
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL MEDIA 
 
Met de groei van het meidenvoetbal, heeft de 
meidenafdeling nu een eigen vertegenwoordiger 
in het hoofdbestuur gekregen, André Putters. Hij 
is regelmatig bij wedstrijden en trainingen langs 
de lijn te vinden. André is in zijn jongere jaren 
betrokken geweest bij het vrouwenvoetbal bij 
PPSC en is zelf nog actief in een van de 

veteranen teams. Hieronder 
een bijdrage van André en 
Dennis Boer, zijn evenknie bij de jongensafdeling. 
Diverse werkzaamheden voor de totale PPSC jeugd 
verrichten ze samen.  
 
Zoals wellicht bekend hebben wij eind juni het 
voorzitterschap van de jeugd van Rick van Houte 

overgenomen. Sinds die tijd is er veel veranderd. Halverwege juli keken 
wij vol verwachting uit naar het nieuwe voetbalseizoen en nu lijkt het 
erop dat we voorlopig niet veel meer kunnen en mogen dan trainen en 
het spelen van onderlinge trainings wedstrijden. 

We waren juist enorm trots op alles wat we met elkaar hebben 
neergezet: dat het weer gelukt was om voor alle teams een train(st)er te vinden. En vol bewondering hebben 
we gekeken naar het enorm aantal enthousiaste meiden dat de weg heeft weten te vinden naar onze 
vereniging. Enkele meiden teams spelen in de eerste klasse en ook de jongens teams zijn goed 
vertegenwoordigd met zelfs een team dat in de hoofdklasse speelt. 

Voor de smurfen was het jaar veelbelovend begonnen met inmiddels meer dan 14 
kinderen tussen 4 en 6 jaar die op zaterdagochtend de eerste stapjes zetten op weg naar 
hopelijk een leuke voetbal carrière bij PPSC. Maar helaas dat is nu tijdelijk tot een einde 
gekomen. 
Het jubileumjaar loopt daarmee niet zoals we gehoopt hadden en ook de nieuwe 
jubileumtenues moeten dus nog even in de kast blijven. Met Nicoverken, Pizze Pronto en 
RDR Stoffering hebben alle jeugdteams nu dezelfde sponsors. Het plan was dat alle teams, 
jeugd en senioren, na een algemene presentatie op dezelfde dag zouden starten in de 
nieuwe tenues. De tenues liggen inmiddels klaar in de bestuurskamer. Maar Corona…  

Het bestuur zal nu op korte termijn het tenue op een andere wijze presenteren aan de leden van PPSC. 
De komende weken verwachten we nog geen grote wijzigingen in de maatregelen en dat betekent dat we 
voorlopig alleen nog zullen trainen. Wanneer de maatregelen vanuit het kabinet weer versoepeld worden, 
kunnen ook de meiden hopelijk weer snel hun wedstrijden gaan spelen. Wij weten dat jullie daar net zo naar 
uit kijken als wij! 
 
Jeugdvoorzitters André en Dennis  

 
 

     

 

 

Agenda 

Voorlopig geen activiteiten in verband 

met het Coronavirus 

20-02-2021; uiterlijk aanleveren stukken 
Nieuwsbrief nr. 6 
 

1-03-2021; volgende Nieuwsbrief (nr. 6) 
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MO9 en beide MO11-teams trainen dit seizoen samen op een half veld op maandag en woensdag van 18:00 tot 
19:00 uur. De trainers hebben dan hun handen vol om zo’n 30 meiden te trainen. Dat doen ze in carrousel 
vorm. Er zijn 3 tot 4 oefeningen uitgezet, die elk groepje in roulatie aandoet. Een onderling partijtje vormt de 
vaste afsluiting. Dank aan de trainers/leiders Anja, David, Ine, Jerrel, Martijn, Michael, Mirte en Shelley voor 
hun inzet en enthousiasme! 

De andere meidenteams trainen op maandag en woensdag (MO13-1, MO15-1, MO17-2, 
MO19-1). Alleen de meiden van MO17-1 trainen op dinsdag en donderdag. Op de 
donderdag is er ook training voor de meiden keepers. 

Hieronder een korte kenschets van de meidenteams. 

