uit handen van hoofdredacteur Dirk-Jan de Graaf. 
 
Mike van de Laar gehuldigd voor 250ste wedstrijd  
Zaterdag 28 augustus 2021 
Mike van de Laar heeft zijn 250ste officiële wedstrijd in de hoofdmacht van IJsselmeervogels 
gespeeld. Een fantastische mijlpaal waar we als club reuze trots op zijn. De huldiging vond plaats 
voorafgaand aan de wedstrijd tegen Quick boys. 
Ervaren Poepon tekent bij IJsselmeervogels  
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Dinsdag 31 augustus 2021 
Aanvaller Rydell Poepon (34) is per direct speler van IJsselmeervogels. Vlak voor het verstrijken 
van de transferdeadline tekent de centrumaanvaller een contract dat hem bindt tot het einde van 
het lopende seizoen. 
 
Yassine Tekfaoui terug bij IJsselmeervogels  
Woensdag 1 september 2021 
Yassine Tekfaoui keert met onmiddellijke ingang terug op De Westmaat. De 19-jarige flankspeler 
komt over van FC Utrecht, dat eerder deze week bekendmaakte dat het in goed overleg het tot 
medio 2022 lopende contract heeft ontbonden. Tekfaoui tekent een contract tot het einde van dit 
seizoen. 
 
Competitie: Noordwijk – IJsselmeervogels 3-2 (1-1)  
Zaterdag 4 september 2021 
Het is IJsselmeervogels niet gelukt de derde wedstrijd van het seizoen in de Jack's League in winst 
om te zetten. In Noordwijk werd het 3-2 voor de thuisploeg. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – ASWH 3-2 (0-1)  
Zaterdag 11 september 2021 
Voor het eerst dit seizoen winst voor De Vogels. ASWH werd na en 1-0 achterstand bij rust met 3-2 
aan de kant gezet. IJsselmeervogels klom door deze overwinning naar de elfde positie in de Jack’s 
League. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – SV Urk 4-3 (1-2)  
Dinsdag 14 september 2021 
Een combiteam van reserves A-selectie en spelers van O-23 heeft in een oefenduel weten te 
winnen van hoofdklasser SV Urk. Na een voorsprong en tweemaal een achterstand won 
IJsselmeervogels uiteindelijk met 4-3 door een laat doelpunt van Stan Beune. Timo Kozjak (2x) en 
Yassine Tekfaoui waren verantwoordelijk voor de overige drie doelpunten. 
 
Competitie: Kon. HFC – IJsselmeervogels 4-1 (0-1)  
Zaterdag 18 september 2021 
IJsselmeervogels is er niet in geslaagd de overwinning van vorige week een goed vervolg te geven. 
Nadat de eerste helft met een 0-1 voorsprong werd afgesloten ging het in de tweede 45 minuten 
helemaal mis. Koninklijke HFC won met 4-1. 
 
KNVB Beker: IJsselmeervogels – Sportlust’46 3-1 n.v. (1-0)  
Dinsdag 21 september 2021 
IJsselmeervogels heeft op eigen veld na verlenging op een sfeervolle Westmaat met 3-1 gewonnen 
van Sportlust ‘46, de Woerdense koploper van de Derde divisie zaterdag. Khalid Tadmine, Rydell 
Poepon en Yassine Tekfaoui waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie. Laatstgenoemde 
was als invaller het goudhaantje met een fraaie assist en dito doelpunt.  
 
Rydell Poepon verricht bekerloting  
Vrijdag 24 september 2021 
Rydell Poepon verzorgt de loting voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De 34-jarige spits 
van IJsselmeervogels is uitgenodigd in de studio van ESPN om voor 54 clubs hun tegenstander in 
het bekertoernooi bekend te maken. De loting voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker is 
zaterdagavond live tijdens De Eretribune op ESPN. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – AFC 0-3 (0-2)  
Zaterdag 25 september 2021 
IJsselmeervogels is er niet in geslaagd een vuist te maken tegen AFC. De Amsterdamse ploeg van 
Ulrich Landvreugd won met maar liefst 0-3 en dat was geenszins geflatteerd. Een korte opleving 
voor en na rust van de ploeg van Smit bracht niet het geluk van een treffer.  
 
IJsselmeervogels loot Excelsior Rotterdam  
Zaterdag 25 september 2021 
In de eerste ronde van de TOTO KNVB beker heeft Rydell Poepon, die samen met AFC-aanvaller 
Thomas Verhaar de loting verzorgde, IJsselmeervogels gekoppeld aan eerstedivisionist Excelsior 
Rotterdam. 
 
Trainer Smit levert contract in  
Maandag 27 september 2021 
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Berry Smit heeft vandaag kenbaar gemaakt zijn lopende contract als hoofdtrainer van de A-selectie 
van IJsselmeervogels met onmiddellijke ingang te willen beëindigen. De 48-jarige hoofdtrainer 
heeft aangegeven door zijn dagelijkse werk als uitvoerder in combinatie met zijn gezinssituatie, 
onvoldoende tijd beschikbaar te hebben om IJsselmeervogels uit de sportief moeizame periode te 
krijgen. 
 
Cornelissen en Weggemans tijdelijk voor de groep  
Dinsdag 28 september 2021 
De training van IJsselmeervogels staat vanavond onder leiding van Ton Cornelissen en Michael 
Weggemans. Laatstgenoemde is door de club doorgeschoven van Onder 23 naar de eerste selectie. 
Ton Cornelissen was al actief als assistent-trainer onder Berry Smit. Volgens Erwin van der Lugt 
van de TC is het onwaarschijnlijk dat er zaterdag tegen Rijnsburgse Boys al een nieuwe trainer op 
de bank zit. 
Ondertussen gaan de namen van Gert Kruys, Jeroen Rijsdijk en Dennis van der Steen rond als 
mogelijke opvolger van Smit. Gert Kruys was al twee keer trainer van IJsselmeervogels en heeft 
momenteel geen club onder zijn hoede. Hetzelfde geldt voor Jeroen Rijsdijk. De oud-speler van de 
rooien stapte aan het begin van dit seizoen op als assistent-trainer bij Almere City. Dennis van der 
Steen, ook oud-speler van IJsselmeervogels, is momenteel trainer van eersteklasser Sliedrecht. 
 
Bekerduel vastgesteld op 27 oktober  
donderdag 30 september 2021 
De wedstrijd in de eerste ronde van de TOTO KNVB beker tussen IJsselmeervogels en Excelsior 
Rotterdam is vastgesteld op woensdag 27 oktober om 20.00 uur. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Rijnsburgse Boys 2-1 (1-1)  
Zaterdag 2 oktober 2021 
IJsselmeervogels heeft op eigen veld de tweede overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg 
van interim-trainer Ton Cornelissen won met 2-1 van Rijnsburgse Boys. Na een 1-1 ruststand door 
goals van Khalid Tadmine en Rob Zandbergen wist IJsselmeervogels in extremis toe te slaan via 
invaller Steven Sánchez Angulo. 
 
Van de Geest samen met Cornelissen op de bank  
Woensdag 6 oktober 2021 
IJsselmeervogels heeft in de persoon van Ruud van de Geest een tijdelijke oplossing gevonden 
voor de A-selectie. De 53-jarige Spakenburger beschikt over de benodigde papieren om de A-
selectie zonder dispensatie te kunnen trainen. Van de Geest was in het verleden in diverse functies 
actief binnen IJsselmeervogels, waaronder nog in 2015 als ad-interim hoofdtrainer. Hij zal vanaf 
deze week samen met Ton Cornelissen voor de groep staan en zij zullen zaterdag ook op de bank 
plaatsnemen. Michael Weggemans zal zodoende zaterdag weer met Onder 23 op pad zijn. 
 
