
 
 
Sinds een aantal jaar wordt er op de donderdagavonden een training 
aangeboden speciaal voor de keepsters uit de meidenteams van PPSC.  
Marco de Bruin is al jaren betrokken bij het geven van deze training en sinds 2 
jaar doet hij dit samen met Erdal Çabuk. Marco is hier een aantal jaar geleden 
mee begonnen toen de vorige trainer stopte en zijn dochter zelf keepster bij 
PPSC was en samen met een andere keepster nu geen training meer had.  

 
Zowel Marco als Erdal zijn zelf ook keeper (geweest) en alhoewel 
het geen must is om zelf keeper geweest te zijn als je de meiden 
training geeft, heeft het wel als voordeel dat je de situaties 
waarin een keeper terecht kan komen uit ervaring meeneemt in 
de training. Er worden speciale keepersoefeningen gedaan en 
daardoor zie je enorme groei bij de keepsters die ze meenemen 
in de wedstrijden met hun eigen teams. 
  
Marco geeft aan dat het grote verschil tussen meiden en jongens 
training geven de sfeer is. Jongens zijn over het algemeen 
fanatieker en daar telt het resultaat, terwijl voor meiden de sfeer 

belangrijk is en ook het sociale contact met elkaar. In principe kan iedereen keepen maar een echte keepster moet lef 
hebben en een beetje gek zijn. Waar een ander stopt moet een keep(st)er net effe de grens over durven gaan.  
 
De meiden geven aan dat ze de speciale training leuk vinden en er veel aan hebben tijdens de wedstrijden. Ze hebben leren 
duiken en zijn steeds behendiger geworden in het doel. Amber geeft aan vooral de kikkeroefening leuk te vinden (dan krijg 
je de bal meerdere keren aangespeeld, waarbij je laag bij de grond moet blijven en steeds een stukje opschuift binnen de 
goal). Azra vertelt voor het keepen te hebben gekozen, omdat ze ontdekte dat ze daar het talent van haar vader van heeft 
overgenomen. Alle meiden zijn het erover eens dat keepen enorm leuk is, maar dat het moeilijkste het uittrappen van de 
bal na een achterbal is. Wij denken dat het met het enthousiasme van de meiden en de trainers echter een kwestie van tijd 
is voordat alle keepsters van PPSC ook hier sterren in worden! 
 

 
 
 
 
 

 
Op 26 oktober heeft PPSC de eerste Halloween Disco 
gehouden voor de jeugd van PPSC tot en met 12 jaar.  
De opkomst was hoger dan verwacht en mede daardoor 
is het een enorm leuke en geslaagde avond geworden.  
Onze speciale dank gaat uit naar de groep vrijwilligers  
die er alles aan hebben gedaan om er een top avond  
van te maken!  
 
En wie weet opent dit de weg naar meer  
activiteiten voor de jeugd binnen PPSC.  

 
 
 
Sinds een aantal jaar wordt er een speciale keepsterstraining aangeboden aan de  
keepsters van de meidenteams van PPSC.  Marco de Bruin is al jaren betrokken 
bij het geven van deze training en sinds 2 jaar doet hij dit samen met Erdal Çabuk. 
 
Op dit moment zijn er van alle meidenteams 8 keepsters die meedoen aan de  
speciale training: Liv, Amy, Munya, Tamira, Azra, Amber, Dilara en Sofie. De  
keeperstraining is iedere donderdagavond van 18.00-19.00 uur. 

 
 

    
Agenda 

 

11-01-2020; 2e GIRLS MIDWINTER  
                       TOERNOOI 
 
29-2-2020; uiterlijk aanleveren        
                     stukken nieuwsbrief 
 

14-3-2020; volgende nieuwsbrief 
 

20-6-2020; Viering 100 jarig bestaan PPSC 
 

Redactie Nieuwsbrief 

Astrid Houdijk-Çabuk: astrid_1978@live.nl 
Monique Zuidgeest:     zuidjes1@caiway.nl 
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