
 

 

VV ZUNDERT 
NIEUWSBRIEF DAMES 
SEIZOEN 2014 – 2015 

 
 

ZUNDERT DAMES 1 4e Klasse KNVB 

ZUNDERT DAMES 2 5e Klasse KNVB 

ZUNDERT DAMES 3 5E Klasse KNVB 

  
Ook dit jaar willen we met de dames van VV Zundert met 3 dameselftallen van start gaan. Voor 

komend seizoen hebben we 47 dames op papier. Dit zijn er een aantal minder omdat er een aantal 

vaste dames aan het einde van het seizoen zijn gestopt tw Anke Daamen, Anke Doomen, Chloë 

Goetstouwers, Ellen Braspenning, Franske van Hassel en Karin Gosens. Op het laaste moment 
haakte ook Indra Floren af, die liever in haar woonplaats Hoogstraten wil voetballen. Halverwege het 

seizoen hadden we al afscheid genomen van Bodil Henkelman en Debby Goedhart. Ook Lobke Boot 

en Lotte van Nederkassel die al lange tijd geblesseerd zijn hebben besloten er (voorlopig) mee te 

stoppen. 

Nieuw zijn Mattie Backx, Angela van Dorst en Ziggy Dekkers. Ook Marijke Godschalk zou misschien 
overkomen van BSC, maar koos op het laatste moment toch opnieuw voor BSC. 

48 dames lijkt erg veel, maar afgelopen seizoen is duidelijk geworden dat je iedereen nodig hebt om 

met voldoende spelers te kunnen voetbalen. Dus probeer altijd aanwezig te zijn bij wedstrijden en 

meld niet te snel af, want anders wordt het moeilijk om met 3 elftallen te blijven voetballen. 
 

Terugkijkend op afgelopen seizoen, kunnen we concluderen dat de 3e klasse voor Dames 1 te hoog 

gegrepen was en helaas zijn gedegradeerd naar de 4e klasse. Daarnaast hebben we na 2 jaar 

afscheid moeten nemen van Kees Huijbregts en ook grensrechter Ruud Hereijgers heeft besloten om 
er mee te stoppen. Nieuwe hoofdtrainer Dames is Gertjan Priest, naar een andere grensrechter zal 

nog worden gezocht.  

Bij Dames 2 en 3 is Jac van Bekhoven in de winterstop afgehaakt. Martin van Erk zal komend 

seizoen aanwezig zijn om te assisteren bij de trainingen van Dames 2 en 3. 
Dames 2 en 3 gingen vol goed moed van start aan hun competities, maar doordat ze elkaar vaak 

moesten opvangen om met voldoende spelers te kunnen beginnen aan de wedstrijd, moest er vaak 

in wisselende samenstellingen aan wedstrijden begonnen worden. Hierdoor hebben ze geen rol van 

betekenis kunnen spelen met als gevolg dat ze na de winterstop in de degradatiepoule terecht 

kwamen. In de winterstop is gekeken naar de elftallen en zijn de teams opnieuw samengesteld. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Selectie Dames  Overige Dames  
(2x trainen)                     (1x trainen) 

1 Debbie Balemans  22 Moniek Aerts 

2 Stephanie Bastiaansen  23 Mattie Bakx 

3 Esther Braspenning  24 Fleur Bastiaansen 

4 Janneke Buijnsters  25 Hatty van de Bemd 

5 Ellen Damen  26 Els van Bergen 

6 Nicole Damen  27 Amanda van de Berk 

7 Amke Dils  28 Bonnie Daems 

8 Chanel Geerts  29 Ziggy Dekkers 

9 Mandy Geerts  30 Zowie Dekkers 

10 Laura van Genk  31 Angela van Dorst 

11 Janneke van Hassel  32 Kyra Frijters 

12 Nienke Huijbregts  33 Esther Godrie 

13 Monique Koeken  34 Nicole Godrie 

14 Manon Kouwenberg  35 Anniek Havermans 

15 Ilse Kustermans  36 Nicole Hoekman 

16 Joyce Kustermans  37 Natasja van Hooijdonk 

17 Talitha Lauwrijssen  38 Britt Jacobs 

18 Ellen Nouws  39 Lisa de Jong 

19 Karola Schrauwen  40 Miranda Maas 

20 Ankie Vriends  41 Michelle Mouws 

21 Sabine Willems  42 Rowy Roelands 

   43 Eslie Siemons 

   44 Conny van Unen 

   45 Patty Vergauwen 

   46 Leslie Verschuren 

   47 Brenda Zagers 

     



 

 

 

 

 

 
 

Doelstelling 
Het doel van van Dames 1 is om bij de bovenste 3 te eindigen in de 4e klasse. Hiervoor zijn 21 

dames geselecteerd die hebben aangegeven dat ze gemotiveerd zijn om in Dames 1 te voetballen. 

Gertjan maakt op donderdagavond een selectie bekend van 14 dames met wie hij op zondag wil 
spelen. Bij thuiswedstrijden kunnen de reservespelers eerst nog bij Dames 2 mee doen. De dames 

die niet door Gertjan geselecteerd zijn voetballen die zondag in Dames 2 en worden eventueel nog 

verder aangevuld vanuit Dames 3. We gaan beginnen met een vaste samenstelling van Dames 3. 

Daarnaast hebben we ook nog de meisjes B achter de hand indien nodig. Van Dames 2 en 3 wordt 
verwacht dat ze dit jaar gaan meedoen om de bovenste plaatsen in de vijfde klasse en misschien zit 

er bij één van de teams wel een kampioenschap in om de te promoveren naar de vierde klasse. 

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn over de indeling neem dan contact op met Gertjan. 