Bijvelden voorzien van LED verlichting  
Vrijdag 8 oktober 2021 
De Club van 100 heeft de bijvelden voorzien van armaturen met LED verlichting. Met deze upgrade 
is het mogelijk om in de avonduren op deze velden inhaal- en oefenwedstrijden te spelen. Tot voor 
kort kon dit alleen op het hoofdveld. Henk de Graaf en Willem Koelewijn overhandigeden op 
symbolische wijze de nieuwe lichtinstallatie aan bestuurslid algemene zaken Martin Koelewijn. 
 
Competitie: Jong FC Volendam – IJsselmeervogels 0-1 (0-1)  
Zaterdag 9 oktober 2021 
Onder leiding van interims Ruud van de Geest en Ton Cornelissen pakte IJsselmeervogels wederom 
een driepunter. In Volendam werd het beloftenteam van de Keuken Kampioen divisieclub met 0-1 
verslagen. Door de overwinning stijgen De Vogels een paar plekken, naar de twaalfde positie in de 
Jack’s League. 
 
Gert Peter de Gunst nieuwe trainer IJsselmeervogels  
Dinsdag 12 oktober 2021 
Gert Peter de Gunst is de nieuwe hoofdtrainer van de A-selectie. De 52-jarige voormalige 
profvoetballer was tot afgelopen zomer in totaal ruim acht jaar actief als assistent-trainer bij PEC 
Zwolle. De Gunst tekent een contract voor anderhalf jaar, tot de zomer van 2023. 
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Oefenduel: IJsselmeervogels – Purmersteijn 7-0 (4-0)  
Dinsdag 12 oktober 2021 
IJsselmeervogels heeft tegen Purmersteijn een eenvoudige oefenzege geboekt. De zondag 
Hoofdklasser werd met 7-0 verslagen. Pieter Langedijk was met vijf treffers de gevierde man, bij 
de ploeg die uit een mix van reserves van het eerste elftal en spelers uit opleidingsteams bestond. 
Arquinio Bel (Onder 23) en Emmanuel Elias (Onder 18) maakten vanavond hun officieuze debuut. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Jong Sparta 2-0 (0-0)  
Zaterdag 16 oktober 2021 
IJsselmeervogels heeft onder nieuwbakken hoofdtrainer Gert Peter de Gunst de zegereeks 
voortgezet. Op eigen veld werd tegen de talenten van Sparta Rotterdam met 2-0 gewonnen, door 
treffers van uitblinker Pieter Langedijk en invaller Stan Beune. 
 
KNVB Beker: IJsselmeervogels – Excelsior Rotterdam 0-3 (0-1)  
Woensdag 27 oktober 2021 
IJsselmeervogels heeft op eigen veld niet kunnen stunten tegen de nummer 2 van de Keuken 
Kampioen Divisie. Op Sportpark De Westmaat eindigde het treffen met de Kralingers in 0-3, door 
doelpunten van Hugo Botermans (2x) en Reuven Niemeijer. 
 
Competitie: De Treffers – IJsselmeervogels uitgesteld  
Zaterdag 30 oktober 2021 
In verband met het aantal coronabesmettingen in de selectie en staf van De Treffers, is in overleg 
met de KNVB besloten de wedstrijd te verplaatsen. Binnenkort wordt een nieuwe datum 
vastgesteld. 
 
Geurt de Graaf benoemd tot erelid IJsselmeervogels  
Dinsdag 2 november 2021 
Tijdens de algemene ledenvergadering is Geurt de Graaf door het bestuur voorgedragen als erelid. 
De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met het voorstel waardoor het erelidmaatschap 
een feit werd. Geurt ontving de erepenning en een bos bloemen en het welverdiende applaus op de 
ledenvergadering. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Katwijk 0-2 (0-0)  
Zaterdag 6 november 2021 
Het eerste elftal wist op eigen veld niet te winnen van Katwijk, de koploper in de Jack's League. Na 
een prima eerste helft leidde direct na de pauze een verkeerde terugspeelbal de onverdiende 
achterstand in. Toen even later de 0-2 viel was de wedstrijd gelopen.  
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – VVOG 4-1 (2-1)  
Dinsdag 9 november 2021 
IJsselmeervogels speelde in een oefenwedstrijd met een mixteam van jeugd en spelers die 
terugkomen van een blessure en won vrij eenvoudig van Derde divisionist VVOG. Op de Westmaat 
werd het 4-1.  
 
Erelid Gerrit Vermeer overleden  
Vrijdag 12 november 2021 
Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat voormalig speler en erelid Gerrit Vermeer op 82-jarige 
leeftijd is overleden. Met het overlijden van Gerrit Vermeer nemen we als vereniging afscheid van 
een prominent erelid en warme persoonlijkheid. Iemand die veel voor onze club heeft betekend. 
 
Competitie: Scheveningen – IJsselmeervogels 2-1 (1-0)  
Zaterdag 13 november 2021 
Na de nederlaag tegen Katwijk ging ook de wedstrijd in Scheveningen verloren. In de blessuretijd 
van de tweede helft sloeg het noodlot toe en maakte de thuisclub er 2-1 van.  
 
Burgemeester vraag uitstel derby aan  
Dinsdag 16 november 2021 
De gemeente Bunschoten heeft, bij monde van burgemeester Melis van de Groep, deze week bij de 
KNVB uitstel aangevraagd voor de derby van aanstaande zaterdag tussen IJsselmeervogels en 
Spakenburg. De burgervader geeft hierbij aan dat de derby van 20 november uit het oogpunt van 
veiligheid niet verantwoord is om door te gaan. 
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Wielinga levert contract in  
Dinsdag 16 november 2021 
Vleugelverdediger Jesse Wielinga heeft maandagavond in goed overleg met de technische 
commissie zijn lopende contract per direct ingeleverd. De 27-jarige verdediger kwam tot dit besluit 
gezien de inspanning die het kost om vier keer per week naar Bunschoten-Spakenburg te reizen in 
combinatie met het perspectief op speeltijd.  
 
Derby IJsselmeervogels – Spakenburg uitgesteld  
Woensdag 17 november 2021 
De derby van aanstaande zaterdag tussen IJsselmeervogels en Spakenburg gaat niet door. Omdat 
het duel i.v.m. de corona maatregelen zonder publiek moest worden gespeeld heeft de 
burgemeester van Bunschoten aangegeven dat de openbare orde niet kan worden gehandhaafd. 
De wedstrijd zal op een later moment opnieuw worden ingepland. 
 
De Treffers – IJsselmeervogels uitgesteld  
Maandag 22 november 2021 
In verband met coronabesmettingen in de selectie van IJsselmeervogels, is in overleg met de KNVB 
besloten de inhaalwedstrijd van morgen (dinsdag 23 november) te verplaatsen. Binnenkort wordt 
een nieuwe datum vastgesteld. 
 
Jan Vedder trapt zalmactie 2021 af  
Donderdag 25 november 2021 
Erelid Jan Vedder, een van IJsselmeervogels’ beste voetballers en volgens diverse ingewijden zelfs 
de beste, had deze week de eer om de aftrap te verzorgen voor de Zalmactie. Het clubicoon 
ontving uit handen van bestuurslid Gijs de Graaf de eerste gerookte zalm.  
 
GVVV – IJsselmeervogels uitgesteld  
Donderdag 25 november 2021 
In verband met coronabesmettingen in de selectie van IJsselmeervogels, is in overleg met de KNVB 
besloten de wedstrijd van zaterdag 27 november tussen G.V.V.V. en IJsselmeervogels te 
verplaatsen. Binnenkort wordt een nieuwe datum vastgesteld. 
 
Onder 23 promoveert en wordt onder 21  
Zaterdag 27 november 2021 
IJsselmeervogels O-23 onder leiding van Michael Weggemans en Henk van Zoeren kende een 
uitstekende eerste seizoenshelft waarin promotie naar de 4e divisie werd afgedwongen. Na de 
winsterstop gaan ze verder in de O-21 competitie. In deze competitie spelen topamateurploegen en 
betaald voetbal organisaties. De KNVB zal de competitie geografisch (Noord/Zuid) indelen in twee 
poules van acht teams. 
 
