
 
 
 

Dordrecht,  juli 2020 
 
 

Spannende tijden voor het dames- en meidenvoetbal bij Oranje Wit 
 
Er gebeurt veel de laatste maanden, dat heb je als je groeit. We zijn erg blij met al deze 
nieuwe ontwikkelingen en hopen dat we dit met z’n allen op een enthousiaste manier uit 
kunnen dragen. Wat is er het afgelopen half jaar allemaal gebeurd/besproken/opgestart? 
 

Nieuw Beleid /Structuur 
Oranje Wit heeft sinds 2017 de status van Regionale Jeugd Opleiding (RJO). Deze status 
verloopt in november, maar we zijn nu bezig met het aanvragen van de verlenging. Een van 
de wijzigingen in de nieuwe aanvraag is dat we het meidenvoetbal meenemen in het RJO. 
 

Nieuwe Sponsor 
ING is al lang sponsor van het voetbal bij Oranje Wit, maar met ingang van seizoen ‘20-‘21 is 
afgesproken dat er 25% van het sponsorgeld beschikbaar wordt gesteld aan het 
meidenvoetbal. Daar zijn we erg blij mee! We gaan het geld gebruiken om verder te groeien 
met leuke activiteiten en nog professionelere trainingen.  
 
Concrete doelen die benoemd zijn in het RJO en/of ING-sponsorformulier zijn voor de korte 
termijn (1 jaar): 

• Opleiden van huidige (vrouwelijke) trainers tot gediplomeerde trainers 
• Minimaal 2 toernooien of andere activiteiten voor dames/meiden 
• Een (vrouwelijke) hoofdtrainer/trainer-coördinator voor het meiden-/vrouwenvoetbal 
• Minimaal 2 extra meiden- of vrouwenteams 
• Minimaal 2 vrouwelijke bestuurs- of commissieleden 

 
En voor de langere termijn (3 jaar): 

• Opleiding van dames en meiden is onderdeel van het Jeugd Opleidings Plan 
• Minimaal 6 gediplomeerde (vrouwelijke) trainers 
• 2 meidenteams per leeftijdscategorie 
• Jaarlijks minimaal 4 toernooien/activiteiten speciaal voor dames en meiden 

 

Nieuwe Trainers 
De afgelopen jaren was Jerney Dirksz de trainer-coördinator voor het meidenvoetbal. Jerney 
kan dit echter niet goed combineren met zijn eigen MO17-team. Daarom hebben we met 
ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe trainer-coördinator speciaal voor het 
meidenvoetbal. Jerney, bedankt voor je werk als coördinator!  
De nieuwe trainer-coördinator zal aan het begin van het seizoen worden voorgesteld aan 
jullie. Hij komt wekelijks bij alle teams langs en zet gerichte trainingen uit volgens het OW-
opleidingsplan. 
 
Afgelopen weken hebben verschillende trainers van jongens-/herenteams kenbaar gemaakt 
dat ze het meidenvoetbal willen ondersteunen en dat we ze altijd mogen vragen om hulp, 
bijvoorbeeld om een keer in te vallen. Erg fijn om te merken dat het meidenvoetbal zo 
gesupport wordt! 



 
 
 
 
We zijn ook erg blij dat drie van de bestaande trainers (Sofie, Hakan en Patrick) de junioren 
trainersopleiding willen gaan volgen. De aanvraag hiervoor bij de KNVB loopt. 
Twee meiden van het MO17-team, Janieke en Hester, hebben te kennen gegeven graag 
hulptrainer te zijn bij een MO11- of MO13-team. Goed om te horen, dat gaan we zeker 
regelen. En tenslotte is er een eerste contact met een mogelijke keeperstrainer. 
 

