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de Koldingweg 20 in Groningen.



Met de komst van een Vrou-
wen Eredivisie in Neder-

land in 2007, waar Vera Pauw (oud-
international en oud-bondscoach,
huidig bondscoach van Noord-Ier-
land) de grote aanjager van was,
hebben we een enorme stap in
ontwikkeling gezet. Vera wilde dat
meiden en vrouwen in Nederland
op het hoogste niveau konden spe-
len, om zo goed te kunnen ontwik-
kelen. De beste tegen de beste. En
dat is gelukt.

In de afgelopen 15 jaar heeft de
competitie een enorme groei door-
gemaakt. Dit gaat altijd gepaard

met beweging en verandering. Dus
van play-offs naar periodetitels,
van 6 naar 11 teams, van kwali-
teitseisen naar een licentiesysteem
en zo veel meer. Er staat nu een
competitie waar we trots op kun-
nen zijn, maar waar we ook nog
veel ambities voor hebben. We wil-
len doorgroeien met een Eerste Di-
visie met promotie en degradatie
van en naar de Eredivisie en we
willen succesvol meedoen in Euro-
pa. Met de komst van Azerion als
partner voor de Vrouwen Eredivi-
sie maken we daarin weer een
mooie stap voorwaarts.
Vandaag wordt er bij de vrouwen
voor het eerst om de Supercup ge-

speeld. Een wedstrijd waarin de
landskampioen en de winnaar van
de TOTO KNVB Beker het tegen el-
kaar opnemen bij aanvang van het
nieuwe seizoen. 

Weer een mijlpaal waar we trots
op zijn. Een nieuwe traditie is ge-

boren. Als start van een hopelijk
weer een geweldig seizoen. Geniet
ervan allemaal. 

Meta Römers 
Directeur operations bij de KNVB en
binnen de directie verantwoordelijk
voor de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Primeurs en Mijlpalen

Met de introductie van de Su-
percup heeft het vrouwen-

voetbal er een prestigieuze prijs
bij. Het begin van een mooie tradi-
tie. Net zoals bij de mannen waar
de landskampioen en de bekerwin-
naar jaarlijks strijden om de Johan
Cruijff Schaal. Altijd een mooi duel
met veel publiek, spanning en
heerlijke goals. En dat gaan we on-
getwijfeld ook bij de vrouwen zien. 

FC TWENTE
De wedstrijd om de Supercup vindt
plaats in de Grolsch Veste in En-
schede. De thuishaven van lands-
kampioen FC Twente. De Enschede-
se vrouwen behaalden in mei de
titel na een 2-3 winst bij concur-
rent Ajax. Een prachtige bekroning
van een ijzersterk seizoen. Voor FC
Twente was het alweer de achtste
landstitel in de historie. 

AJAX
Hoewel Ajax naast de landtitel
greep, wist het wel de TOTO KNVB
Beker te winnen. De Amsterdam-
mers versloegen in de finale PSV
met 2-1. Daarmee ging de beker
voor de zesde keer naar de hoofd-
stad. De prijzenkast in Amsterdam
is overigens al goed gevuld. Want
in het verleden won Ajax ook al

twee keer de landstitel en de Eredi-
visie Cup. 

SUPERCUP
Op 11 september kunnen beide
clubs voor het eerst een nieuwe,
prestigieuze prijs behalen: de Ne-
derlandse Supercup. Er staat dus
heel wat op het spel in de strijd
tussen de beste voetbalvrouwen

van Nederland. Daarnaast geldt
het duel als een belangrijk meet-
moment voor het nieuwe seizoen
van de Azerion Vrouwen Eredivisie
dat een week later van start gaat. 

Het wordt dus ongetwijfeld genie-
ten voor iedereen die van voetbal
houdt. 

WEDSTRIJDINFORMATIE
De wedstrijd om de Supercup
wordt gespeeld op zondag 11 sep-
tember in de Grolsch Veste in En-
schede. De aftrap is om 12:15 uur.
Tickets zijn te koop via kaartver-
koop.fctwente.nl. Een ticket voor
jeugd kost 2 euro. Volwassenen be-
talen 5 euro. Het duel is ook live te
zien op ESPN.

Het vrouwenvoetbal beleeft
dit seizoen een primeur.
Want op zondag 11 septem-
ber wordt voor het eerst in
de geschiedenis de wed-
strijd om de Supercup
gespeeld. Als dé aftrap van
het nieuwe seizoen in de
Azerion Vrouwen Eredivisie.
Een strijd tussen de beste
vrouwenteams van het afge-
lopen seizoen Landskam-
pioen FC Twente versus TOTO
KNVB Bekerwinnaar Ajax. 
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Een primeur voor Nederland
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Het vrouwenvoetbal kent de afgelopen jaren veel primeurs en mijlpalen. Zo vierden we in het 
seizoen 2021-2022 het 50-jarig bestaan van het vrouwenvoetbal in Nederland en vieren we dit jaar
dat de Vrouwen Eredivisie 15 jaar bestaat.





Pot begon eind juni met zijn
speelsters en staf aan het

eerste deel van de voorbereiding.
“In die periode konden we vanwe-
ge het EK voetbal nog geen beroep
doen op de internationals. Na twee
weken vrijaf zijn we eind juli be-
gonnen met het tweede deel van
de voorbereiding. Daar konden de
internationals instormen, met uit-
zondering van de speelsters die

deelnamen aan het WK onder-20.
Pas twee dagen voor de Supercup
hebben we de groep helemaal
compleet.”

