Dordrecht, september 2019

Beste voetbalsters en ouders/verzorgers van de voetbalsters,

Fantastische start van het seizoen
“ 2019 moet een mooi voetbaljaar worden! We merken bij OW dat er steeds meer meiden gaan voetballen en we willen dat
graag nog verder uitbreiden. Je ziet dat in heel Nederland natuurlijk: de Oranje vrouwen van ons nationale elftal gaan de
komende zomer natuurlijk weer goed presteren, misschien schoppen ze het (letterlijkJ) wel tot wereldkampioen!”

Zo begonnen we de eerste meidenvoetbal nieuwsbrief van dit jaar in april.
En als je kijkt wat er nu allemaal gebeurd is de afgelopen maanden: We hebben enorm genoten van
zoveel activiteiten, nieuws en prestaties rondom het vrouwenvoetbal.
De Oranje Vrouwen hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2020 en zijn 2e geworden
op het WK. Trekken nu volle stadions in Nederland tijdens de EK kwalificaties.
Dordt Sport is ook volop in de weer met het vrouwenvoetbal, er is een toernooitje geregeld in de
zomervakantie en samen met OW en 2 andere clubs regelen ze een leeuwinnen toernooi, zie
verderop voor meer info.
De Oranje Wit MO13-1 meiden zijn kampioen geworden in
mei, erg knap! En OW is volop in het nieuws geweest met het
Dromen van MeidenVoetbal reclamebord langs de N3. Er is
zelfs een tv opname geweest voor RTV Dordt. Ook is het gelukt
om een MO11 team op te zetten.
Promoten Wat minder bekend is, maar zeker volop gebeurd is
dat heel veel meiden en ouders OW volop promoten. Er wordt
vaak aan sportieve vriendinnen gevraagd om ook bij OW te
komen spelen. Bedankt daarvoor!!
Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er 20 meiden op proeftrainingen zijn geweest of dat binnenkort
nog komen doen!

Leeuwinnenvoetbaldag : Afgelast….
Helaas is de vriendinnenvoetbaldag van as. vrijdag 20 september
afgelast. Een nieuwe datum volgt! Mede organisator Wieldrecht is
de club waar moeder en dochter van het familiedrama in
Sterrenburg speelden. Zij hebben aangegeven om de dag uit te
stellen. Begrijpelijk natuurlijk. Oranje Wit heeft meegeleefd door alle
wedstrijden op 14 september te beginnen met een minuut stilte.

Teamindeling seizoen 2019 – 2020
Als eerste willen we hier vermelden dat er veel meiden zijn die in jongensteams spelen. Dat gebeurt
om heel verschillende redenen. Omdat ze daar al van jongs af aan in meespelen, omdat juist hun
vrienden van school daar in zitten of omdat ze best goed spelen, er zijn namelijk veel meer
jongensteams en een aantal spelen op een hoog niveau.
Het beleid van Oranje Wit en de KNVB is dat de meiden tot ongeveer 13 jaar in principe ingedeeld
worden in de gemengde teams, dus meiden en jongens. Alleen op speciaal verzoek, als er
bijvoorbeeld genoeg meiden zijn die dat ook willen, wordt er een meidenteam gemaakt.
Zoals het er nu voor staat spelen we de eerste helft van dit seizoen met 5 meiden/vrouwen teams.
We zijn benieuwd hoe dat de komende tijd verder gaat, als de proeftrainingen met de nieuwe
meiden zijn geweest……
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(junioren)

speelwijze
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(pupillen)
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‘* Welke ouder of verzorger kunnen we hier vermelden??

