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CWO & Meiden / Vrouwen voetbal: Gouden Combinatie Wil  Overwinnen! 
 

Historie 
Sinds een aantal jaar zijn er ook meiden/vrouwen teams actief bij sv CWO. Dit is zo gegroeid van vader op 
dochter en vriendinnetjes die aansloten. Het werd “erbij” gedaan binnen de club, en ervaring met de 

specifieke doelgroep werd door de jaren heen opgedaan door de enthousiaste vaders en begeleiders. 
In 2019 is een specifieke meidentrainer aangetrokken om met het meiden voetbal krachtiger teams neer te 

zetten. Door allerlei redenen heeft dit niet tot de gewenste ontwikkeling geleid waarbij er uiteindelijk helaas 2 
meiden teams gestopt zijn en speelsters zijn overgestapt naar andere clubs of helemaal gestopt zijn.  

 

Er is nog een MO17 team over, wat in de hoofdklasse speelt, maar dat is qua niveau te hoog gegrepen, wat 
ook de motivatie niet ten goede komt. Huidige trainer (vader van een speelster) is een vaste pijler bij de 

dames, huidige coördinator (moeder van een speelster) heeft aangegeven te stoppen met de begeleiding. 
Momenteel is er verminderde animo bij het huidige MO17 team vanwege het grote leeftijdsverschil met 

verminderde binding tot gevolg, verschillende wensen over de mate van prestatief spelen vs recreatief spelen, 

het niveau verschil tussen de speelsters onderling en de invloed van corona is ook niet uit te vlakken net zoals 
dit bij meerdere teams het geval is.  

De vraag is wat de huidige speelsters gaan doen voor het volgende seizoen. 
 

De 2 vrouwenelftallen zijn hechter en beslaan een leeftijdsgroep van 17 – 24 jaar, zij spelen 5e klasse. Ten 

behoeve van behoud zijn er veel jonge speelsters die nog in de jeugd zouden moeten voetballen opgenomen 
in de vrouwenelftallen. De vraag is hoe hier mee te gaan voor de toekomst. 

Er zijn 3 vaste trainers en zij regelen samen met de vrouwen alles zelf en zijn daarin redelijk autonoom 
georganiseerd. Bij de 2 vrouwenteams zie je dat de binding onderling en met de staff groter is, waardoor het 

Corona effect niet of minder speelt. 
 

Bij de onderbouw is er een steeds grotere groep meiden die zich aansluit bij de vereniging. 

 

De vraag is: wat wil CWO doen op het gebied van meiden/vrouwen voetbal 
voor nu en de toekomst? 
 
Gesprek 
Naar aanleiding van een gesprek met de TC en het bestuur is er besloten om een moment te prikken waarbij 

we iemand met externe expertise willen laten aansluiten. Ilke ter Horst, oud speelster Zwart-Wit 28, oud 
trainster Smitshoek en momenteel actief in een rol op afstand bij het vrouwenvoetbal bij Smitshoek, wordt 

hiervoor bereid gevonden. Zij vertelt over haar achtergrond en ook over het ontwikkeltraject van de KNVB wat 

zij op dit moment bij Smitshoek volgen. Zij deelt tevens een aantal inzichten die ten grondslag liggen aan een 
succesvolle meiden/vrouwenafdeling. 

 

Ingrediënten voor een succesvolle meiden/vrouwenafdeling 

Om meiden- en vrouwenvoetbal de plek te geven die het verdient, is het belangrijk aandacht te geven aan de 

positionering van vrouwen binnen de vereniging. Een vereniging is een afspiegeling van de maatschappij, 
waarin jongens en meiden ook samen optrekken, net als op school, tijdens de gymles of tijdens het uitgaan. 

De vraag is hoe we ervoor zorgen dat meiden en vrouwen zich bij onze club net zo thuis en gewaardeerd 
voelen als mannen en jongens? 
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Er zijn een aantal zaken die van belang zijn voor een succesvolle meiden/vrouwenafdeling: 
- bestuurslid heeft deze afdeling in zijn portefeuille heeft 

- er is een coördinator, hetzij technisch, hetzij organisatorisch onderlegd 
- trainers met ervaring en interesse in de doelgroep 

- betrokken staff met gevoel voor de groep en de relatie 
- betrokken ouders die goed contact en vertrouwen met en in de staff hebben 

- budget, sponsoring 

- “het belangrijk en zichtbaar” maken binnen de club 
- meer ruimte voor aandacht aan de randzaken 

 
 Bij het meiden/vrouwenvoetbal is de relatie onderling en met de staff belangrijk. Het is belangrijk te 

weten wat de wensen van het team zijn op het gebied van prestatie. Er is veel meer sprake van 

groepsgevoel en daardoor sluiten meiden/vrouwen elftallen minder makkelijk aan bij de mannen 
organisatie. Dit betekent dat er vooral sprake moet zijn van een staff waar een klik mee is. Bij 

eventuele sollicitaties is dit een aspect om rekening mee te houden 
=> !!!: Betrekken van key-speelsters in kennismaking met nieuwe staff 

 
 Meiden hebben er baat bij om zo lang mogelijk met de jongens samen te spelen; dit is goed voor hun 

technische en fysieke ontwikkeling. Maar gezien de hoge mate van groepsgevoel is het wel van 

belang om al in de onderbouw kennis te maken met de meiden onderling.  
=> !!!: het organiseren van een periodiek terugkerende “meidendag”: alle meiden/vrouwen van CWO trainen 

op 1 dag(deel) samen met elkaar om zo elkaar te leren kennen en drempels in teamvorming weg te nemen 
voor de toekomst. Aangevuld met een sociale component in het programma. 