TOEVOEGEN
Pot startte met een duidelijke visie
bij FC Twente. “Uiteindelijk hoop ik
vooral wat toe te voegen aan het
team. Er stond al een mooi team
dat vorig jaar niet voor niets kam-
pioen is geworden. Er is veel kwali-
teit en ik wil daar als coach graag
mijn gedachte en visie over voet-
bal aan toevoegen. Dat hebben we
met name in die twee weken na-
drukkelijk gedaan. Daarvoor heb-
ben alle speelster en de staf elkaar
keihard nodig. Naast de spelers-
groep probeer ik ook de staf mee
te nemen in de juiste richting. En
dat gaat eigenlijk hartstikke goed.”

KWALIFICATIE
Halverwege augustus kende FC
Twente al een enorme piek door de

voorronde van de Champions
League. “Eigenlijk zaten we nog
middenin de voorbereiding. Ik was
er zelf ook nog maar kort als
hoofdtrainer en daarin moesten we
met zijn allen toch iets wegzetten.
We hadden de groep exact twee
weken bij elkaar in de samenstel-
ling waarmee we het kwalificatie-
toernooi hebben gespeeld. Dat was
heel veel trainen, informatie
geven, elke dag iets toevoegen aan
die informatie. Het zijn twee ex-
treem informatieve weken ge-
weest.”

ANDER KALIBER
De halve finale van het Europese
kwalificatietoernooi tegen het
Moldavische Agarista werd door
Twente al erg serieus genomen.
“Dat we met 13-0 zouden winnen,
hadden we niet direct verwacht en
dat Benfica van een ander kaliber
zou zijn, dat wisten we van tevo-
ren. We hebben ons op voetbal-
technisch gebied goed voorbereid,
maar hadden ook aandacht voor
het mentale gebied. Hoe zij de
wedstrijd beleven en wat ze alle-
maal doen om de wedstrijd te win-
nen.”

EXTRA BALEN
FC Twente kon zich goed meten en
maakte bij vlagen het spel in de fi-
nale. Toch stond de ploeg na ne-
gentig minuten met lege handen
(1-2) en behaalden de Portugezen
de play-offs. “Ik ben niet tevreden
over hoe wij de doelpunten heb-
ben weggegeven. En ook niet te-
vreden over het benutten van onze
eigen mogelijkheden, want die
lagen er genoeg. We hadden ze
echt kunnen verslaan. Het is dus
extra balen omdat we deze wed-
strijd wel hadden kunnen win-
nen.”

VORDERINGEN
De intensieve fase van twee weken
was wel een ideale voorbereiding
op de competitie. “We hebben heel
goed kunnen werken als groep. Als
je bedenkt hoe snel ze dingen heb-
ben opgepakt en als team zijn
gaan spelen, is het erg knap wat
we gepresteerd hebben. Dat geeft
een goed gevoel richting de rest
van het seizoen. We weten dat we
snel stappen kunnen maken en er
zijn nog vier prijzen om voor te
spelen. We hebben dus wat om
voor te strijden.”

Net als bij Ajax staat er dit seizoen ook bij FC Twente een
nieuwe trainer voor de groep. Joran Pot, al is hij geen onbe-
kende voor de club uit Enschede. Pot doorliep er in het verleden
zeven jaar van de opleiding. Nu keert hij - met zijn trainerserva-
ring bij PEC Zwolle op zak - in een andere rol terug bij FC
Twente, dat regerend landskampioen is.

TRAINER JORAN POT 

'Het samen 
doen is de 
kracht van 
FC Twente' 

Vol voor
eerste prijs
Joran Pot kijkt met een
goed gevoel naar het
nieuwe seizoen in de Aze-
rion Vrouwen Eredivisie.
Toch weet hij ook dat de
concurrentie fors is toege-
nomen. De strijd om de titel
wordt ongetwijfeld hevig.
Het duel om de Supercup is
dan ook een belangrijke
graadmeter.

“De aandachtpunten liggen bij
het als groep bij elkaar blijven.
Dat is de kracht van Twente,
het samen doen. Het gaat er
fanatiek aan toe, met een pro-
fessionele houding en het is
ook gemoedelijk. Ik kan goed
mijn werk doen en heb het
hartstikke goed naar mijn zin.
We willen als team goed pres-
teren op voetbalgebied en
mogen nog wat geduldiger
worden in onze momenten
van aanvallen. In de competi-
tie willen we uiteraard bove-
nin meedraaien. Als je bij de
top staat, heb je altijd een
kans op de eindprijs. “

Tegenstander Ajax plaatste
zich wel voor de play-offs voor
de groepsfase van de Cham-
pions League. “Ik denk dat zij
er qua gemoedstoestand goed
op staan. Het is fantastisch
voor het vrouwenvoetbal dat
zij een ronde verder gekomen
zijn. Het is nog een beetje kof-
fiedik kijken, na de rest van de
voorbereiding en ook de inter-
landperiode die er weer tussen
zat. Maar iedereen is fit en
sterk, dus het lijkt me duide-
lijk dat beide ploegen vol voor
die eerste hoofdprijs zullen
gaan.”
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SELECTIE FC TWENTE 
VROUWEN 2022/2023

DOEL
Daphne van Domselaar
Lois Niënhuis
Inge Tijink

VERDEDIGING
Marit Auée
Sophie te Brake
Caitlin Dijkstra
Kim Everaerts
Danique van Ginkel
Danique Kerkdijk
Maud Roetgering

MIDDENVELD
Kayleigh van Dooren
Suzanne Giesen
Wieke Kaptein
Marisa Olislagers
Ella Peddemors

AANVAL
Elena Dhont
Bente Jansen
Renate Jansen
Fenna Kalma
Fieke Kroese
Sterre Kroezen
Anna-Lena Stolze

STAF
Joran Pot
Kirsten Bakker
Rick Scherp
Robert Constantinovici
Thijn de Braaf



73% van de meer dan 500 
mensen die werkzaam zijn bij
MSG, heeft een afstand tot de
arbeidsmarkt. Stuk voor stuk
mensen met hart voor hun vak
als bezorger, sorteerder of 
koerier. Jullie mailing, pakket of
andere zending is dus altijd in
goede handen. Alles wat we
bezorgen, doen we daarnaast zo
groen mogelijk. Met onze
supersnelle fietskoeriers, 
bijvoorbeeld. Of met een van
onze 100% elektrische 
bussen.