 

De voorbereiding 
Alle dames  zijn van harte welkom bij de eerste training op zondag 10 augustus met na de training 

een lunch. In de voorbereiding moet er rekening worden gehouden dat we alleen gebruik kunnen 

maken van de oefenstrook of het C-veld. De selectie Dames traint 2 keer per week op dinsdag en 

donderdag. De overig Dames trainen 1 keer per week op donderdagavond. Dames 1 speelt hun 

thuiswedstrijden om 12 uur op dezelfde dag speelt ook Dames 2 om 10.00 uur. Dames 3 speelt hun 
thuiswedstrijd ook om 10.00 uur, maar dan spelen Dames 1 en 2 uit. 

 

Trainer Dames: Gert Jan Priest tel.nr 06-53510938 gpriest@kpnmail.nl 

Ass. trainer  Kees Boot  tel nr 06-18604816 bwotje@gmail.com 
Ass. Ass. Trainer Martin van Erk tel.nr 06-12941259 martin@vzundert.nl 

Keeperstrainer Mike van Ommen tel nr 06-16519740  

  

Leiders Dames 1: Gert Jan Priest tel.nr. 06-53510938 gpriest@kpnmail.nl 
Bernice Boot  tel.nr. 06-83395436 berniceboot@gmail.com 

 

Leiders Dames 2: Tom Frijters  tel.nr. 06-20283775 t.frijters@home.nl 

   Kees Boot  tel.nr. 06-18604816 bwotje@gmail.com   

Leiders Dames 3: Jac Maas  tel.nr. 06-53289228 maas_jac@hotmail.com 
   Ad de Jong  tel.nr. 06-20399079 ad@jwelectrogroep.nl   

 

Aanvangstijd thuiswedstrijden Dames 3 10.00 uur 

Aanvangstijd thuiswedstrijden Dames 2 10.00 uur 
Aanvangstijd thuiswedstrijden Dames 1 12.00 uur 

 

Voorbereiding Zundert Dames 2014 – 2015 
Training   Zondag  10-8-2013  11.00 u met lunch 

Training   Dinsdag  12-8-2013   20.00 u 
Training   Donderdag  14-8-2013   20.00 u 

Training   Zondag  17-8-2013   12.00 u 

Vriendsch.wedstrijd VR1 Dinsdag  19-8-2013   20.00 u 

Training   Donderdag  21-8-2013   20.00 u 
Bekerwedstrijd VR1  Zondag  24-8-2013   ?? 

Training   Dinsdag  26-8-2013   20.00 u 

Training   Donderdag  28-8-2013   20.00 u 

Bekerwedstrijd VR1  Zondag  31-8-2013   ?? 

Training   Dinsdag  2-9-2013   20.00 u 
Training   Donderdag  4-9-2013   Corso? 

Bloemencorso   Zondag  7-9-2013    

Training   Dinsdag  9-9-2013   20.00 u 

Training   Donderdag  11-9-2013  20.00u 
1e Competitie wedstrijd Zondag  14-9-2013   ?? 
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Tegenstanders 
Zundert VR1   Zundert VR2   Zundert VR3 

Volgen zsm 

 
 

 

Taak leiders 
Zorgt aan het begin van het seizoen voor schema vervoer en wasbeurten.  

Verzorging bij wedstrijden en eventueel indien nodig bij de trainingen 
Invullen van wedstrijdformulier 

Spullen klaar zetten voor de wedstrijden zoals tenue’s en trainingspakken 

 

 
Materiaal 

Trainer zorgt voor de wedstrijd dat ballen, hesjes en dopjes klaar liggen 
 

 
Afspraken 

Dames die geblesseerd zijn op donderdagavond en zondags bij de wedstrijden aanwezig bij 

blessures, schorsingen etc. 

Afmeldingen trainingen en wedstrijden telefonisch bij de trainer, dus NIET via sms, mail of whats 
app voor 17.00 uur. Afmelden wedstrijden voor donderdag 20.00 uur 

Zodra de elftalsamenstellingen definitief bekend zijn zal er door Dames 1 worden getraind op 

dinsdag- en donderdagavond onder leiding van Gert Jan Priest. Dames 2 en 3 trainen dit seizoen 1 

keer per week op donderdagavond onder leiding van Kees Boot en Martin van Erk. 

Op dinsdagavond heeft Dames 1 om 19.45 uur omgekleed nabespreking in de kleedkamer. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent op trainingen en wedstrijden. Ben je te laat en had je een 

basisplaats word je wissel en € 5,- in de pot. 

Geen telefoons tijdens wedstrijdbesprekingen en gedurende de wedstrijd geluid uit. 

Wisselspelers blijven te allen tijden in de dug out 
Samen uit samen thuis tenzij een hele goede reden 

Iedereen is verantwoordelijk voor de spullen op wedstrijddagen 

Iedereen neemt spullen mee naar het trainingsveld en ook weer mee terug 

Op donderdagavond na de training worden de elftallen voor de wedstrijd op zondag samengesteld 
door de trainers en begeleiding Dames 1, 2 en 3. Speelsters die nog niet te horen hebben gekregen 

in welk elftal ze spelen worden op de hoogte gebracht door de leider. 

Aanvang thuiswedstrijden Dames 1 is 12.00 uur, aanwezig 1 uur en 15 min. voor de wedstrijd. 

Aanwezigheid uitwedstrijden afhankelijk van de reisafstand. 
Aanvang thuiswedstrijden Dames 2 en 3 is 10.00 uur, aanwezig 1 uur voor de wedstrijd. 

Aanwezigheid uitwedstrijden afhankelijk van de reisafstand. 

 


