Dordrecht, april 2019
Beste voetbalsters en ouders/verzorgers van de voetbalsters,
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!
Sinds kort proberen we samen met anderen het meidenvoetbal bij Oranje Wit te promoten. Onze
namen zijn Jaco Nieuwkoop en Joke Snijders, we hebben voetballende dochters, zelf nooit
gevoetbald in clubverband maar enthousiaste ouders en we willen ons graag inzetten voor OW en
het meidenvoetbal.
Onze aandacht zal vooral uitgaan naar:
1 Het waarderen van de bestaande teams en het vastleggen van een aantal regels om de continuïteit
te waarborgen en het onderzoeken met de trainers hoe we het voetbalniveau verder omhoog
kunnen brengen.
2 Het promoten van het meiden voetbal. Je kunt dan denken aan : het organiseren van
vriendinnendagen en actief bezig zijn op het schoolvoetbaltoernooi.
3 Het zoeken naar extra begeleiding van onze teams. Zeker als het aantal teams gaat groeien hebben
we nog extra trainers en coaches nodig.
4 Het stimuleren dat er nog meer meiden gaan voetballen bij OW; eigenlijk willen we in elke
leeftijdscategorie met minstens 2 teams vertegenwoordigd zijn.
Maar…dat kunnen we niet alleen bewerkstelligen! Dus willen we ook graag iets van jullie horen,
meidenvoetballers en jullie ouders of verzorgers!
Willen jullie antwoord geven op de volgende vragenn:
- Hoe kijken jullie tegen het meidenvoetbal aan, hebben jullie nog tips, aandachtspunten of
misschien nog andere ideeën?
- Willen jullie meehelpen met activiteiten en zo ja, welke?.
We horen het graag!
Spreek ons aan of stuur even een mailtje naar : vtzdames@oranjewit.nl

Om nog even terug te komen op het eerste punt:
We zijn erg blij met de 4 meidenteams die OW nu heeft. Hoe ziet dit er momenteel uit?
-

Ons vrouwenteam speelt op het hoogste niveau van alle clubs in Dordrecht : 3e klasse.
Martin Attasio is hun ervaren coach, bijgestaan door Bennie van de Rest. Samen zijn ze met
deze meidengroep al een aantal keer op rij kampioen geworden. Dit relatief jonge
vrouwenteam, -gemiddelde leeftijd is 19 jaar-, is vorig seizoen kampioen geworden in de 4e
klasse en zij beleven nu een pittig seizoen in de 3e klasse: TOP- vrouwen van OW!!

-

Het MO17 team wordt geleid door Jerney Dirks, Mitch Opmeer en Dennis Nieuwveld. Ze
spelen 3e klasse en omdat er geen MO15 team gevormd kon worden, spelen er relatief veel
jonge speelsters in dit team. Dat is best pittig maar de meiden reageren hier erg positief op.
“We worden er alleen maar harder van en daar gaan we volgend seizoen van profiteren” is
de reactie van een 14 jarige. Dit team kreeg heel recent een enorme dreun te verwerken
door het overlijden van hun teamlid Robine. Sterkte meiden, en houd Robine in gedachten!

-

MO13-2 is een klein team, zij spelen 7 tegen 7. Ze worden geleid door twee meiden van het
vrouwenteam : Lindy Balder en Sofie den Butter. Ze waren de eerste helft van dit seizoen
ingedeeld in een erg zware competitie maar de 2e helft lijkt wat beter te gaan. En als ze dan
toch nog met 12-1 verliezen, dan juichen ze harder om hun ene doelpunt dan de
tegenstander om hun 12 doelpunten bij elkaar. Erg leuk dat deze 2 enthousiaste jonge
coaches zo hun inzet tonen bij OW!

-

MO13-1 speelt 11 tegen 11. De eerste helft van dit seizoen zijn ze knap 2e geworden in de
competitie, wie weet waar ze uitkomen in de 2e helft van het seizoen! Deze meiden worden
gecoacht door Francois Homan (die dit al vele jaren doet bij OW), Erik van Heusden, Wynfrith
Bodewes en Hakan Ocaktar .

We zien afgelopen maanden regelmatig een nieuwe speelster op komen draven bij deze teams. Dat
komt zeker door deze sportieve, enthousiaste trainersgroep. Erg leuk, dat waarderen we zeer en
hopelijk komen er steeds meer meiden en vrouwen bij!
Misschien zijn er zelf mogelijkheden om een MO11 team op te stellen. Ook daarnaar wordt gekeken
de komende maanden.
Dus meiden van OW: kijk in je buurt en op school en probeer zoveel mogelijk anderen te
enthousiasmeren en mee te nemen naar OW.
We horen graag van jullie, ook als je nog andere ideeën of vragen hebt.
Een sportieve groet,
Jaco Nieuwkoop & Joke Snijders
Nog even een samenvatting :
Seizoen 2018-2019 1e aanspreekpunt
VR1
Martin Attasio
MO17
Jerney Dirksz*
MO13-2
Lindy of Sofie
MO13-1
Francois Homan

trainers
Bennie van de Rest
Mitch Opmeer , Dennis Nieuwveld
Lindy Balder en Sofie den Butter
Erik van Heusden, Wynfrith Bodewes , Hakan Ocaktar.

*Jerney Dirks is ook coördinator van het meidenvoetbal. Nadruk ligt vooral op praktische zaken
rondom de trainingen en wedstrijden en de contacten onderling tussen de meidentrainers.
Jaco Nieuwkoop vertegenwoordigt het meidenvoetbal in het bestuur en probeert samen met Joke
Snijder het meidenvoetbal verder te laten groeien bij OW.
Jerney Dirks
: damesvoetbal@oranjewit.nl
Jaco nieuwkoop
: vtzdames@oranjewit.nl