MO9-1 
Ons enthousiaste meidenteam, gevormd door 9 meiden van 7 en 8 jaar, staat aan het begin van een 
voetbalavontuur. Sinds 5 weken trainen de meiden met elkaar en elke training groeien ze qua 
voetbal vaardigheid. Het groeiende vertrouwen in zichzelf en in elkaar zorgt ervoor dat iedereen echt zijn best 
doet en het spelpeil van het team zienderogen toeneemt. En dat alles met enorm veel pret in het veld, ook bij 
de trainers! De gespeelde wedstrijden leveren een goede ervaring en ook zeker leerzame momenten op die 
tijdens de trainingen weer worden opgepakt in de uitgezette oefeningen. Tijdens de wedstrijden spelen de 
teams 6 tegen 6 op een bijna kwart veld. Bij deze leeftijdscategorie neemt de scheidsrechter de rol aan van 
spelbegeleider: de meiden ontdekken het spel zelf en alleen bij het duidelijk overtreden van de spelregels grijpt 
de spelbegeleider in en legt deze uit.  
 
MO11-1 
Na een heerlijke mooie zonnige zomer is MO11 met maar liefst twee teams begonnen aan het nieuwe seizoen. 
Waar we eerst met twee gelijkwaardige teams wilden beginnen, hebben we toch besloten om met 1 team 
prestatievoetbal te gaan spelen. Het resultaat was verbluffend en het harde werken wordt altijd beloond. 
MO11-1 is met vlag en wimpel kampioen geworden in fase 1 met maar liefst 108 doelpunten op het telraam. Zij 
zullen de volgende fase dan ook hoog worden ingedeeld. Gefeliciteerd meiden en op naar de volgende fase in 
het seizoen! 
Er was nog een leuk uitje georganiseerd voor alle meiden van MO11-1, MO11-2 en MO9-1 om te gaan klimmen 
en klauteren. Helaas moesten we deze annuleren. Maar we gaan snel een nieuwe datum prikken want de 
meiden hadden er zin in! 
 
MO11-2 
In deze leeftijd spelen de meiden hun wedstrijden met 8 tegen 8 op 
een half veld. Als beginnend nieuw team had MO11-2 een wat 
langere opstart nodig. Toch zie je ook hier de trainingsoefeningen 
al terugkomen op het veld. De eerste (doel)punten zijn inmiddels 
binnen en er is al een oefenwedstrijd gewonnen tegen een 
gelijkwaardige tegenstander. Het plezier straalt ervan af en wat een 
heerlijke groep meiden is dit. Voetballen doe je met een glimlach 
en die laten ze maar al te graag zien. Teamspirit staat boven aan en 
voetballen doe je samen. De fase 1 is nu afgerond en helaas is de 
competitie even stilgelegd. Maar we zijn nog zo blij dat we wel  
door mogen trainen en doen dit dan ook met veel plezier. 
 
MO13-1  
Dit team deed afgelopen seizoen mee om de bovenste plekken. Dit 
seizoen telt het team 9 (!) nieuwe gezichten, de meesten daarvan zijn tijdens de coronapandemie lid geworden 
en hebben hun eerste wedstrijd pas in september kunnen spelen, 2 meiden kwamen over van de MO11. Peter 
is leider/coach en de training wordt verzorgd door Henry en Laila. Het is fijn dat in noodgevallen kundige 
ouders kunnen inspringen. Het elftal heeft nog geen vaste keepster(s), maar er zijn gelukkig wel veel meiden 
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bereid om de belangrijke positie onder de lat in te nemen. Het team beschikt verder over een aantal vaardige 
spelers en scoort best vaak. Over een paar maanden, als de meiden op elkaar zijn ingespeeld, moet een plek in 
het linker rijtje zeker haalbaar zijn. Enthousiaste en talentvolle meiden genoeg in het team! 
 