Meer weten?
www.msg.eu



In 2017 had de in Olst geboren
Kerkdijk het gevoel dat ze zich-

zelf op dat moment niet verder kon
ontwikkelen bij FC Twente. Daarom
ging zij een nieuwe uitdaging en
maakte de keuze om in de Engelse
competitie te spelen. Bij Bristol

TUSSENSTAP
“Toen ik daar ging spelen was Bris-
tol een middenmoter in de Engelse
competitie,” vertelt Kerdijk. “Het
ontwikkelen van speelsters stond
op de eerste plek. Het was voor mij
een ideale tussenstap.” Het Engel-
se voetbal is in zekere zin verge-
lijkbaar met het mannenvoetbal.
“Het spel gaat op en neer en het is
veel fysieker. Er is meestal niet één
club die een wedstrijd enorm do-
mineert. Dat maakt de competitie
wel aantrekkelijk.” 

BRIGHTON
Na één jaar toonde het gepromo-
veerde Brighton interesse. “Toch

ben ik nog een jaar gebleven in
Bristol. Ik was net gewend en
wilde eigenlijk niet meteen weer
verhuizen. Na twee jaar kriebelde
het wel om het hogerop te zoe-
ken.”

En zo maakte ze alsnog de keuze
voor een transfer naar Brighton.
“Het voelde op dat moment als een
juiste keuze.  Brighton is een veel
grotere club. De faciliteiten zijn top
en niet te vergelijken met Neder-
land. Het was voor mij de kans om
echt als fullprof te gaan leven. Drie
jaar lang heb ik met veel plezier
gewoond en gewerkt in Brighton.
Ook mede door mijn teamgenoten
en de technische staf. Dat ging ei-
genlijk wel makkelijker dan ver-
wacht.”

BELEVING
De beleving is typisch Engels. “De
supporters zijn echt fan van de
hele club. Het maakt niet uit of het
de mannen, de vrouwen of het

Jong-elftal is. Ze zijn heel erg fan
van voetbal. We hebben elke week
voor leuke aantallen toeschouwers
gespeeld. Alle vrouwelijke teams
spelen in mooie wat kleinere sta-
dions met een goed veld. De sfeer
is daarmee ook een stuk leuker.”

“De mooiste ervaring was onze
openingswedstrijd van 2021/2022
in het stadion van de mannen,
waarin we in de laatste minuut de
winnende goal maakten. Dat is
toch wel leuk als je dat met veel
publiek mag beleven.”

EREDIVISIE
Ook de Eredivisie kon Kerkdijk van-
uit Nederland volgen. “Het was
echt top dat de wedstrijd op zon-
dag werd uitgezonden. Wij moes-
ten meestal om één uur op de club
zijn en konden de eerste helft dan
nog even kijken. Het is toch mooi
om mee te maken hoe het voetbal
in Nederland het eraan toe gaat.
Het verdient een compliment dat
er meer uitgezonden wordt.” 

De keuze voor een terugkeer naar
Twente was erg makkelijk. “Ik heb
er de hele opleiding doorlopen. Het

is heel leuk dat ik er terug mocht
keren. Het is helemaal mooi dat ik
kon terugkeren naar de kampioen.
Ik woon weer in mijn oude huis en
alles is weer oud en vertrouwd.
Dus alles buiten het voetbal was
top en snel geregeld. In het begin
kriebelde het toen ik alleen nog
maar mocht rennen. Ik heb vorig
jaar een blessure waar een injectie
voor nodig was en moest me eerst
wel aanpassen. Toen ik weer volle-
dig mocht aansluiten bij de groep,
was dat heel prettig.”

Ze beleefde een avontuur van vijf jaar in Engeland en komt met
een rugzak vol bagage en ervaring terug in de Vrouwen Eredivi-
sie. Danique Kerkdijk (26) is een vrouw van weloverwogen keu-
zes en had vooraf niet verwacht zo lang in het buitenland te
voetballen. Nu wil ze bij Twente de draad weer oppakken en
prijzen behalen met haar club. Te beginnen met de Supercup.

Danique Kerkdijk keert terug naar
haar roots  

'De Supercup wordt voor ons een mooie test'
Danique Kerkdijk tekende een
overeenkomst tot medio 2024 in
Enschede. “Ik wil doen waarvoor
ik gehaald ben en dat is prijzen
pakken. Ik denk dat Twente er
goed voor staat en dat ze stappen
hebben gemaakt. Onze grootste
ambitie is mee te spelen om de
prijzen. En we hebben daarvoor
ook wel de kwaliteiten, als ieder-
een haar taak uitvoert en op haar
top speelt. We hebben hele ambiti-
euze meiden en een goede combi-
natie tussen jong en oud.”

ERVARING DELEN
Kerkdijk kan haar eigen ervaring
met haar teamgenoten delen. “Als
ze ambitie hebben om naar het
buitenland te gaan, kan ik mijn er-
varingen delen. In de hoop dat ze
ook hun droom achterna kunnen
gaan. Dat is voor mij nu wel een
bijzondere ervaring om mee te
maken, met die speelsters die nog
aan het begin van hun carrière
staan. De stap naar het buitenland
wordt steeds makkelijker, een

goede ontwikkeling. Het komt
mede doordat alles wordt uitge-
zonden en de meiden zichtbaarder
zijn dan enkele jaren geleden.”