=> !!!: gemengde trainingen en oefenpotjes tussen JO en MO naar wens en behoefte organiseren. 

 
 Vanwege de kleinere aantallen vrouwelijke leden is er altijd een groter niveau verschil binnen het 

team dan dit bij mannenteams het geval is. Dit vergt dus meer kwaliteit van een trainer, die in staat 
moet zijn om hierin meer attractieve trainingsonderdelen aan te bieden op verschillende niveau’s 

binnen 1 trainingsmoment. Deze trainer zal een brede scope moeten hebben op de diverse teams en 

hun behoeftes en kwaliteiten. 
=> !!!: goed profiel van een (hoofd) trainer voor de meiden opzetten en hiervandaan werven. 

 
 Zichtbaarheid en aandacht voor meiden/vrouwenvoetbal helpt om meer zelfverzekerde teams te 

krijgen. “Vergeet” de meiden/vrouwen dus niet, doordat er “erbij” gedaan worden. Beaam dat er een 
wezenlijk verschil is in de sportbeoefening van meiden/vrouwen en laat zien dat ook zij een onderdeel 

zijn van de club. 

=> !!!: (meisjes) pupil van de week opzetten in combinatie met VR1 team 
=> !!!: thuiswedstrijden van VR1 op veld 1 of 2 programmeren 

=> !!!: er is al een bestaande chemie tussen VR 1 en Heren1, kunnen we hier iets mee doen? 
=> !!!: vaste kleedkamer toewijzen, die vrouwelijker wordt ingericht 

=> !!!: bij nieuwe kledingcontract een apart tenue ontwerpen voor de meiden/vrouwen 

 

Draagvlak 
Zowel bij de TC, als bij het bestuur, als bij de huidige meiden/vrouwen staff is zeker de overtuiging dat een 
vrouwenafdeling binnen CWO gewenst en zelfs van belang is om de toekomstbestendigheid en de vitaliteit 

van de club voor de toekomst te waarborgen. Met een vrouwelijke voorzitter en een sponsorcontract waarin 

specifieke voorwaarden op het gebied van financiële ondersteuning op vrouwenvoetbal wordt verlangd, is het 
dan ook niet meer dan logisch dat we de stap willen maken naar een volwaardige afdeling waarin het 

vrouwenvoetbal goed tot zijn recht kan komen.  
 

Stip op de horizon 
Over 3 jaar willen we bij CWO minimaal een MO15, een MO17 en een MO19 team hebben die met elkaar op 
hun eigen niveau met plezier kunnen voetballen. Daarnaast behouden we minimaal de 2 huidige 

vrouwenteams. Er is sprake van duurzame doorstroming onderling. Tevens kan er ondersteuning vanuit de 
Vrouwenteams zijn bij jongste meidenteams in een assisterende rol. Prestatie in klassen is geen doel op zich. 
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Wat hebben we hiervoor nodig? 
- coördinator => een persoon die goed is in het opbouwen van een relatie met speelsters, staff en de club, 

die in staat is om een afdeling op te zetten, die weet wat er nodig is, op organisatorisch gebied en op 

technisch gebied. Deze persoon heet de meiden en de ouders welkom, introduceert en begeleidt de (nieuwe) 
speelsters binnen de club en bij wedstrijden, zorgt voor een goede band en is goed aanspreekbaar voor zowel 

ouders als speelsters. Er is ruimte voor passende nevenactiviteiten en ontwikkeling op persoonlijk vlak. 
Iemand die zich hierin vastbijt en de koers uitzet en aanhoudt en hierin de club mee kan nemen. 

- trainer met ervaring met de doelgroep => een ervaren, gediplomeerde, trainer, die samen met de 
coördinator de inhoud van de trainingen goed kan laten aansluiten om zodoende een duurzame ontwikkeling  

te weeg te brengen. Tevens in staat om te binden, uitgaande van een brede scope. 

- verantwoordelijk bestuurslid => afstemmen wie de meeste affiniteit heeft met vrouwenvoetbal, evt. 
coördinator laten aansluiten in bestuur. 

 
 

Wat moeten we hiervoor doen? 
- Netwerk aanspreken voor werving staff => actie allen! 
- Budget regelen => actie bestuur, ING contract bekijken, meenemen in aparte post op begroting volgend 

seizoen 
- Bekendheid geven aan plan en ideeën => interview, visie delen met betrokkenen, pers, leden en ouders 

- Huidige MO17 behouden => actie allen: hoe kunnen we deze meiden NU belangrijk maken? Willen Hans en 

Gerald ondersteunen in gesprekken met speelsters en ouders?  
- Leden werven => actie allen, TikTok filmpjes, Insta – advertentie budget, Bring-a-friend dag, meetrain 

voucher met drankje in de kantine, clinic, Zussentoernooi etc  
- Communicatie => bewustzijn dat meiden/vrouwen anders aangesproken willen worden dan mannen, 

tekstinhoudelijk moet hier goed op gelet worden om het bereik te vergroten. 

 
 

 
 

Note: dit stuk dient als praatstuk op het moment van schrijven en kan en zal aan aanpassing, verbetering, 
nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden onderhevig zijn. Uitgangspunt is dat we als CWO naar een 

enthousiaste meiden/vrouwen afdeling toe willen werken. 

 