Contactpersoon
ouders
*
*
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Hessel Voorbij

Oproep aan ouders, verzorgers, familieleden, en alle andere OW-ers

Zoals jullie zien is het meidenvoetbal volop in beweging. Zoals ook bij iedereen wel bekend is het
allemaal vrijwilligerswerk wat er gebeurt. De trainers, scheids- en lijnrechters doen dit allemaal in
hun vrije tijd voor hun en /onze club Oranje Wit. Veel meiden geven aan dat ze het erg leuk vinden
als er een meisje of vrouw kan helpen bij de training, of een wedstrijd kan leiden als
scheidsrechter. Lindy, Sofie, fijn dat jullie er dit seizoen ook weer bij zijn, maar we willen graag nog
meer vrouwen! Maar mannen zijn ook nog steeds welkom hoor!
Wie durft het aan, kom gerust eens kijken tijdens de training of probeer het een keer…
Ook willen we graag de volgende activiteiten realiseren :
• Het zou erg leuk zijn als er regelmatig een wedstrijdverslag geplaatst wordt op de website.
• We willen heel graag dit seizoen ( waarschijnlijk mei-juni 2020) een
meidenvoetbaltoernooi organiseren. Daar hebben we ook veel vrijwiligers bij nodig. Wie
biedt zich aan?

(Proef)trainingen
De afgelopen week zijn we volop in contact geweest met de nieuwe aanmeldingen voor de proeftrainingen. Vanwege schuivende trainingstijden en wedstrijddata is dat uiteindelijk 9 september
geworden. Lukte deze datum niet, dan kan je gewoon op de een andere avond komen. Ook is er een
nieuwe aanmelding van een jong meisje die mee gaat doen met de champions league. Leuk!!
TRAINING
2019-2020
VR1
MO17-1
MO15-1
MO13-1
MO11-1

1e trainingsdag

2e trainingsdag

Ma 20:30 – 21:30
Ma 19:30 – 20:30
Ma 18:30 – 19:30
Ma 18:30 – 19:30
Ma 17:30 – 18:30

Do 20:30 – 21:30
Wo 19:30 – 20:30
Wo 18:30 – 19:30
Wo 18:30 – 19:30
Wo 17:30 – 18:30

Trainer en 1e
aanspreekpunt
Martin Attasio
Jerney Dirksz*
Hakan Ocaktar
Francois Homan
Francois Homan

We merken wel dat het onmogelijk is om alle nieuwe leden in te delen in een team. De teams zitten
boordevol, MO13 is een 8-tal gebleven i.p.v. elftal en de jongensteams zitten ook vol op dit moment.
De nieuwe leden komen wel gewoon meetrainen, we proberen ze sommige wedstrijden mee te laten
spelen en zullen extra oefenwedstrijden inplannen. Voor de 2e helft van het seizoen kunnen we wel
nieuwe elftallen aanmelden, ook is er kans dat we gaan schuiven in de bestaande teams. Nog mooier
is het als er nog meer nieuwe leden komen zodat we gemakkelijker een compleet team kunnen
inschrijven.

Sportkleding
Tijdens de proeftrainingen werd dit ook al gevraagd, hoe zit het met het Oranje Wit tenue?
Dat moet door de speelsters zelf aangeschaft worden. Op zaterdag tussen 10 en 12 is de kledingshop
open en kan je passen en bestellen. Dat kan ook via de webshop op de Oranje Wit site.
Soms gebeurt het dat een team hierin gesponsord wordt en dat alle speelsters een tenue krijgen.

Als dat gebeurt, is het tenue eigendom van Oranje Wit en moet het aan het einde van het seizoen of
als het niet meer gebruikt wordt (schoon) teruggegeven worden aan Oranje Wit.
We komen graag in contact met sponsors!!
Zo dit was het dan, een uitgebreide nieuwsbrief!
Een sportieve groet,
Jaco Nieuwkoop & Joke Snijders & Jerney Dirksz
Jerney Dirks
Jaco nieuwkoop
En
Kijk op de website
En op facebook

: damesvoetbal@oranjewit.nl
: vtzdames@oranjewit.nl
: www.oranjewit.nl
: DeMeisjesVanOranjeWit

: www.dordtsport.nl (vriendinnenfestival)