SUPERCUP
De eerste uitdaging met FC Twen-
te is de wedstrijd om de Supercup
op 11 september. Bij tegenstander
Ajax speelt een goede bekende
van Danique. “Met Sherida Spitse
heb ik een goede band. Bij Twente
heb ik met haar samengespeeld en
bij het Nederlands elftal was het
mijn maatje. Het is leuk om haar
weer te zien en te spreken.”

“De Supercup wordt een mooie
test voor ons. Ik denk dat we aan
elkaar gewaagd zijn en dat het
een hele leuke wedstrijd kan wor-
den. Ik kijk er zeker naar uit om
weer tegen Ajax en PSV te spelen
en Feyenoord is dus nieuw voor
mij in de competitie. Ik hoop dat
wij als team als winnaar uit de
strijd gaan komen!”
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Het winnen van de Supercup
zou voor Suzanne Bakker

meteen haar eerste hoofprijs zijn
bij de Ajax Vrouwen. Bakker was
de afgelopen vier jaar trainer van
het Ajax Talententeam. In de
zomer maakte de oefenmeester de
stap naar de hoofdmacht, als op-
volger van trainer Danny Schenkel.

AMBITIE
Bakker had al langere tijd ambitie
om als hoofdtrainer aan de slag te
gaan in de Azerion Vrouwen Eredi-
visie. “Na het behalen van mijn di-
ploma UEFA A heb ik richting het
management van Ajax uitgespro-
ken dat ik graag hoofdtrainer/-
coach zou willen worden,” zegt
Bakker. “Toen Danny Schenkel aan-
kondigde niet verder te gaan,
mocht ik mijn verhaal en visie
delen. Ik kende de organisatie na-
tuurlijk goed en was via het Talen-
tenteam al nauw betrokken bij de
Ajax Vrouwen.” 

Voor Ajax was Bakker meteen dé
kandidaat. Beide partijen vonden
elkaar in een contract tot 2024.
“Het bevalt me hartstikke goed bij
de Ajax Vrouwen. Ik ben ook blij
met de wijze waarop de speelsters
en de staf met elkaar werken en
welke stappen we binnen en bui-
ten het veld maken.”

NIET IDEAAL
Onder leiding van de nieuwe trai-
ner startten de Ajax Vrouwen op
11 juli met de voorbereiding. De in-
ternationals die deelnamen aan het
EK sloten pas in augustus aan.
“Het was niet ideaal, maar voor
hen was het fantastisch om op het
EK te kunnen schitteren. Rosa van
Gool ontbrak zelfs tot begin sep-
tember in verband met het WK
onder-20.”

CHAMPIONS LEAGUE
In de voorbereiding werkte de
nieuwe trainer doelgericht toe
naar een aantal piekmomenten. “In
eerste instantie was alles gericht
op het kwalificatietoernooi voor de
Champions League in Denemar-
ken,” licht Bakker toe. “We hebben
een goede oefencampagne ge-
draaid en dat gaf al vertrouwen.”

“In Denemarken hebben we een in-
tense week beleefd. Als team van
speelsters en staf hebben we een
mooi fundament gelegd voor de
rest van het seizoen. Dit zijn de
wedstrijden waarvoor je als voet-
balster en staflid leeft. Deze wil je
het liefst elke week spelen.”

RAP TEMPO
Ajax rekende in Denemarken af
met Kristianstad (3-1) en Eintracht
Frankfurt (2-1). Hierdoor plaatsten
de Amsterdammers zich voor de
play-offs, waar eind september een
ticket voor de groepsfase is te ver-
dienen. 

“Daarmee hebben we het eerste
belangrijke doel gerealiseerd. De
volgende is nu de Supercup. Daar-
na start de competitie en vervol-
gens wacht de uitdaging in de
play-offs van de Champions
League. Het gaat dus in rap tempo
door.”

SUPERCUP
De wedstrijd om de Supercup staat
dit jaar voor het eerst op het pro-

gramma. Bakker is zeer te spreken
over deze nieuwe trofee. Weer een
moment waarop het vrouwenvoet-
bal zich in de kijker kan spelen.
“We hebben het team in een aantal
oefenwedstrijden zo optimaal mo-
gelijk voorbereid op de Supercup
en gaan met vertrouwen naar En-
schede. ”

Ajax treedt in de Grolsch Veste op
volle sterkte aan. “Er is met een
fitte groep toegewerkt naar de Su-
percup. Desondanks is de voorbe-
reiding begin september nog wel
even onderbroken door de inter-
lands van het Nederlands Vrou-
wenelftal en Oranje onder-19. Daar
hebben wij mee te maken, maar
ook tegenstander FC Twente.”

Suzanne Bakker is de nieuwe trainer van de Ajax Vrouwen. De
36-jarige coach startte in juli met de voorbereiding op het
nieuwe seizoen waarin is toegewerkt naar meerdere  belang-
rijke doelen. De kwalificatie voor de Champions League, de
competitiestart in de Azerion Vrouwen Eredivisie én de wed-
strijd om de Nederlandse Supercup tegen landskampioen FC
Twente. 

SUZANNE BAKKER OP JACHT NAAR EERSTE PRIJS MET AJAX VROUWEN

'We gaan met 
vertrouwen 
naar Enschede' 

'Zoveel mogelijk 
prijzen winnen'
Suzanne Bakker is duidelijk over haar ambities voor het seizoen
2022/2023. “We willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen en zoveel
mogelijk prijzen pakken. We zijn heel erg bezig met het proces en wil-
len iedere dag beter presteren. Niet alleen kijken we naar sportieve
prestaties, maar ook naar de teamontwikkeling waartoe ik zowel de
speelsters als staf reken.”

