
 

 
 
 
In 2020 bestaat PPSC 100 jaar!! En dat moet natuurlijk gevierd gaan worden. Er zijn al heel veel leuke ideeën om dit met 
elkaar te doen. We mogen helaas nog niets verklappen over het definitieve programma, maar houdt in ieder geval 20 juni 
2020 vrij in de agenda!! 
 
 

 
 
 
In MO17-1 spelen een paar van de ‘pioniers’ van het meidenvoetbal van PPSC. Zij begonnen in de E-tjes (MO11) toen PPSC 
net weer een meidentak gestart was, en zijn altijd bij elkaar gebleven. De rest volgde in de jaren erna, de meesten in de D-
tjes (MO13). Al snel groeiden de meiden uit tot een hecht en gezellig team, waar iedereen het goed met elkaar kan vinden 
en er eigenlijk nooit een onvertogen woord valt. Dat geldt niet alleen voor de meiden zelf, maar ook voor de ouders, die in 
groten getale komen kijken en helpen waar nodig. Daardoor is het voor ons als trainers/leiders top om dit team te 
begeleiden.  Dat positieve gevoel wordt nog versterkt doordat de meiden in de loop der jaren steeds beter zijn gaan 
voetballen.  
 

Toch ook niet onbelangrijk….. Waar we als eerste jaars  
D-tjes (MO13) nog bijna onderaan eindigden met 4 punten, 
werden we twee jaar later als eerste jaars C-tjes (MO15) 
afgetekend en zeer verdiend kampioen. Met goed voetbal, 
dat vooral. Naast talent is die vooruitgang te danken aan 
leergierigheid en inzet. We hebben een paar ‘voetbaldieren’ 
die altijd willen trainen. Is het seizoen afgelopen, dan 
vragen ze of we toch door kunnen trainen. Stellen we voor 
om eerder te beginnen met trainen dan de officiële eerste 
training, dan zijn er altijd enthousiastelingen die daar zin in 
hebben. Dan zie je midden in de zomer op een verder 
verlaten complex 6 a 8 meiden enthousiast 
techniektrainingen doen. Dat is prachtig om te zien. En leuk 
om mee te maken.  

 
Eind van dit seizoen maken we ook nog eens ons Europese debuut, als we gaan proberen de Aalborg Cup van Denemarken 
naar Nederland te halen. Na bowlen, Escape Room, Expeditie Robinson, Wie is de Mol-zeskamp, lasergamen en 
bungeesoccer weer een gave afsluiting van ons seizoen.   
 
Helaas waren er in de afgelopen 7 seizoenen natuurlijk niet alleen maar leuke dingen. Door zware blessures hebben Beau 
en Anna moeten afhaken. Daarmee zijn we twee talentvolle, maar vooral hele leuke teamgenoten kwijt geraakt. We missen 
hen nog steeds.  
 
Dit seizoen spelen we in een erg sterke 1e klasse, waarin we 3 keer gewonnen en 3 keer verloren hebben. We hopen met 
een sterke eindsprint nog een paar plaatsen te kunnen stijgen, wat gezien het programma en onze kwaliteiten moet 
kunnen!  

 

 

 
• MO 19-1 ondanks de sterke concurrentie in de poule met 9-1 van Neptunus gewonnen 

heeft. 

• Er Pieten zijn langsgekomen bij PPSC die zelfs mee hebben gedaan aan de training. 

• MO 13-1 hun laatste wedstrijd hun 1e punt hebben gepakt tegen Smitshoek. 

• MO 15-3 in hun eerste jaar keurig in de middenmoot eindigen in hun competitie. 

• MO 17-1 bezig is met verbeteren van het positiespel en daar al aardig in slaagt. 

• MO 15-2 hun laatste wedstrijd met 6-0 gewonnen heeft van Transvalia. 

• MO 11-1 na een flinke nederlaag zich vorige week herpakt heeft met een keurige 4-1 
overwinning op ’s-Gravenzande. 

• MO 15-1 weer 2e zijn geworden in hun competitie met evenveel punten als nummer 1. 

• De coördinator van het meidenvoetbal is Henry de Wolf (06-82942940). 
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EVEN VOORSTELLEN: MO17-1 

 

WIST JE DAT……… 