Coronamaatregelen per 28 november  
Zaterdag 27 november 2021 
Per 28 november gelden nieuwe coronamaatregelen voor een periode van drie weken. Er geldt een 
sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Alle 
amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. 
 
Kerstborrel op 22 december  
Dinsdag 30 november 2021 
Alle vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd voor de Kerstborrel op woensdagavond 22 december 
vanaf 20.00 uur in ons clubhuis. We hebben met z'n allen een bijzonder jaar achter de rug. Een 
ding staat ook in deze bijzondere tijd als een paal boven water: We mogen als club ontzettend 
dankbaar zijn en ons enorm rijk rekenen met zoveel trouwe vrijwilligers! Een groots dank-je-wel is 
daarvoor op zijn plaats. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om gezellig samen te komen en 
deze dank naar elkaar uit te spreken. 
 
Wedstrijden A-categorie van aanstaande zaterdag afgelast  
Dinsdag 30 november 2021 
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet bepaald dat met de nieuwe coronamaatregelen sporten na 
17.00 uur niet is toegestaan. Voor het amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden in het weekend 
wel mogelijk blijven, maar dat er doordeweeks nauwelijks getraind kan worden. Bij 
IJsselmeervogels is inmiddels een opzet gemaakt waarin een aantal teams kunnen blijven trainen. 
Praktisch betekent dit dat onder meer de wedstrijd IJsselmeervogels - HHC Hardenberg van 
aanstaande zaterdag is afgelast.  
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Ook het door de KNVB voorgestelde inhaalduel G.V.V.V. - IJsselmeervogels zal zaterdag niet 
worden gespeeld. Bij IJsselmeervogels bleek het niet mogelijk om binnen de mogelijke 
tijdsvensters voldoende spelers en stafleden van de A-selectie op de training te krijgen, vanwege 
werkverplichtingen en de reistijd. Naast spelen zal de A-selectie vooralsnog dus ook niet trainen. 
 
Contractverlenging Van de Laar en Tadmine  
Zaterdag 4 december 2021 
Mike van de Laar en Khalid Tadmine spelen ook de komende twee seizoenen op De Westmaat. De 
middenvelder en de aanvaller kwamen recentelijk een verlenging overeen en tekenden een 
vernieuwd contract tot de zomer van 2024. 
 
Contractverlenging Van Son, Willems en Beune  
Dinsdag 7 december 2021 
Mitch Willems, Daniël van Son en Stan Beune maken ook komend seizoen deel uit van onze A-
selectie. Het drietal kwam recent een contractverlenging overeen met de technische commissie en 
bekrachtigden dat deze week met een handtekening onder de nieuwe verbintenis tot de zomer van 
2023. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Zuidvogels 1-0 (1-0)  
Zaterdag 11 december 2021 
IJsselmeervogels heeft een minimale overwinning geboekt op Zuidvogels, momenteel koploper in 
de eerste klasse C. De score werd al na negen minuten bereikt via Steven Sanchez Angulo en 
betekende dat IJsselmeervogels na een flink aantal weken weer eens een wedstrijd voetbalde. 
 
Wessel Boer kiest voor IJsselmeervogels  
Zaterdag 11 december 2021 
Komend seizoen speelt de 25-jarige verdediger Wessel Boer aan de rode zijde van De Westmaat. 
De technische commissie is erin geslaagd de geroutineerde aanvoerder van Koninklijke HFC te 
contracteren. Hij tekende vandaag een contract tot de zomer van 2023. 
 
Hoofdmacht oefent tegen Prestige Sports  
Dinsdag 14 december 2021 
IJsselmeervogels 1 komt aanstaande zaterdag opnieuw in een oefenwedstrijd in actie. De ploeg 
van Gert Peter de Gunst oefent dan tegen Prestige Sports. Prestige Sports is een team van 
talentvolle spelers dat zich via trainingen en wedstrijden in de kijker probeert te spelen van 
profclubs en grote amateurclubs. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Prestige Sports 5-2 (2-2)  
Zaterdag 18 december 2021 
In de laatste oefenwedstrijd van 2021 boekte IJsselmeervogels een zege op Prestige Sports. Voor 
de rust hielden de twee ploegen elkaar nog op gelijke hoogte, maar daarna was IJsselmeervogels 
de bovenliggende partij en maakte in de slotfase via drie doelpunten het verschil.  
 
Zalmaktie.nl voor vijfde jaar op rij uitverkocht! 
Maandag 20 december 2021 
We gaan met een warm gevoel de kerstdagen in. Zojuist is namelijk de laatste bestelling voor onze 
zalmaktie binnengekomen, die ervoor zorgde dat we uitverkocht zijn. De Zalmaktie 2021 is 
daarmee een enorm succes geworden en is daarmee voor het vijfde (!) jaar op rij uitverkocht. 
 
Schitterende kerstattentie! 
Maandag 20 december 2021 
We mogen als club ontzettend dankbaar zijn en ons enorm rijk rekenen met zoveel trouwe 
vrijwilligers! Een groots dank-je-wel is daarvoor op zijn plaats. Afgelopen woensdag wisten veel 
van onze vrijwilligers de route naar de Westmaat te vinden om een prachtig kerstpakket te 
ontvangen. Daarin zat tevens een lot voor de loterij op de Culinaire Veilingavond, die ergens in 
2022 georganiseerd zal gaan worden.  
 
Jordy Ruizendaal keert terug 
Maandag 27 december 2021 
Jordy Ruizendaal maakt vanaf komend seizoen deel uit van de A-selectie van IJsselmeervogels. De 
20-jarige middenvelder keert na vier seizoenen bij NEC Nijmegen gespeeld te hebben weer terug 
naar de voor hem vertrouwde rode zijde van de Westmaat. 
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FC Utrecht Voetbalschool bij IJsselmeervogels 
Woensdag 29 december 2021 
Op vrijdagavond 28 januari om 18.00 uur start de FC Utrecht Voetbalschool (voorheen Gert Kruys 
Academie) bij IJsselmeervogels voor alle kinderen van 7 t/m 15 jaar, die gemotiveerd zijn hun 
voetbal skills te verbeteren. 
 
Fantastische opbrengst zalmactie 2021 
Maandag 3 januari 2022 
Het is het ZalmAktie-team ook dit jaar weer gelukt om een prachtig bedrag op te halen. Piet Bos 
kon voorzitter Frank van den Bos een cheque van 29.000 euro overhandigen. De voorzitter dankte 
alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Zonder hen kan een actie als deze niet zo 
succesvol zijn. Tot slot een groot dank-je-wel naar FishPartners, Koelewijn's Haringinleggerij en 
Edelcollecties voor hun bijdragen aan de actie en natuurlijk de bedrijven en alle particulieren die 
een bestelling hebben gedaan. 
 
Viertal contractverlengingen 
Maandag 10 januari 2022 
Steven Sánchez Angulo, Christos Ibrahim, Miguel Ramdas en Julian Prinsen spelen ook volgend 
seizoen op de Westmaat. Het viertal kwam recentelijk tot overeenstemming met de technische 
commissie en tekende afgelopen weekend de daarbij behorende contractverlenging. 
 
Laatste seizoen Van den Meiracker 
Maandag 10 januari 2022 
Danny van den Meiracker is bezig aan zijn laatste seizoen in het shirt van IJsselmeervogels. De 32-
jarige goaltjesdief vertrekt na vier seizoenen om dichter bij huis te gaan voetballen. 
 
Vince Gino Dekker tekent bij IJsselmeervogels 
Dinsdag 11 januari 2022 
Vince Gino Dekker speelt volgend seizoen in het shirt van IJsselmeervogels. De 24-jarige 
buitenspeler komt over van buurman SV Spakenburg en tekende een contract dat hem bindt tot de 
zomer van 2023. 
 
Van Riel en Boudouni vertrekken 
Zaterdag 15 januari 2022 
Na dit seizoen scheiden de wegen van Eef van Riel en Ilias Boudouni van die van IJsselmeervogels. 
Beide spelers gaan op zoek naar een nieuwe club. 
 