NOG BETER
“In de ondersteuning
kijken we naar alle hulp-
middelen, zoals science
of videoanalyse. Hoe het
nog beter kan, zodat de
speelsters topprestaties
kunnen blijven leveren.
Dus we hebben niet al-
leen oog voor verdedi-
gen of aanvallen, maar
ook hoe iedereen nog
sterker of sneller kan
worden. En hoe we vi-
deobeelden nog beter
kunnen aanbieden aan
de speelsters. Dit soort
zaken zijn allemaal on-
dersteunend aan het
doel om iedere wedstrijd
winnend af te sluiten.”

EREDIVISIE
De concurrentie in de Azerion Vrouwen Eredivisie lijkt dit seizoen in
de breedte gegroeid. Alle teams hebben zich versterkt en met Telstar
en Fortuna Sittard is het aantal clubs weer verder uitgebreid. 

“FC Twente is regerend kampioen en is samen met ons team en PSV
een van de favorieten voor de titel. Maar ook Feyenoord heeft zich
versterkt en ik ben heel benieuwd naar nieuwkomer Fortuna Sittard.
We kunnen eigenlijk niet wachten tot de Azerion Vrouwen Eredivisie
van start gaat.” 
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SELECTIE AJAX VROUWEN
2022/2023

DOEL
Regina van Eijk
Lize Kop
Dionne van der Wal

VERDEDIGING
Lisa Doorn
Isa Kardinaal
Milicia Keijzer
Vita van der Linden
Liza van der Most
Kay-Lee de Sanders
Roos van der Veen
Soraya Verhoeve

MIDDENVELD
Rosa van Gool
Marthe Munsterman
Nadine Noordam
Victoria Pelova
Quinty Sabajo
Sherida Spitse
Iris Stiekema
Jonna van de Velde

AANVAL
Eshly Bakker
Marjolijn van den Bighelaar
Chasity Grant
Isabelle Hoekstra
Tiny Hoekstra
Elisha Kruize
Romée Leuchter
Nikita Tromp
Ashleigh Weerden

STAF
Suzanne Bakker
Sander Luiten
Robbie Tetteroo
Wim Bouckaert
Steven Blaauboer
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De geboren Amsterdamse
startte met voetballen bij SC

Buitenboys. Op haar vijftiende ging
ze naar het CTO Amsterdam, het
Centrum voor Topsport en Onder-
wijs. Het CTO had op dat moment
een van de beste voetbalopleidin-
gen. Daar ontwikkelde de buiten-
speler zich uitstekend. Drie jaar
later vertrok zij naar de FC Twente
Vrouwen. 

GEGROEID
Dat was best een bijzonder stap.
“Ik heb mij in de kijker gespeeld in
Oranje onder-16 en onder-17,” ver-
telt Weerden. “In Enschede ben ik
persoonlijk gegroeid en heb ik
mezelf kunnen laten zien. Twente
zat in die jaren altijd in de under-
dogrol. 
Het ging veel over Ajax en PSV.
Toch gingen wij er met het kam-
pioenschap vandoor, speelden de

Champions League en wonnen we
de Eredivisie Cup.”

FRANKRIJK
Na het afronden van haar studie
ging Weerden een buitenlands
avontuur aan. “Ik heb er wel drie
keer over moeten nadenken. In
2019 had Montpellier ook al aange-
klopt; toen heb ik 'nee' gezegd. Ik
vond dat ik nog een stabiel seizoen
in de Eredivisie moest draaien en
hoopte dat ze terug zouden
komen. Dat gebeurde en ondanks
corona kon ik die kans niet laten
lopen.”

Bij Montpellier kon Weerden zich
volledig op voetbal richten, maar
ook buiten het veld was alles
nieuw. “Daarom heb ik mijzelf de
tijd gegeven om te acclimatiseren
en te wennen aan nieuwe dingen.
Zoals de taal, de speelsters en het
wonen in een ander land.”

VEEL GELEERD
Het nieuwe leven beviel Weerden
in eerste instantie prima. Ook in
sportief opzicht. “In het eerste sei-
zoen heb ik nog aardig wat ge-
speeld. Daarna kwam er een nieu-
we coach met wie het helaas niet
klikte. Daardoor veranderde de si-
tuatie.”

“Buiten het voetbal heb ik veel ge-
leerd, ook op mentaal gebied. Ik
spreek de taal vloeiend en kon
goed opschieten met de rest van
de selectie. Ik heb er zeker geen
spijt van en had gehoopt dat het
anders was gelopen. Maar toen
Ajax aanklopte, was de keuze snel
gemaakt.”

PIEKEN
Terug in Nederland moest Weerden
met Ajax meteen pieken in de
voorronde van de Champions
League. “Op voorhand was het dui-

delijk dat Eintracht Frankfurt een
pittige tegenstander zou worden.
Maar we hebben een goede voor-
bereiding gedraaid, met ook nog
een mooie oefenzege op mijn oude
team Montpellier. Het was fysiek
best zwaar omdat ik vorig jaar niet
heel veel minuten heb gemaakt.
Maar ik word goed en professio-
neel begeleid in de opbouw.”

SUPERCUP
Op zondag 11 september wacht
het volgende doel: de wedstrijd om

de Supercup. Als dé aftrap van het
nieuwe seizoen in de Azerion Vrou-
wen Eredivisie. Het duel wordt live
uitgezonden door ESPN. 

“De aandacht voor de Eredivisie is
enorm gegroeid. Dat er nu veel
wedstrijden worden uitgezonden,
is ook belangrijk voor het vrou-
wenvoetbal in Nederland. Dat wij
nu om de Supercup kunnen spelen
is heel mooi. Het is toch de eerste
prijs die we kunnen pakken.” 