MO15-1 
Al enkele jaren spelen ze met elkaar, de meiden van MO15-1. Dit seizoen is er wel wat veranderd. Een paar 
meiden stopten met voetbal en een zestal meiden werden toegevoegd. Verder kwamen er drie nieuwe leiders 
(Ferry, Marcel en Ton) en een vaste ervaren trainer (Ben) bij. Vaste waarde van het team is de hoeveelheid 
betrokken ouders langs het veld. Een gemis dat toeschouwers momenteel niet zijn toegestaan. MO15-1 heeft 
een sterke, veel scorende aanval. En is blij dat een van de spelers zich heeft opgeworpen om de nieuwe vaste 
keepster te worden. Zodra de nieuwe meiden hun plek hebben gevonden, zullen de resultaten stabieler 
worden. Als corona niet te veel roet in het eten gooit, belooft het een mooi seizoen te worden voor MO15-1 ! 
 
MO17-1 
Na het afgelopen seizoen zijn er een aantal meiden vertrokken en ook de leiders zijn er na jaren van veel inzet 
mee gestopt. Om toch een leuk en competitief team samen te stellen zijn er 2 meiden uit de huidige MO19 
naar ons team gekomen. Samen met 1 nieuwe aanwinst van buitenaf hebben we zo toch een heel leuk team 
gevormd en zijn zij samen met 2 nieuwe leiders/trainers (Peter en Erdal) goed aan het seizoen begonnen. De 
trainingen gaan nu de competitie stil ligt gewoon door, maar we hopen natuurlijk dat we snel weer mogen 
laten zien wat we in onze mars hebben op het veld.  
 
MO17-2 
Werd het afgelopen afgebroken seizoen als MO15-2 “Coronakampioen”; het nam vlak 
voor de coronastop de 1e plaats in. Dit jaar veel nieuwe gezichten, vooral afkomstig 
uit andere teams. Leider/trainer is Henry. In de lopende competitie hebben de meiden 
nog geen punten verloren en ze hebben een behoorlijke kans op promotie naar de 
eerste klasse. Ook in de - niet voltooide - bekercompetitie staan ze bovenaan. MO17-2 
is een aparte mix van spelers van 11 tot 16 jaar met uiteenlopende talenten. Stuk voor stuk aardige meiden, 
maar ietwat minder eigenwijsheid bij sommigen zou het team geen kwaad doen. Voetbal zit er genoeg in 
MO17-2, wel is er nog ruimte voor verbetering van de conditie. Het team is blij dat de afgelopen weken 
geregeld spelers van MO11 t/m MO19 bereid zijn geweest om in te vallen. Momenteel staat een 13e speelster 
op het punt zich in te schrijven. Er is nog plaats voor 1 of 2 nieuwe gedreven speelsters.  
 
MO19-1  
Bestaat uit 16 enthousiaste meiden en speelt dit jaar in de eerste klasse. Het team is een samenvoeging van het 
voormalige MO17-1 en enkele speelsters van het oude MO19-1. De leiding is in handen van Colin, Esmee en 
Henk. De meeste meiden kennen elkaar al heel lang, ook buiten het voetbal om. Ook zitten veel speelsters al 
heel lang op voetbal, het merendeel al sinds de MO11. Zowel de sfeer als het samenspel zijn daardoor 
uitstekend. We hopen dit jaar bovenin mee te kunnen draaien, en daarnaast ook gezamenlijk leuke dingen te 
kunnen doen. Zo hopen we ons debuut te kunnen maken op een buitenlands toernooi. Dat plan werd vorig jaar 
doorkruist door de corona-ellende, nu gaan we in de herkansing.  
 
 

 

Voor onze meiden is er op donderdagavond (18.00 u - 19.00 u) keeperstraining. Op dit moment maken hier 10 
meiden gebruik van. Voor alle meisjes die keepen leuk vinden, of er gewoon beter in willen worden, staat deze 
training open. Ga ernaar toe, of kom eens kijken. Erdal Cabuk is de ervaren keeperstrainer en verheugt zich op 
meer meiden die dit fantastische vak willen leren! Monique Zuidgeest assisteert Erdal bij de keeperstrainingen. 
 
 
 

 
We hebben al een kleine 30 meiden in de leeftijd van 6-11 jaar ronddartelen. Toch is er nog 
steeds plek voor enthousiaste meiden. Kom eens langs op de trainingen op maandag en 
woensdag, van 18.00-19.00 uur. Of neem gezellig een vriendinnetje of buurtgenootje mee. 

KEEPSTERSTRAINING  

OPROEP MEIDEN 6-11 JAAR 