Buitenhuis en Brummel vertrekken 
Woensdag 19 januari 2022 
Na acht seizoenen scheiden aan het eind van dit seizoen de wegen van Jeffrey Buitenhuis en onze 
club. De verdediger wilt meer tijd voor zijn gezin en eigen onderneming. Ook doelman Stef 
Brummel vertrekt. Hij gaat op zoek naar een club waar hij als eerste keeper aan de slag kan. 
 
Contract Langedijk niet verlengt 
Vrijdag 21 januari 2022 
Pieter Langedijk is bezig aan zijn laatste seizoen bij onze club. De 27-jarige vleugelaanvaller kwam 
afgelopen zomer over van het Tsjechische FK Pardubice en verlaat de club aan het eind van dit 
seizoen. Dat is de uitkomst van een goed gesprek tussen de technische commissie en Pieter. 
 
Doelman List tekent contract 
Donderdag 27 januari 2022 
Maarten List heeft overeenstemming bereikt over een overstap naar onze club. De 23-jarige 
doelman tekende deze week een contract dat ingaat vanaf aanstaande zomer en loopt tot de zomer 
van 2023. Na omzwervingen via o.a. AZ, Telstar, OFC en Fortuna Wormerveer hoopt hij het plezier 
in het voetbal bij IJsselmeervogels terug te vinden. 
 
KNVB verschaft duidelijkheid over verloop competitie 
Vrijdag 28 januari 2022 
De KNVB heeft duidelijkheid verschaft in het restant van de Tweede divisie. Er is door de bond 
gekozen voor het scenario om de opzet niet aan te passen en de competities volledig uit te spelen, 
inclusief de nacompetitie. De herstart is op 5 en 6 februari met een aantal inhaalwedstrijden uit de 
eerste competitiehelft. Halverwege maart volgt de tweede competitiehelft. 
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Eerste elftal naar De Treffers op 5 februari 
Vrijdag 28 januari 2022 
Het eerste inhaalduel in Jack's League is vastgesteld. Op zaterdag 5 februari om 15.30 uur speelt 
ons eerste elftal in Groesbeek tegen De Treffers. Beide clubs hebben dat na goed overleg met 
elkaar en de KNVB vastgesteld. 
 
Oefenduel: IJsselmeervogels – Jong FC Dordrecht 5-2 (2-0)  
Zaterdag 29 januari 2022 
IJsselmeervogels boekte een vrij simpele overwinning tegen de beloften van FC Dordrecht. Een 
week voor hervatting van de competitie werd wel duidelijk dat de lange stop i.v.m. corona het 
voetbal niet ten goede komt. Bij IJsselmeervogels maakten Bradley Martis en Jerrel Hak hun 
officieuze debuut.  
 
Hak per direct toegevoegd aan A-selectie 
Zaterdag 29 januari 2022 
Ons eerste elftal heeft zich met onmiddellijke ingang verzekerd van de diensten van Jerrel Hak. De 
21-jarige centrumspits komt over van derde divisionist GVV Unitas en voegt specifieke kwaliteiten 
toe aan de selectie. De aanvaller kwam een contract met de technische commissie overeen tot 
aanstaande zomer. 
 
Martis per direct toegevoegd aan A-selectie 
Zaterdag 29 januari 2022 
Bradley Martis speelt de komende anderhalf jaar op de Westmaat. De 23-jarige 
linkervleugelverdediger tekende dit weekend een contract dat hem bindt tot de zomer van 2023. 
De voormalige speler van Sparta Rotterdam trainde al enige tijd mee en heeft het Sloveense NK 
Celje als laatste club. 
 
Doelman Brummel vertrekt per direct  
Maandag 31 januari 2022 
De 23-jarige Stef Brummel maakt per direct de overstap naar v.v. Scherpenzeel. De doelman zou 
na dit seizoen al vertrekken, maar kreeg nu de kans om per direct naar de ambitieuze hoofdklasser 
over te stappen. In goed overleg tussen de speler en beide clubs is deze versnelde overstap 
overeengekomen. 
 
Van Leijenhorst vertrekt na dit seizoen  
Maandag 31 januari 2022 
Aan het einde van dit seizoen komt er een eind aan de samenwerking met Marciano van 
Leijenhorst. De 28-jarige verdediger wil, ondanks een doorlopend contract van nog één seizoen, 
graag op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging en in goed overleg is besloten na dit seizoen uit 
elkaar gaan. 
 
Derby op dinsdag 8 maart  
Dinsdag 1 februari 2022 
De derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg zal op dinsdag 8 maart om 20.00 uur gespeeld 
worden. Dat is de uitkomst van overleg tussen de twee Spakenburgse clubs, de gemeente en de 
KNVB. Dit houdt in dat de aanvankelijk op 8 maart geplande uitwedstrijd tegen GVVV zal worden 
gespeeld op zaterdag 12 februari. 
 
Henk van Triest overleden  
Dinsdag 1 februari 2022 
Zondag 30 januari kregen wij het trieste bericht dat Henk van Triest op 59-jarige leeftijd is 
overleden. Henk heeft diverse rollen als vrijwilliger vervuld bij IJsselmeervogels. De meeste leden 
kenden hem echter in zijn rol als verantwoordelijke voor clubkleding, iets wat hij nauwgezet en 
zeer gedreven deed. IJsselmeervogels verliest in Henk een trouw supporter en gewaardeerd 
vrijwilliger. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en andere nabestaanden. Wij wensen hun de 
troost en kracht van onze Hemelse Vader toe om dit verdriet te dragen. 
 
Heerings verlengt contract  
Dinsdag 1 februari 2022 
IJsselmeervogels en Kai Heerings hebben deze week overeenstemming bereikt over de verlenging 
van zijn contract. De nieuwe verbintenis van de 32-jarige centrumverdediger loopt daarmee nu tot 
de zomer van 2023. 
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IJsselmeervogels strikt verdediger Ten Have  
Vrijdag 4 februari 2022 
Pim ten Have is vanaf komend seizoen speler van onze A-selectie. De multifunctionele verdediger 
(25) komt over van Excelsior '31 en speelde in het verleden in de jeugd van PEC Zwolle. De 
technische commissie kwam een contract met hem overeen tot de zomer van 2023. 
 
Competitie: De Treffers – IJsselmeervogels 1-0 (0-0)  
Zaterdag 5 februari 2022 
IJsselmeervogels is er niet in geslaagd om de volle buit uit de herstart van de competitie te 
pakken. In Groesbeek eindigde het duel met De Treffers in een 1-0-overwinning voor de gastheren. 
Nieuwelingen Bradley Martis en Jerrel Hak maakten hun debuut.  
 
Rosheuvel vertrekt  
Donderdag 10 februari 2022 
In goed onderling overleg scheiden na dit seizoen de wegen van Darren Rosheuvel en onze club. 
Dat is de uitkomst van de gesprekken tussen de 27-jarige middenvelder en de technische 
commissie. Het verblijf van de linksbenige middenvelder blijft daardoor beperkt tot één seizoen. 
 
Tekfaoui en De Braal vertrekken  
Zaterdag 12 februari 2022 
Yassine Tekfaoui (20) en Dylan de Braal (27) vertrekken aan het eind van dit seizoen bij 
IJsselmeervogels. De aanvaller en de verdediger komen dit seizoen slechts beperkt in de plannen 
voor en gaan zodoende op zoek naar een club waar zij in aanmerking komen voor meer speeltijd. 
 
Oefenduel: AFC – IJsselmeervogels 2-3 (0-2)  
Zaterdag 12 februari 2022 
In een oefenduel op sportpark Goed Genoeg heeft IJsselmeervogels met 2-3 weten te winnen van 
AFC Amsterdam. De ploeg van Gert Peter de Gunst kwam binnen een kwartier op voorsprong, 
maar zag de thuisclub vlak voor tijd de gelijkmaker scoren. Invaller Dylan de Braal kopte even 
later alsnog 2-3 tegen de touwen. Smetje was het geblesseerd uitvallen van doelman Jaimy 
Schaap.  
 