Na twee seizoenen in Frankrijk maakte Ashleigh Weerden (23) afgelopen zomer de stap naar de
Ajax Vrouwen. Daarmee kwam ze terug in Amsterdam. De stad waar zij geboren werd, opgeroeide
en voetballend doorbrak in een succesvolle lichting van het CTO Amsterdam. In de Supercup treft
de linksbuiten haar oude club FC Twente. 

ASHLEIGH WEERDEN IS WEER TERUG IN AMSTERDAM

'Mijn keuze voor Ajax 
was snel gemaakt'
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'Ik was het enige meisje in de selectie en
werd niet geaccepteerd'

Ashleigh speelde in de F'jes en
E'tjes nog in een meisjesteam.
“Maar dat was te makkelijk. Ik
wilde echt bij de jongens spe-
len. Mijn ouders en vooral mijn
moeder hebben hemel en aarde
moeten bewegen om het voor 

elkaar te krijgen. Na veel dis-
cussies met het clubbestuur
mocht ik uiteindelijk bij een
laag jongensteam instromen.
Vanaf daar heb ik mezelf hoger-
op gebracht. Door dubbele
wedstrijden te spelen op één
dag.” 

MOEILIJKE TIJD
Bij het jongensteam was Ashl-
eigh veruit de beste. “De
coaches van andere teams zei-
den steeds vaker dat ik toch
echt te goed was voor het ni-
veau. Ik heb toen een moeilijke
tijd gehad. Ik was het enige
meisje in een selectie met alle-
maal jongen en werd nooit echt
geaccepteerd.”

“Er werd achter mijn rug om
gepraat en sommige jongens
wilden mij niet in het team
hebben. Gelukkig zag de coach
het wel in mij zitten en hij liet
me altijd spelen. Rond mijn der-

tiende zei mijn moeder 'stop er
toch mee'. Maar dan zouden die
jongens hun doel bereiken en
dus heb ik mij niet gewonnen
gegeven.”

GROTE STAPPEN
Gelukkig veranderde de situ-
atie. “Op mijn vijftiende werd
ik benaderd door trainer Maria
van Kortenhof van het CTO Am-
sterdam. Daar heb ik drie jaar
gevoetbald en de meeste en
grootste stappen gemaakt.”

“Vanaf Oranje onder-16 heb ik
het hele jeugdtraject doorlopen
naar het Nederlands Vrouwen-
elftal. Van onze lichting op het
CTO Amsterdam zijn heel veel
meiden inmiddels doorgebro-
ken in de Eredivisie en bij clubs
in het buitenland. Het is best
tof om te zien dat het zo'n
goede selectie was. Het was
een goede tijd.”

Ashleigh Weerden overwon veel weerstand op weg naar haar
profbestaan. “Als jong meisje voetbalde ik vooral op school in
de pauzes. Voordat ik op voetbal mocht, hebben mijn ouders
eerst allerlei andere sporten voor me geprobeerd. Handbal en
ballet was echt niks voor me. Toen ik zeven jaar was, mocht ik
eindelijk écht op voetbal. Bij Buitenboys.”





Daarmee wordt de groei van
de Azerion Vrouwen Eredivi-

sie verder doorgezet. 15 jaar gele-
den namen slechts zes clubs deel
aan de Eredivisie, maar dat aantal
is in afgelopen seizoenen behoor-
lijk uitgebreid. In 2021 werd de
hoogste vrouwencompetitie van
Nederland al verrijkt met Feye-
noord. Dit seizoen maken Telstar
en Fortuna Sittard hun opwach-
ting. 

TELSTAR
Voor Telstar is het een rentree. De
club uit Velsen-Zuid speelde tussen
2011 en 2017 ook al in de Vrouwen
Eredivisie met een team waarin de
nodige bekende namen speelden.
Zoals Daphne Koster, de huidige
manager van Ajax, Desiree van
Lunteren, keepster Barbara Lorshe-
ijd, Kelly Zeeman en Stefanie van
der Gragt die onlangs Ajax verruil-
de voor Inter Milan.  

BOUWEN
Na zes seizoenen verhuisde de
vrouwenafdeling naar Alkmaar en
ging verder als VV Alkmaar. Deson-
danks bleven de Witte Leeuwen
wel actief in het vrouwenvoetbal.
Zo werd een samenwerking opge-
zet met regionale voetbalclubs en
startte de club later de Telstar

Vrouwen Voetbal Academie. Ook
speelde het beloftenteam in de
Vrouwen Beloftencompetitie. 

KROON
De terugkeer in de Eredivisie was
de volgende stap. “Een kroon op
het werk van iedereen die zich hier
met veel enthousiasme voor heeft
ingezet,” aldus Yvonne van Gen-
nip, voorzitter van de Telstar Vrou-
wen. “Wij willen blijven ontwikke-
len, perspectief bieden en dromen
uit laten komen. Jong talent in de
sport een kans geven, is waar wij
voor staan!” 

FORTUNA SITTARD
Fortuna Sittard debuteert in de
Azerion Vrouwen Eredivisie. Daar-
mee is de provincie Limburg weer
terug op het hoogste niveau. In het
verleden namen Roda JC en VVV-
Venlo deel aan de Eredivisie, maar
deze clubs trokken zich na enkele
seizoenen terug. 
De toetreding tot de Eredivisie past
bij de visie die Fortuna Sittard
heeft. De club wil een belangrijke,
verbindende factor zijn voor de
volledige provincie Limburg. Daar-
bij is vrouwenvoetbal niet meer
weg te denken. Uiteraard in spor-
tief opzicht, maar ook als belang-
rijke pijler in het familiaire gevoel
van de club.

