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De vrouwen en meiden van Oranje Wit zijn goed bezig!  
De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe meiden bij Oranje Wit gekomen, waardoor we 
nieuwe meidenteams konden vormen. Vorig seizoen hadden we zeven teams; dit seizoen 
hebben we in totaal twee vrouwenteams en zeven meidenteams.  
 
We zijn erg blij dat zoveel meiden een plekje hebben gevonden bij Oranje Wit en dat de 
trainers niet alleen enorm hun best doen om de meiden zo goed mogelijk te laten spelen, 
maar er ook voor zorgen dat er andere leuke activiteiten worden georganiseerd. 
 
Teams 
VR1 heeft voor het eerst een externe trainer: Kenneth Bahadoer. Het team staat er goed 
voor in de competitie en ook hier zijn er veel nieuwe dames bij gekomen, maar te weinig 
om een volledig elftal te formeren. Hiervoor hebben we de oplossing gevonden door een 
VR18+ op te richten. Zij spelen 7x7-wedstrijden op een half veld. In no time zijn er nog zes 
extra dames bij gekomen en zo gaan zij vanaf februari de tweede seizoenshelft in.  
 
Bij de jongste meiden hadden we ook een luxeprobleem. MO11 liep over, maar er waren 
ook enkele meiden uit een gemengd team die graag in een meidenteam wilden spelen. Zo 
is MO10 ontstaan; ook dit team is in de tweede helft van dit seizoen begonnen. MO11 wordt 
getraind en gecoacht door een dame: Megan Weidema. 
 
We merken dat het voetballend ook elk seizoen weer beter gaat. Zowel MO20-1, MO15-1 als 
MO13-1 hebben zich afgelopen jaar opgewerkt naar de hoofdklasse.  
Vorig seizoen heeft een aantal trainers een cursus gedaan, dit seizoen hebben Hakan 
(MO20-1) en Patrick (MO15) dat voortgezet, zij zijn nu bezig met de KNVB-cursus C (youth), 
goed bezig! 
 
Toernooi: Final League op 10 juni 
Voor alle meidenteams van MO13 tot MO20 in heel Nederland wordt het seizoen 
afgesloten door de KNVB met een toernooi. Met minimaal vier andere teams speel je dit 
toernooi op zaterdag 10 juni. De KNVB regelt de teams en bepaalt de locaties, de clubs 
organiseren verder deze dag. Oranje Wit heeft zich ook opgegeven als toernooilocatie. 
Eind maart maakt de KNVB bekend welke locaties zijn uitgekozen, dan horen wij of we er 
ook bij zitten. We willen daar dan echt een meidenvoetbaldag van maken! 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingskamp VR1 in Goirle van 20 tot 22 januari  
Het trainingskamp van Vrouwen 1, dat afgelopen weekend plaatsvond in Goirle, was zeer 
geslaagd. De vrijdagavond begon voor de vrouwen zoals iedereen dat van ons gewend is: 
met een themafeest waar iedereen op z’n foutst gekleed was.  
 

 
 
 
De geplande wedstrijd op zaterdag kon helaas niet doorgaan, omdat de velden nog 
helemaal onder het ijs lagen. In plaats daarvan zijn we gaan voetpoolen, vervolgens 
hebben we de middag afgesloten met een potje lasergamen. Eenmaal terug in het huisje 
hebben we lekker gegeten met elkaar. Daarna ging iedereen zich klaarmaken voor een 
gezellig avondje stappen – en dansen – in Tilburg!  
De zondag werd relaxed doorgebracht, waarbij we in de middag op groot scherm 
gezamenlijk de wedstrijd Feyenoord tegen Ajax hebben gekeken.  
 
Al met al was het een geslaagd weekend en zeker voor herhaling vatbaar! 
 