Doelman Schaap minimaal twee weken uit de running  
Dinsdag 15 februari 2022 
Doelman Jaimy Schaap viel zaterdag in het oefenduel tegen AFC uit met een blessure. Uit nader 
onderzoek is een scheurtje in zijn buikspier geconstateerd. Het herstel duurt minimaal twee weken.  
Zaterdag treft IJsselmeervogels op de Westmaat HHC Hardenberg. De verwachting is dat de nog 
onervaren Julian Prinsen (20) dan onder de lat staat. In de winterstop nam de technische 
commissie van IJsselmeervogels afscheid van tweede doelman Stef Brummel, die nu voor 
Scherpenzeel uitkomt. De doelman wilde weg omdat IJsselmeervogels zich volgens hem niet aan 
de afspraak had gehouden dat hij tijdens bekerwedstrijden op doel zou staan. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – HHC Hardenberg 0-2 (0-1)  
Zaterdag 19 februari 2022 
In een matige wedstrijd verloor IJsselmeervogels met 0-2 van HHC Hardenberg. Voor rust opende 
Gersom Klok de score voor de bezoekers. Na rust verdubbelde Jesper Drost de score. De Vogels 
blijven door dit resultaat in de degradatiezone. 
 
IJsselmeervogels O23 kampioen  
Zaterdag 19 februari 2022 
Eén wedstrijd voor het eind van de najaarscompetitie heeft IJsselmeervogels Onder 23 zichzelf tot 
kampioen van de hoogste divisie van de Onder 23-competitie gekroond. Bij DVS '33 Ermelo werd 
met 0-2 gewonnen en kon de kampioensvlag in top. Daarmee promoveert het team naar Divisie 4 
van de Onder 21-competitie. 
 
Topschutter Visser naar IJsselmeervogels  
Maandag 21 februari 2022 
Kian Visser speelt komend seizoen op De Westmaat. De 20-jarige centrumspits komt over van 
derde divisionist Harkemase Boys, waar de geboren Leeuwarder sinds 2020 speelt. Door een 
verhuizing naar onze regio speelt de huidig topscorer van de Derde divisie zaterdag volgend 
seizoen in het rood-witte shirt van onze club. 
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Competitie: GVVV – IJsselmeervogels 2-1 (2-1)  
Dinsdag 22 februari 2022 
IJsselmeervogels wist opnieuw niet te winnen. Ditmaal ging het mis tegen hekkensluiter GVVV. Het 
was alweer de vijfde competitienederlaag op rij voor de nieuwe trainer Gert Peter de Gunst.  
 
Competitie: IJsselmeervogels – TEC  
Zaterdag 26 februari 2022 
IJsselmeervogels won zaterdag met 3-0 van sv T.E.C. Tegen de verhouding in kwamen De Vogels 
in de eerste helft via Danny van den Meiracker op voorsprong. Na rust scoorde invaller Steven 
Sánchez Angulo twee keer en was de eerste competitieoverwinning sinds 16 oktober een feit. 
 
Groen licht voor de derby  
Maandag 28 februari 2022 
Er is groen licht: de 'Derby der Derby's' tussen de rivalen IJsselmeervogels en Spakenburg op 
dinsdag 8 maart gaat gewoon door. Dit is de uitkomst van het overleg vanavond tussen 
verschillende betrokkenen en burgemeester Melis van de Groep.  
 
Competitie: Kozakken Boys – IJsselmeervogels 2-1 (1-0)  
Zaterdag 5 maart 2022 
IJsselmeervogels heeft de overwinning tegen TEC geen vervolg kunnen geven. In Werkendam 
eindigde de strijd onderin in een 2-1 overwinning voor Kozakken Boys. Door deze nederlaag en 
ongunstige uitslagen op de andere velden zakt IJsselmeervogels naar de 17e plaats op de ranglijst.  
 
Reactie op berichtgeving rond Vince Gino Dekker  
Zaterdag 5 maart 2022 
Door de berichtgeving op de officiële site van S.V. Spakenburg van afgelopen vrijdag zien we ons 
genoodzaakt om een korte reactie te geven op de ontstane situatie rondom de overgang van Vince 
Gino Dekker naar IJsselmeervogels. IJsselmeervogels heeft een getekend, rechtsgeldig en bij de 
KNVB geregistreerd contract met Vince Gino Dekker voor komend seizoen. Vrijdag 4 maart werden 
we verrast door een brief van de advocaat van Dekker en S.V. Spakenburg. Hierin wordt geheel 
onverwacht eenzijdig het contract tussen IJsselmeervogels en Dekker vernietigd (alsof niet 
bestaand). IJsselmeervogels accepteert deze vernietiging niet en beraadt zich op verdere stappen. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Spakenburg 2-2 (1-1)  
Dinsdag 8 maart 2022 
IJsselmeervogels en Spakenburg deelden gebroederlijk de punten na een meer dan enerverende en 
meeslepende derby. Voor het eerst in de geschiedenis werd deze competitiewedstrijd in de avond 
gespeeld met een sfeer die fantastisch was. Lichtmasten aan, volgepakte tribunes, een aan beide 
kanten fanatieke aanhang en 22 voetballers die er zin in hadden. Net zoals alle voorgaande edities 
in de geschiedenis van de Tweede Divisie, eindigde de wedstrijd in een gelijkspel: 2-2. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – De Treffers afgelast  
Vrijdag 11 maart 2022 
De wedstrijd IJsselmeervogels - De Treffers is afgelast in verband met vijf Coronabesmettingen 
binnen de A-selectie van IJsselmeervogels. Beide clubs en de KNVB gaan met elkaar in overleg 
voor een nieuwe speeldatum. 
 
Justin Ruizendaal naar Eemdijk  
Vrijdag 11 maart 2022 
Justin Ruizendaal speelt volgend seizoen in het groen-witte shirt van v.v. Eemdijk. De 19-jarige 
verdediger was bezig aan zijn eerste seizoen in de A-selectie van IJsselmeervogels. 
 
Video-analist vertrekt aan het eind van dit seizoen  
Maandag 14 maart 2022 
Video-analist Robin Feenstra gaat onze club aan het eind van dit seizoen verlaten. Robin kwam in 
2020 bij ons eerste elftal terecht en is nu bezig aan zijn tweede seizoen. De rol van video-analist 
wordt vanaf volgend seizoen via een wat andere invulling intern opgelost. 
 
Inhaalduel met De Treffers op 29 maart  
Maandag 14 maart 2022 
De inhaalwedstrijd tussen IJsselmeervogels en De Treffers zal ingehaald worden op dinsdag 29 
maart om 20.00 uur. Dat is de uitkomst van het onderlinge overleg tussen de twee clubs en de 
KNVB. 
 



Jaarverslag 2021-2022, v.v. IJsselmeervogels  
 

  - 14 - 

Staf 2e elftal ook volgend seizoen ongewijzigd.  
Woensdag 16 maart 2022 
Trainer Cor Ruizendaal heeft zijn contract bij het tweede elftal van IJsselmeervogels met één 
seizoen verlengd. Net als Cor hebben ook assistent-trainer Roberto van Moorselaar en vaste 
assistent-scheidsrechter Arjan Knevel zich met nog een seizoen aan IJsselmeervogels 2 verbonden. 
 
Langedijk naar Excelsior Maassluis  
Donderdag 17 maart 2022 
Afgelopen januari werd bekend gemaakt dat Pieter Langedijk bezig is aan zijn laatste seizoen bij 
onze club. Vandaag is bekend gemaakt dat de 28-jarige vleugelaanvaller komend seizoen voor 
Excelsior Maassluis zal uitkomen. 
 
Competitie: Rijnsburgse Boys – IJsselmeervogels 1-0 (0-0)  
Zaterdag 19 maart 2022 
In misschien wel de slechtste wedstrijd van het toch al zeer matige seizoen verloor 
IJsselmeervogels dikterecht van Rijnsburgse Boys. De Vogels mogen blij zijn dat het vizier van de 
Rijnsburgers in de eerste helft niet op scherp stond, hierdoor bleef de schade nog beperkt tot 1-0. 
 