MIJLPAAL 
“Met de Fortuna Sittard Vrouwen
hopen wij een voorbeeld en inspi-

ratie te worden voor meiden en
vrouwen met dromen en ambities.
Dit zetten we nu kracht bij door
een team in de Vrouwen Eredivisie
te introduceren,” zegt algemeen di-
recteur Ivo Pfennings. “Een nieuwe
mijlpaal in de historie van de club.
Daar hoort ook een bepaalde ambi-
tie bij. We willen dan ook niet als
opvulling voor de competitie die-
nen, maar er meteen staan als seri-

euze tegenstander met gezonde
ambities.”

TOEKOMST
Met de komst van Telstar en Fortu-
na Sittard telt de Azerion Vrouwen
Eredivisie nu 11 clubs. De bedoe-
ling is dat de Eredivisie  vanaf het
seizoen 2023/2024 uit 12 teams be-
staat. BVO's die kans willen maken
om de 'twaalfde plek', kunnen

daarvoor een plan indienen bij de
KNVB. 

Overige nieuwe vrouwenteams
starten in de Vrouwen Beloften-
competitie die volgend seizoen
wordt omgevormd tot een Eerste
Divisie Vrouwen. Het uitgangspunt
is om vanaf het seizoen 2023/2024
een promotie-/degradatieregeling
tussen beide divisies te realiseren.

Fortuna Sittard debuteert dit
seizoen in de Azerion Vrouwen
Eredivisie. Desondanks heeft
de club meteen stevige spor-
tieve ambities. 

Om de doelen te realiseren,
is Roger Reijners aange-

trokken als nieuwe hoofdtrainer.
Hij neemt een schat aan ervaring
mee. Reijners was in het verle-
den vijf seizoenen bondscoach
van de OranjeLeeuwinnen. Daar-
na was hij werkzaam als hoofd-
trainer bij de nationale vrouwen-
elftallen van Myanmar en China
O17.

TESSA WULLAERT 
Daarnaast kwamen de nodige
topspeelsters naar Sittard, met
Tessa Wullaert als blikvanger. De
spits kende vorig seizoen een
topjaar bij Anderlecht en werd
uitgeroepen tot beste speelster in
België. Eerder speelde Wullaert
voor Wolfsburg en Manchester
City. Ook was de aanvaller in
ruim honderd interlands voor
België goed voor 65 treffers.
Daarmee is ze topscorer van de
Red Flames.

INTERNATIONALS
Wullaert kreeg bij Fortuna Sittard
gezelschap van haar landgenoten
en internationals Deli Delacauw,
Isabelle Iliano en Jarne Teunings,
die vorig seizoen vertrok bij FC
Twente. Verder kwamen onder
andere Dana Foederer (Heerene-
veen), Alieke Tuin (VV Alkmaar)
en jeugdinternational Hanna Hui-
zenga naar Limburg. 

BEWUSTE KEUZE
Met die aanpak kiest Fortuna Sit-
tard voor een andere route dan
Telstar. Want waar in Velsen-Zuid
vanaf de jeugd wordt gebouwd,
doen ze dat in Limburg andersom. 

“Daar hebben we ook heel bewust
voor gekozen,” zegt Bo Breukers,
de technisch manager van het
vrouwenteam van Fortuna. 

“Wij zetten eerst een Eredivisie-
team op en bouwen het project
van daaruit verder richting de
jeugd. Dit heeft als voordeel dat
we het meteen op een hoog ni-
veau kunnen aanpakken. Ook als
het gaat om de staf rond het
team, data- en videoanalyse en
faciliteiten. Daarmee creëren we
een goede basis en een omgeving
waar talentvolle jeugdspeelsters
zich op termijn optimaal kunnen
ontwikkelen.”

We hebben er lang naar uit
gekeken, maar op 16 septem-
ber is het zover. Dan gaat het
nieuwe seizoen 2022/2023
van start in de Azerion Vrou-
wen Eredivisie. Een bijzondere
editie. Want in het 15e seizoen
is de Eredivisie uitgebreid met
de komst van Telstar en For-
tuna Sittard. 

AZERION VROUWEN EREDIVISIE

Het wordt nóg leuker in de Eredivisie

ADO DEN HAAG
AJAX
EXCELSIOR
FC TWENTE
FEYENOORD
FORTUNA SITTARD
PEC ZWOLLE
PSV
SC HEERENVEEN
TELSTAR
VV ALKMAAR

AZERION VROUWEN 
EREDIVISIE 2022/2023

Fortuna Sittard heeft ambitie
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Kom met je team en
maak kans op een
Meet & Greet! 
Kom met jouw jeugdteam naar de wedstrijd FC Twente - Ajax
op 11 september. Meld je aan en maak kans op een Meet 
& Greet met de speelsters van FC Twente na de wedstrijd. 

HOE WERKT HET?
• Koop met je team kaarten voor 

de wedstrijd FC Twente - Ajax op 11 september;
• Meld je aan door een mail te sturen 

naar vrouwenvoetbal@fctwente.nl; 
• In de mail zet je een aankoopbevestiging, je teamnaam, de

namen van je teamgenoten en een leuke foto of groepsfoto.

De winnaar van de Meet & Greet wordt 
in de rust van de wedstrijd op het grote
scherm van het stadion bekend gemaakt. 
En dan weet je of jij met jouw team na 
afloop een Meet & Greet hebt met de voet-
balvrouwen van FC Twente. Kijk voor meer
info op fctwente.nl of scan de QR-Code. 

Mooie duels in eerste competitieronde

Met Reichardt heeft de KNVB
een manager vrouwen-

voetbal die het spelletje van bin-
nen en van buiten kent. Lucienne
begon op vijfjarige leeftijd met
voetballen bij VV Esto in Bodegra-
ven en maakte later de overstap
naar CVC Reeuwijk, waar ze op
hoger niveau kon spelen. 