Nieuwe Teams 
Met een groeiende club is het heel lastig om de teams altijd gelijk te houden. Er zijn nog niet 
veel meidenteams en in tegenstelling tot de jongens slaan de meiden een jaar over, dus van 
MO13 gaan ze twee jaar later over naar MO15 (in plaats van na één jaar naar O14, zoals bij 
de jongens). Daardoor zit er redelijk wat leeftijdsverschil tussen de meiden uit een team en 
komen er ook nooit complete elftallen of achttallen over. Elke keer is het passen en meten 
om de speelsters een plekje te geven. Met name dit jaar moeten we veel schuiven. Dat 
vinden we erg jammer. We hopen dan ook dat we het komend seizoen nog meer nieuwe 
spelers mogen verwelkomen, zodat - na dit tussenjaar - de definitieve elftallen beter vorm 
krijgen. De teams zijn nu ook erg krap gevuld. Het is dus heel fijn als er zoveel mogelijk 
meiden een extra wedstrijd bij het andere team willen meespelen. Dat is goed voor de 
onderlinge contacten, maar ook heel leuk omdat je zo weer met meiden van het afgelopen 
seizoen kan samenspelen. 
 

Nieuwe speelsters 
We zijn erg blij dat er in de lastige coronaperiode toch weer getraind kon worden in april en 
dat er ook de afgelopen weken weer een aantal nieuwe gezichten te zien waren, zowel bij de 
meiden als bij de vrouwen. Komende vakantieweken willen nog wat meer nieuwe speelsters 
voor met name MO11 en MO13 vinden om zo het nieuwe seizoen te kunnen beginnen met 7 
meiden-/vrouwenteams. Er zijn al nieuwe aanvragen voor proeftrainingen binnengekomen 
via de website; twee meiden van 15 jaar en twee dames voor VR1. 
 

Nieuwe communicatiemogelijkheden 
Als er zoveel gebeurt, is het soms lastig om dat op de beste manier naar buiten te brengen. 
Een mail is vaak niet meer de beste oplossing, een Whatsapp-bericht gaat al beter. Er 
verschijnen nu ook mooie nieuwsbrieven via de app en ook facebook moeten we niet 
vergeten. Samen met het mediateam willen we afspreken welke berichten we op welke 
media publiceren. 
 

Nieuwe activiteiten 
Aan het einde van seizoen ‘19-’20 zouden we met Dordt Sport een Cruyff Court project 
starten met MO15, maar dat is vanwege corona niet doorgegaan. Komend seizoen gaan we 
dat opnieuw proberen op te zetten. De Ladies Cup voor alle Dordtse meiden-/damesteams is 
ook doorgeschoven; naar 5 juni 2021. 
MO11 en MO13 hebben nog wel een vriendinnenochtend gehad, als afsluiting van het 
seizoen maar ook om nog nieuwe meiden binnen te halen. Bovendien willen we een 
gezellige activiteit (of activiteiten) opzetten, zeker nu omdat we zo met de teams geschoven 
hebben, maar we zijn van plan om dat elk jaar te gaan doen. We zoeken nog naar leuke 
ideeën hiervoor. 
 
 



 
 
Nieuwe Tenues 
Ons VR1-elftal boft weer enorm met sponsor Ben de Jager. Ze worden in een nieuw tenue 
gestoken, inclusief trainingspak en sporttas. Fijn om zo’n sponsor te hebben. 
Hopelijk dient zich voor de andere teams ook een sponsor aan, dus schaf nog even geen 
nieuw tenue aan! 
 

Tot slot wil ik jullie, trainers en speelsters, bedanken voor jullie inzet voor het afgelopen 
seizoen. Op naar het nieuwe seizoen! 
 
Groet vanuit het voetbalbestuur, 
Jaco 
 
 
 
Voorlopige trainersindeling  
 

1e helft 
 Seizoen 2020-2021 

Speel 
wijze 

Speeltijd 
(min) 

Trainer en 1e 
aanspreekpunt 

trainers 

VR1 11-11 2x45 Martin Attasio  
MO17-1 (junioren) 11-11 2x45 Jerney Dirksz  
MO15-1 (junioren) 11-11 2x35 Hakan Ocaktar Erik van Heusden, Wynfrith Bodewes 
MO15-2 (junioren) 11-11 2x35 Lindy Balder Larissa van Ham  
MO13-1 (pupillen) 11-11 2x30 Patrick Hardenbol  
MO11-1 (pupillen) 8-8 2x30 Cris de Jongh Sofie den Butter 
MO11-2 (pupillen) 8-8 2x30 Shashi Boedjarath Janieke Drost, Hester Brik, R Middelijn 

 
 
Jaco Nieuwkoop: vtzdames@oranjewit.nl 
Website:    www.oranjewit.nl 
Facebook:  DeMeidenvanOranjeWit 
 

   