Aalt Kok uit Technische Commissie IJsselmeervogels  
Maandag 21 maart 2022 
Aalt Kok heeft recentelijk in goed overleg zijn functie neergelegd binnen de technische commissie 
van de club. De oud voetballer heeft vanwege gezondheidsredenen zijn taken noodgedwongen 
moeten stoppen. Door alle negatieve reacties merkte hij dat dit een weerslag had op zijn 
gezondheid. Door het vertrek vormen Rob Baas, Ruud van de Geest (beiden voetbaltechnisch), 
Gerhard de Graaf (contractmanager), Jan van Hardeveld (personeelszaken) en Erwin van der Lugt 
de huidige TC. Peter Frans Heinen vormt als bestuurslid technische zaken de verbinding met het 
bestuur. 
 
Competitie: Jong Sparta – IJsselmeervogels 2-1 (1-1)  
Dinsdag 22 maart 2022 
Dat IJsselmeervogels in de hoek zit waar de klappen vallen is inmiddels wel duidelijk. Met een 
jeugdig team, door veel blessures, wist IJsselmeervogels niet te winnen bij Jong Sparta. Na een 1-
0 voorsprong werd het uiteindelijk 2-1 voor de beloften van Sparta Rotterdam. 
 
Beheer en uitgifte kleding/materialen  
Zaterdag 26 maart 2022 
Alwin Jansen en Cynthia de Graaf zijn sinds korte tijd verantwoordelijk voor het beheer en de 
uitgifte van clubkleding en materialen. Na het zeer verdrietige nieuws dat eind januari Henk van 
Triest is overleden, hebben Alwin en Cynthia zich ingezet om dit belangrijke onderdeel binnen 
IJsselmeervogels op te pakken. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Jong FC Volendam 2-1 (1-0)  
Zaterdag 26 maart 2022 
IJsselmeervogels heeft op eigen veld weten te winnen van Jong FC Volendam. Op de Westmaat 
eindigde het treffen in 2-1 door een vroege goal van Jerrel Hak en een scoreverdubbeling na rust 
via Steven Sánchez Angulo. In de blessuretijd deden de Wijdbroeken nog wat terug via Givairo 
Read, maar kwam de overwinning niet meer in gevaar. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – De Treffers 1-0 (1-0)  
Dinsdag 29 maart 2022 
Na de moeizame overwinning op Jong Volendam (2-1) heeft IJsselmeervogels drie dagen later 
opnieuw de volle buit gehaald. Op eigen terrein werd - zeker op basis van de eerste helft - 
verdiend gewonnen van De Treffers. Danny van den Meiracker werd met een fraaie treffer, na een 
halfuur spelen, de uiteindelijke matchwinner. 
 
Vertrek Sánchez Angulo  
Dinsdag 29 maart 2022 
Het verblijf van topscorer Steven Sánchez Angulo blijft helaas beperkt tot één seizoen. De 29-
jarige schaduwspits heeft een goedlopend uitzendbureau waardoor de combinatie van werk, gezin 
en voetballen bij IJsselmeervogels steeds moeilijker te combineren is. 
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Materiaal-duo verlengt contract  
Dinsdag 29 maart 2022 
Onze trouwe materiaalverzorgers Herman Gerrits en Stef Hopman hebben zich ook voor volgend 
seizoen gecommitteerd aan de A-selectie. Gerrits vervult al sinds 2017 deze onderschatte rol. En 
Stef Hopman is bezig aan zijn tweede seizoen. Beiden hebben aangegeven ook komend seizoen 
hun bijdrage te leveren in de kleding en materialen van de A-selectie. 
 
Medische staf verlengd  
Woensdag 30 maart 2022 
Fysiotherapeut Peter van Selm en verzorger/performance coach Jan Loenen zijn ook volgend 
seizoen verbonden aan de A-selectie. Het tweetal kwam dit met de club overeen. Van Selm is sinds 
2015 betrokken als fysiotherapeut bij onze club. Loenen kwam medio 2018 over van ASV de Dijk.  
 
Assistenten verlengen  
Donderdag 31 maart 2022 
IJsselmeervogels gaat volgend seizoen verder met de huidige technische staf binnen de A-selectie. 
Assistent-trainer Ton Cornelissen en keeperstrainer Jacob Mulder hebben recent hun aflopende 
contract verlengd. Mulder, sinds 2013 actief, gaat hiermee zijn tienjarig jubileum bij onze club 
tegemoet. Cornelissen is sinds 2020 actief en zal daarmee alweer voor zijn derde seizoen deze rol 
bekleden. 
 
Berry Smit vindt nieuwe club  
Vrijdag 1 april 2022 
Berry Smit wordt de nieuwe trainer van RKAV Volendam. De Volendammer hoofdtrainer gaf vorig 
jaar september aan door zijn dagelijkse werk als uitvoerder, in combinatie met zijn gezinssituatie, 
onvoldoende tijd beschikbaar te hebben om IJsselmeervogels uit de sportief moeizame periode te 
krijgen. 
 
Sergio Kozjak naar SV Huizen  
Vrijdag 1 april 2022 
Sergio Kozjak speelt vanaf volgend seizoen bij SV Huizen. De 22-jarige aanvaller kwam een 
verbintenis met de huidige koploper van de eerste klasse overeen. Bij de Huizenaren zal Sergio 
samen komen te spelen met Thomas en Simon van den Abeelen, die eerder hun overstap bekend 
maakten. 
 
Paulo Meijndershagen nieuwe assistent  
Vrijdag 1 april 2022 
De technische staf van de A-selectie wordt volgend seizoen uitgebreid met Paulo Meijndershagen. 
De voormalige middenvelder van onze club wordt toegevoegd als assistent-trainer en komt over 
van Koninklijke HFC, waar hij op dit moment als assistent-trainer en lid van de technische 
commissie aan verbonden is.  
 
Competitie: Quick Boys – IJsselmeervogels 2-0 (0-0) 
Zaterdag 2 april 2022 
De Vogels zijn er niet in geslaagd de twee overwinningen een positief vervolg te geven. Uit bij 
Quick Boys werden de gekregen kansen niet benut en verloren de rood-witten met 2-0. 
 
Verkoop mega tribunespel gestart 
Maandag 4 april 2022 
De online verkoop van kaarten voor het Mega Tribunespel is vanaf nu gestart. We gaan net als 
vorig jaar weer voor een ouderwets volle Westmaat, dus koop nu je tribuneplaats en ding mee 
naar fantastische prijzen! Dit worden er weer meer dan 300 prijzen verdeeld, dus grote kans om te 
winnen. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Kon. HFC 1-0 (0-0) 
Dinsdag 5 april 2022 
In tegenstelling tot afgelopen zaterdag tegen Quick Boys had nu niet IJsselmeervogels maar de 
tegenstander het beste van het spel en de kansen. Net als zaterdag won de onderliggende partij. 
IJsselmeervogels was met 1-0 de gelukkige tegen de nummer twee van de Jack’s League. 
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IJsselmeervogels bestaat 90 jaar 
Woensdag 6 april 2022 
In juni 2022 bestaat IJsselmeervogels 90 jaar en dat laten wij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. 
Achter de schermen zijn een aantal vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen. Wat we de 
supporters gaan 'geven' blijft uiteraard nog even een verrassing. Maar dat het een groot feest gaat 
worden, dat is zeker! 
 
Jubileumlogo 90 jaar IJsselmeervogels overhandigd 
Woensdag 6 april 2022 
Voorzitter Frank van den Bos heeft vorige week uit handen van Wouter De Boer het officiële 
Jubileumlogo “IJsselmeervogels 90 Jaar” in ontvangst genomen. Wouter en zijn team (Ethie de 
Graaf, Robert de Graaf en Peter Bronkhorst) beheren de bomvolle agenda met evenementen die 
vanaf 6 juni 2022 gepland staan. 
 
