
Zo het seizoen is afgelopen zaterdag weer geopend met een thuis wedstrijd voor onze 

meiden. Voor sommige voor het eerst op een groot veld en voor sommige weer wennen aan 

nieuwe meiden en 2 nieuwe fanatieke trainers. Al met al voor het gehele team wennen. Na 

drie weken trainen is het eindelijk zover zaterdagochtend om 7.30 verzamelen! Ja u leest het 

goed, pff wat een tijd. Een normaal mens ligt dan nog heerlijk met zijn hoofd op een donzige 

kussen te genieten van een welverdiende rust na een week hard werken. In de vroege 

ochtend uren kwamen we op een zon overgoten sportpark costa del KMD. Dat het weer 

wennen was voor alles en iedereen bleek wel dat er drie meiden te laat kwamen en moesten 

starten als wissels. Na de shirtjes en tactische aanwijzingen gingen onze meiden  de warming 

up doen. Onder luid gejuich in een uitverkocht stadion genoten de meiden van de liederen 

van de supporters. Daar was dan het eerste fluit signaal en de meiden gingen gelijk van quit 

af maar zeg er wel eerlijk bij dat het niet echt fantastisch ging maar de enthausiasme droop 

ervan af. En bij vlagen zagen de coaches leuke combinaties. Berkel speelt hoger maar dat was 

niet te zien in het begin want het waren onze meiden die de eerste twee grote kansen 

creeerden maar helaas niet afmaakten. Vervolgens komt Berkel er 1x uit en het werd helaas 

een doelpunt en vanaf dat moment ging het hard. De rust werd bereikt met een 0-6 

achterstand. De trainers besloten om met een aangepaste golfbuskarretje terug te gaan naar 

de kleedkamer. Dit om de meiden rustig uit te leggen dat zij trots mogen zijn hoe zij 

speelden en zo door moesten gaan om vervolgens een doelpunt te maken. De tweede helft 

starten de meiden fenomenaal want het waren weer onze meiden die het spel dicteerden 

maar Berkel de doelpunten maakten. Maar toch wisten onze meiden een ere treffer te maken 

waardoor vele supporters het veld in stormden om het met ze te vieren!! De M.E moest het 

veld schoonvegen en na enig tumult kon de wedstrijd weer verder. Het einde werd gehaald 

met een helaas 1-12 op het scorebord. Toch waren de trainers dik te vreden van wat ze zagen 

en gaven de meiden een groot compliment voor dr inzet en soms mooie voetbal en dat zij 

daar op verder kunnen bouwen. En dit alles na drie weken trainen en dan zoveel 

veranderingen en dan zo voor de dag komen!!! 

RESPECT!! 

Ik hoop u allen weer te zien zaterdag a.s als onze meiden uit moeten bij DSVP. 

 

Ps: lieve ouders we begrijpen jullie enthausiasme en goede bedoelingen maar zou u zo 

vriendelijk willen zijn om de coaching over te laten aan de trainers om verwarring te 

voorkomen?! Dank namens de technische staf.  

 

PS2: namens de meiden en de staf danken wij jullie allen voor de in grote getallen 

opgekomen supporters en wij hopen dan ook u elke week te begroeten. 


