
 
 

Dordrecht,  januari 2020 
 

Terugblik 1e seizoenshelft 2019-2020 
 
 
Beste voetbalsters en ouders/verzorgers van de voetbalsters, 
 
De eerste helft zit er op, en hoe! We draaien lekker mee in de competities en we hebben in 
vergelijking met het vorige seizoen , 25 nieuwe speelsters mogen begroeten als nieuw lid!!   
De proeftrainings-actie, het onderling promoten van Oranjewit én het reclamebord langs de weg 
hebben resultaat gehad. Maar we zijn er nog niet; we willen en kunnen nog verder groeien! 
 
Competitieterugblik :  
VR1 hebben een stabiel seizoen, draaien goed mee in de 4e klasse. Vanwege blessures is het aantal 
spelers soms kritisch, maar erg goed dat er dan een aantal meiden van MO17 kunnen en willen 
invallen! 
MO17 met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar draait prima mee in de 2e klasse. 
Ook MO15, dat net een stap heeft gezet naar een hogere leeftijdsgroep, doet het goed!  
Kampioen worden lukt net niet meer maar het scorend vermogen is wel enorm in dit team. 
MO13 doet goed haar best en draait lekker mee in de middengroep. Ze spelen nu nog 8 tegen 8 maar 
gaan na de winterstop 11x11 spelen! 
En ons jongste meidenteam MO11 doet het fantastisch; die kunnen zelfs kampioen worden! 
Net begonnen met een splinternieuw team en dan kampioen? Dat belooft wat… 
 
Nieuwe leden: 
Zoals gezegd hebben we de afgelopen maanden veel nieuwe leden gekregen.  
Sommigen hebben al een keer mee kunnen spelen met hun team en allemaal hebben ze volop 
getraind. We hebben een tweede team MO11 in kunnen schrijven voor de 2e competitiehelft.  
Een aantal ouders draaien al mee met de training en begeleiding, erg fijn! 
De overige nieuwe leden zijn verdeeld over MO13, dat 11 tegen 11 gaat spelen, MO15,  en MO17. 
Die teams zitten dus erg vol maar er kan helaas net geen extra team van gemaakt worden, daarvoor 
is het leeftijdverschil te groot. Het wordt dus flink schuiven en wisselen de komende maanden. 
Hopelijk komen er ook nog wat extra meiden bij zodat we na de zomer wel een extra team kunnen 
vormen.  Met name MO15 heeft veel speelsters. Daar zal zo goed mogelijk gekeken worden dat 
iedereen evenveel speeltijd krijgt en wordt er geprobeerd om speelsters in te laten vallen bij MO17 
of MO13. 
*Dus meiden: heb je nog klasgenoten, vriendinnen of zussen  die ook  zin hebben om een balletje te 
trappen: neem hen een keer mee! 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ladiescup2020: 
Op 6  juni 2020 wordt een meidentoernooi georganiseerd door Oranje Wit  voor alle Dordtse clubs. 
Karin Bosman, Jaap Boot en ondergetekende zijn volop in de weer met de voorbereidingen.  We 
hopen natuurlijk dat onze eigen OW teams kampioen worden in hun leeftijdsklasse!  
Behalve de Dordtse clubs zijn ook de meidenteams van onze Duitse partnerstad Recklinghausen 
uitgenodigd.  
Voor meer info zie : www.oranjewit.nl/dames-paginas/ladies-cup-2020 
 
Leeuwinnenvoetbaldag: 
Met Dordtsport en de andere voetbalclubs is afgesproken om deze dag in september 2020 te laten 
plaatsvinden.  
 
Bestuurlijke zaken: 
We merken aan alle kanten dat het meidenvoetbal bij Oranje Wit alle kansen krijgt.  
Oranje Wit wil het meidenvoetbal de komende jaren nog verder laten groeien.  
Dat vraagt inzet van iedereen, niet alleen van het bestuur maar ook van de speelsters, trainers en 
ouders. Waaraan we dan moeten denken: wanneer  we groter worden en er per leeftijdsklasse 2 
teams gemaakt kunnen worden, dan zal er in de bestaande teams geschoven worden.  
We zullen dan meer rekening houden met leeftijd en misschien ook vanaf een bepaalde 
leeftijdsklasse met het voetbalniveau. 
De trainingen gaan we verder professionaliseren met meer gecertificeerde train(st)ers. 
 
Allemaal een heel gezond, sportief en blessurevrij 2020  gewenst! 
 

Hartelijke groet, 
Jaco Nieuwkoop , Joke Snijders , Jerney Dirksz 
 
Jerney Dirks   : damesvoetbal@oranjewit.nl 
Jaco nieuwkoop  : vtzdames@oranjewit.nl 
 
Kijk op de website   : www.oranjewit.nl      : www.dordtsport.nl (vriendinnenfestival) 
Facebook  : DeMeisjesVanOranjeWit  
 
 
2e helft 
 Seizoen 2019-2020 

Speel 
wijze 

Speeltijd 
(min) 

Trainer en 1e 
aanspreekpunt 

trainers 

VR1 11-11 2x45 Martin Attasio  
MO17-1 (junioren) 11-11 2x45 Jerney Dirksz Mitch Opmeer , Dennis Nieuwveld 
MO15-1 (Junioren) 11-11 2x35 Hakan Ocaktar Erik van Heusden, Wynfrith Bodewes 
MO13-1 (pupillen) 11-11 2x30 Lindy Balder Lindy Balder, Sofie den Butter 
MO11-1 (pupillen) 8-8 2x30 Hessel Voorbij Sofie den Butter, Cris de Jongh 
MO11-2 (pupillen) 8-8 2x30 Hessel Voorbij Patrick Hardenbol, René Visser  

Shashi Boedjarath, Riccardo Middellijn 
 