Competitie: TEC – IJsselmeervogels 2-4 (1-2) 
Zaterdag 9 april 2022 
IJsselmeervogels heeft uitstekende zaken gedaan in Jack's League. In Tiel werd met 2-4 gewonnen 
door goals van Jerrel Hak (2x), Rydell Poepon en Steven Sanchez Angulo. Hierdoor stijgt de ploeg 
van Gert Peter de Gunst naar de ‘veilige’ 13e plaats op de ranglijst. 
 
Van den Meiracker en Poepon vinden nieuwe club 
Woensdag 14 april 2022 
Danny van den Meiracker verruilt IJsselmeervogels voor Quick Boys. De 33-jarige spits tekende bij 
de club uit Katwijk een contract voor twee seizoenen. Rydell Poepon speelt volgend seizoen voor 
Ajax Zaterdag amateurs. 
  
Competitie: IJsselmeervogels – Excelsior Maassluis 0-2 (0-1) 
Zaterdag 16 april 2022 
IJsselmeervogels is er op eigen veld niet in geslaagd om de goede reeks voort te zetten. Tegen 
Excelsior Maassluis werd er met 0-2 verloren. Een zege voor de gasten uit Maassluis waar eigenlijk 
niets op af te dingen was. 
 
Competitie: ASWH – IJsselmeervogels 0-2 (0-0) 
Maandag 18 april 2022 
Op deze tweede Paasdag won IJsselmeervogels van de nummer voorlaatst ASWH. Een belangrijke 
overwinning in de strijd om weg te komen van de onderste plaatsten. Routiniers Jeffrey Buitenhuis 
en Danny van den Meiracker, met de eerste penalty van dit seizoen, zorgden voor de doelpunten. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Kozakken Boys 4-0 (3-0) 
Zaterdag 23 april 2022 
IJsselmeervogels heeft op eigen veld met een overtuigende 4-0 overwinning op Kozakken Boys en 
daarmee afstand genomen van de onderste regionen. Al vrij snel kwam de thuisploeg op 
voorsprong. Via een toegekende strafschop en een rode kaart voor de Werkendammers en een 
blunder van de doelman was het duel nog voor de rust beslist. Door de overwinning stijgt de ploeg 
naar de elfde plek in de Jack's League. 
 
Recordopbrengst Koningsdag feestmarkt 
Woensdag 27 april 2022 
Vandaag vond onder voortreffelijke weersomstandigheden de Koningsdag Feestmarkt bij 
IJsselmeervogels plaats. En deze feestelijke dag heeft een fantastisch bedrag opgeleverd voor de 
club. De rekenmeesters mochten een bruto recordopbrengst melden van maar liefst €80.000,- Via 
deze weg willen we alle bezoekers bedanken voor hun komst. Een speciaal woord van dank is er 
voor alle vrijwilligers en alle trouwe sponsoren! Dankzij hun tomeloze inzet en belangeloze inbreng 
is deze recordopbrengst mogelijk gemaakt. 
 
Competitie: HHC Hardenberg – IJsselmeervogels 0-2 (0-2) 
Zaterdag 30 april 2022 
In Jack's League heeft IJsselmeervogels in Hardenberg ook van traditionele angstgegner HHC 
Hardenberg weten te winnen. De doelpunten kwamen vlak voor rust tot stand via Jerrel Hak en 
Jeffrey Buitenhuis. Door deze nieuwe overwinning - de zesde in de laatste acht wedstrijden - stijgt 
IJsselmeervogels naar de elfde positie en neemt het een grote stap richting lijfsbehoud. 
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IJsselmeervogels 2 ongeslagen kampioen 
Zaterdag 30 april 2022 
Het tweede elftal van IJsselmeervogels heeft met een ruime voorsprong in het klassement de 
kampioenstitel bemachtigd. Na de overwinning op het tweede elftal van Cobu Boys (0-4) is het 
team van trainer Cor Ruizendaal niet meer in te halen. 
 
Van Riel en Van Leijenhorst vinden nieuwe club 
Zaterdag 30 april 2022 
Eef van Riel speelt volgend seizoen voor v.v. Scherpenzeel en Marciano van Leijenhorst verruilt 
IJsselmeervogels voor v.v. Hees uit Soest. 
 
Adil Haian verlengt contract 
Woensdag 4 mei 2022 
Adil Haian heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd. De 21-jarige middenvelder, die zich 
dit seizoen ook manifesteert als verdediger, ligt daarmee vast tot de zomer van 2023. 
 
Competitie: IJsselmeervogels – Scheveningen 1-2 (1-1) 
Zaterdag 7 mei 2022 
IJsselmeervogels heeft de goede reeks op eigen veld geen gevolg kunnen geven. Tegen 
Scheveningen werd een 2-1 nederlaag geleden. 
 
IJsselmeervogels 4 ongeslagen kampioen 
Zaterdag 7 mei 2022 
Vandaag is ons Vierde Elftal ongeslagen kampioen geworden. Na de 3-0 overwinning tegen De 
Posthoorn kon de kampioensschaal geheven worden. Met een huldiging voorafgaand aan de 
wedstrijd van het eerste elftal en een rondrit op de platte kar kreeg het team vanuit de hele club 
de complimenten en gelukwensen.  
 
Competitie: Spakenburg – IJsselmeervogels 1-1 (1-0) 
Zaterdag 14 mei 2022 
IJsselmeervogels mag zichzelf de morele winnaar voelen van de derby op de blauwe zijde van De 
Westmaat. Bij en tegen Spakenburg eindigde het duel in opnieuw een gelijkspel, door een vroege 
strafschop benut door Floris van der Linden en de gelijkmaker via een kopbal via Steven Sánchez 
Angulo. 
 
Martis opgeroepen voor nationale ploeg 
Zondag 15 mei 2022 
Bradley Martis is opgeroepen voor de nationale ploeg van Curaçao. De linkerverdediger is een 
vaste waarde in de selectie en is opgeroepen in het kader van wedstrijden in de Nations League. 
Martis zal op 27 mei naar Curaçao vertrekken en mist daardoor de duels tegen GVVV en AFC. 
 
Jeffrey Buitenhuis naar SVZW 
Dinsdag 17 mei 2022 
Nadat eerder bekend werd dat Jeffrey Buitenhuis IJsselmeervogels na dit seizoen zal verlaten, is nu 
ook zijn nieuwe club bekend geworden. De verdediger speelt volgend seizoen bij het Wierdense 
SVZW. 
 
Jerrel Hak naar Sparta Rotterdam 
Woensdag 18 mei 2022 
Jerrel Hak maakt na dit seizoen de overstap naar het beloftenteam van Sparta Rotterdam. De 21-
jarige aanvaller speelt sinds afgelopen winter bij ons en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld 
van de Rotterdamse profclub. 
 
Rosheuvel verlengt alsnog 
Donderdag 19 mei 2022 
IJsselmeervogels gaat toch langer door met Darren Rosheuvel. De 28-jarige middenvelder en de 
TC kwamen een contractverlenging overeen, die deze week bekrachtigd werd met een 
handtekening. Rosheuvel stapte afgelopen zomer in bij IJsselmeervogels en in januari werd in goed 
overleg besloten niet met elkaar verder te gaan. Dit besluit is nu dus teruggedraaid. 
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Competitie: IJsselmeervogels – Noordwijk 1-2 (0-1) 
Zaterdag 21 mei 2022 
Nog altijd is IJsselmeervogels niet officieel veilig voor lijfsbehoud in de Tweede Divisie. Vandaag 
werd met 1-2 verloren van Noordwijk waardoor Kozakken Boys, wat 8 punten achterstand heeft, in 
theorie nog over De Vogels heen kunnen. Er is dus nog altijd werk aan de winkel voor de equipe 
van trainer Gert Peter de Gunst. 
 
Echte mannenbingo weer groot succes 
Maandag 23 mei 2022 
Henk van de Groep en Arjan ter Haar zijn de grote winnaars geworden bij de Echte Mannenbingo. 
Beiden grepen een hoofdprijs. Henk won de geheel verzorgde voetbalreis naar Valencia en Arjan de 
Playstation 5. De allergrootste winnaars waren echter de vele bezoekers, want het was weer een 
avond die qua gezelligheid de geschiedenisboeken in gaat. 
 
Disciplinaire schorsing Van den Meiracker 
Dinsdag 24 mei 2022 
Danny van den Meiracker is deze week disciplinair geschorst wegens ontoelaatbaar gedrag in de 
afgelopen weken. Hij zal daarom geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie tegen Katwijk en 
GVVV. Vanaf volgende week is hij weer welkom op de training. 
 
Competitie: Katwijk – IJsselmeervogels 2-0 (2-0) 
Dinsdag 24 mei 2022 
IJsselmeervogels leed op deze dinsdagavond een kansloze 2-0 nederlaag bij kampioen Katwijk.  
De einduitslag stond al na 11 minuten op het scorebord. Twee treffers van ex-Vogel Ahmed el 
Azzouti was IJsselmeervogels te machtig. De Vogels konden hier niet veel tegenover stellen en 
kwamen dan ook niet tot scoren. 
 
Coördinator zaalvoetbal geeft stokje over 
Woensdag 25 mei 2022 
Klaas Jan de Graaf, coördinator van de afdeling zaalvoetbal, stopt er na vijf seizoenen mee. Door 
positieve zakelijke en privéomstandigheden werd de combinatie met het coördineren van het 
zaalvoetbal steeds lastiger. Zijn taken worden overgenomen door Dirk van de Vuurst en Bob Muijs.  
   
Competitie: IJsselmeervogels - GVVV 3-0 (1-0) 
Zaterdag 28 mei 2022 
IJsselmeervogels heeft zich één wedstrijd voor het einde van Jack’s League verzekerd van een 
langer verblijf op het hoogste amateurniveau. Uitblinker Bradley Martis was met twee goals 
belangrijk en door de winst is het onbereikbaar voor Kozakken Boys, dat net als GVVV en zes 
periodekampioenen in de nacompetitie zal gaan strijden voor één resterend ticket. 
 
Duidelijkheid situatie Dekker 
Zaterdag 28 mei 2022 
Er is duidelijkheid gekomen in de situatie rond Vince Gino Dekker. De partijen zijn het eens 
geworden over de voorwaarden waaronder het contract tussen IJsselmeervogels en Dekker 
ontbonden kan worden. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor Dekker om zijn voetbalcarrière elders 
voort te zetten. 
 
Zaal 1 kampioen 
Maandag 30 mei 2022 
IJsselmeervogels zaal 1 heeft beslag weten te leggen op de titel in de 2e klasse H. In sporthal 
Icoon te Vathorst werd met 1-2 gewonnen van Annour 2, waardoor het jonge team onpasseerbaar 
is geraakt op de ranglijst. Het team van coach Tristan Duijst promoveert daarmee komend seizoen 
naar de 1e klasse. 
 
Afscheid vertrekkende spelers 
Woensdag 1 juni 2022 
Zaterdag aanstaande staat de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op het programma. Dit 
betekent voor diverse spelers ook hun laatste wedstrijd in het shirt van IJsselmeervogels. Van de 
spelers die de club gaan verlaten zullen we op gepaste wijze afscheid nemen. Dit doen we 
aanstaande zaterdag na terugkomst van de A-selectie uit Amsterdam in de kantine. 
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6 juni: de allereerste NAS vlagdag 
Donderdag 2 juni 2022 
Maandag 6 juni is de állereerste NAS Vlagdag. Dan bestaat IJsselmeervogels officieel 90 Jaar, doe 
ook mee, en hang de Rooie vlag maandag 6 juni uit. Laat het dorp ROOD Kleuren. 
 
Competitie: AFC – IJsselmeervogels 2-0 (1-0) 
Zaterdag 4 juni 2022 
IJsselmeervogels heeft een teleurstellend seizoen afgesloten op de plek 13 in de Jack’s League. In 
de laatste wedstrijd van het seizoen werd met 2-0 verloren bij het Amsterdamse AFC. 
 
De jubileumvlag officieel gehesen 
Maandag 6 juni 2022 
Vandaag op 6 juni, precies 90 jaar geleden, is onze club opgericht. De allereerste officiële 
“IJsselmeervogels 90 Jaar” Jubileumvlag is zojuist op de club in top gehesen in aanwezigheid van 
de oudste eerste-elftalspeler, de heer Henk Koelewijn (Pieuwtje). Aan allen die onze mooie club 
een warm hart toedragen: van harte gefeliciteerd met het 90-jarig jubileum! 
 
Stan Beune vertrekt  
Donderdag 9 juni 2022 
Stan Beune maakt de overstap naar de opleiding van FC Twente/Heracles. De talentvolle 
buitenspeler tekende deze week een contract en speelt komend seizoen in de voetbalacademie in 
Onder 21. 
 
Tiki Taki Touzani verovert De Westnaat  
Vrijdag 10 juni 2022 
De groots aangekondigde van oorsprong Rotterdamse balkunstenaar Soufiane Touzani kwam naar 
de Westmaat om een demonstratie te geven, ware het niet dat hij kort geleden een 
achillespeesblessure had opgelopen. De show must go on dus werd er in overleg met de 
organisatie besloten om alle kinderen (naar schatting ca 600) in groepjes van 10 naar de 
kleedkamer te dirigeren waar ze met Touzani op de foto konden, dan wel een handtekening konden 
bemachtigen. Na ca 1,5 uur waren alle foto’s, selfies en handtekeningen gemaakt en kon de avond 
worden afgesloten in het sponsorhome waar de spelers van het G-team nog een meet and greet 
hadden ook nog op de foto mochten met Willem van Hanegem en Soufiane. Op die manier werd 
het een meer dan geslaagd evenement waar de G-voetbal tak van IJsselmeervogels met succes op 
terug mag kijken. 
 
Eerste NAS Vlagdag groot succes  
Zaterdag 11 juni 2022 
De eerste N.A.S. Vlagdag uit de geschiedenis van onze club zit erop. We kijken terug op een zeer 
geslaagde start van het Jubileumjaar. Bedankt aan iedereen die hebben meegedaan. 
 
Prijswinnaars NAS Vlagdag bekend  
Zaterdag 11 juni 2022 
De prijswinnaars van de N.A.S. Vlagdag zijn bekend. Zoals eerder gemeld was de N.A.S. Vlagdag 
van afgelopen maandag, onze verjaardag, een ongekend succes. Vele leden lieten ook in het 
restant van de week zien bij welke club hun hart ligt, door de vlag uit te laten hangen. Op plek 3 
eindigde de familie Estié. Op plek 2 Ruben Bos en de hoofdprijs ging naar Wendy van de Groep. 
 
Met het bekend maken van de prijswinnaars van de N.A.S. Vlagdag is een einde gekomen aan dit 
jaarverslag. 
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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. 
 

12-11-2021 G. Vermeer Tjalk 6 82 

30-01-2022 H. van Triest Bachlaan 10 59 

31-01-2022 A. Koelewijn De Meent 11 73 

02-07-2022 W. Hopman Op de Ree 160 91 

03-07-2022 P. Koelewijn Almarestraat 46 51 

23-07-2022 A. van Halteren Voor Anker 14 81 

10-08-2022 F. van Zoest Plecht 142 79 

11-10-2022 W. Koelewijn Nieuwe Schans 25 73 

 
 
 
Stijging ledenaantal: 
Het aantal leden is net als vorig seizoen gestegen. In onderstaande verdeling geeft 
ledenadministrateur Walter Koelewijn rapport over het seizoen.  
 
Actieve leden senioren:  218 
Actieve leden senioren(Zaal):  108 
Actieve leden jeugd:   540 
G-team :      30 
Niet-spelende leden:   617 
Niet-spelende leden (65+):   235 
Ereleden:        9 
Baby lidmaatschap:     24 
Totaal:     1781 (per 14 oktober 2022) 
 
 
Verslag: Tijmen de Graaf 
Archivaris IJsselmeervogels 