ADO EN AJAX
De stap naar het Eredivisieteam
van ADO Den Haag in 2008 was
een logisch vervolg voor de talent-
volle Reichardt. In Den Haag train-
de ze onder Sarina Wiegman,
maar in 2014 moest ze vanwege
een achillespeesblessure noodge-
dwongen stoppen. Na een revali-
datie van anderhalf jaar klopte
Reichardt aan bij Ajax, waar ze
een contract afdwong en twee-
maal de dubbel won. 

Daarna vertrok Lucienne naar
West Ham United om de door haar
zo gewenste buitenlandervaring
op te doen. Na één seizoen keerde
ze terug naar Nederland vanwege
haar maatschappelijke ambities.
Reichardt was actief als jeugdin-
ternational in Oranje O15, O17 en
O19, waar ze nog samenspeelde
met onder andere Lieke Martens.

PASSIE
Reichardt noemt het een eer om
manager vrouwenvoetbal te zijn bij
de KNVB. “Mijn passie ligt in het
vrouwenvoetbal. Het is een ontzet-
tend mooie uitdaging om de erva-
ringen die ik zowel op als buiten

het veld heb opgedaan, in te kun-
nen zetten voor het vrouwenvoet-
bal.”

“De belangrijkste reden dat ik
deze stap maak, is om het vrou-
wenvoetbal zowel in de breedte
als in de top verder te ontwikke-
len. Voortbordurend op de stijgen-
de lijn die nu is ingezet, willen we
een strategie ontwikkelen met een
focus op meer vrouwen in voetbal
en een nog sterkere Vrouwen Ere-
divisie. Het is een droom om bij te
kunnen dragen aan de verdere
groei van het meiden- en vrou-
wenvoetbal in Nederland.”

Eredivisie
op tv en
online 

De wedstrijden in de Azerion
Vrouwen Eredivisie zijn

ieder weekend te zien op tv en de
diverse onlinekanalen. Iedere zon-
dag wordt er een wedstrijd om
12:15 uur gespeeld die live op
ESPN wordt uitgezonden. De sa-
menvattingen van alle wedstrijden
zijn online te bekijken op espn.nl.  

De NOS doet zes keer per seizoen
liveverslag van een wedstrijd in de
Azerion Vrouwen Eredivisie en
zendt iedere zondagavond een sa-
menvatting uit van de wedstrijd

die dan gespeeld is. De samenvat-
tingen en hoogtepunten van alle
competitiewedstrijden zijn ook te
zien op vrouweneredivisie.nl

Lucienne Reichardt nieuwe
manager vrouwenvoetbal

De KNVB heeft Lucienne 
Reichardt aangesteld als
nieuwe manager vrouwen-
voetbal. Reichardt is per 
1 augustus gestart in haar
nieuwe functie. 

FC Groningen kiest er bewust
voor om niet meteen met

een eigen team te starten in de
Azerion Vrouwen Eredivisie. In
plaats daarvan wordt een eigen
Opleiding gezet waar talentvolle
meiden gaan trainen. Deze Oplei-
ding moet het fundament gaan
vormen voor een duurzame vrou-
wenvoetbalafdeling bij de club. 

TWEE GROEPEN
De meiden die starten in de twee
trainingsgroepen blijven in eerste
instantie ook lid van hun eigen
amateurvereniging. De oudste
groep (onder-13 tot en met onder-
15) traint meerdere keren per

week, de speelsters onder-12 trai-
nen één keer per week bij FC Gro-
ningen. De meiden kunnen alle-
maal gebruik maken van dezelfde
faciliteiten als de jongens in de
Opleiding.

TRAINER
De club heeft Atty Eelkema aange-
steld als trainer/coach/manager
van de meidengroep die vanaf dit
seizoen bij FC Groningen gaat
trainen. De voormalig interna-
tional heeft een contract getekend
voor één seizoen en is de eerste
vrouwelijke trainer in de geschie-
denis van de Trots van het Noor-
dern.

Ook FC Groningen
start met 
vrouwenvoetbal

FC Groningen start dit seizoen met vrouwenvoetbal. Na de
zomervakantie zijn twee trainingsgroepen van start gegaan.
Binnen vier jaar wil de club een volwaardige eerste vrouwen-
selectie hebben met voornamelijk regionale speelsters.

Het seizoen 2022/2023 in 
de Azerion Vrouwen Eredivisie
gaat op vrijdag 16 september
van start. 

L andskampioen FC Twente
begint het seizoen met een

uitwedstrijd tegen vv Alkmaar.
TOTO KNVB Bekerwinnaar Ajax
start thuis tegen Eredivisiedebu-
tant Fortuna Sittard. PSV komt in
eigen huis in actie tegen sc Heer-
enveen. 

Daarnaast staat ook de Rotter-
damse stadsderby Feyenoord -
Excelsior op het programma. Alle
duels beginnen om 19:30 uur. 

Op zondag 18 september speelt
debutant Telstar de uitwedstrijd
tegen ADO Den Haag. De aftrap
is om 12:15 uur. Het duel is live
te zien bij ESPN. Vanwege het
oneven aantal clubs in de com-
petitie is ieder weekend een club
vrij. PEC Zwolle zal in de eerste
speelronde nog niet in actie
komen.

Het volledige competitie-
programma vind je op 
vrouweneredivisie.nl.

VV ALKMAAR - FC TWENTE
AJAX - FORTUNA SITTARD
PSV - SC HEERENVEEN
FEYENOORD - EXCELSIOR
ADO DEN HAAG - TELSTAR
PEC ZWOLLE IS VRIJ 

PROGRAMMA
1E SPEELRONDE
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Samen met de KNVB wil Azerion
structureel de aandacht vergro-

ten voor vrouwenvoetbal, met als
krachtig middel Azerion's platform
dat een bereik van honderden miljoe-
nen gebruikers kent. De ultieme
inzet: volle stadions in de Azerion
Vrouwen Eredivisie.

STAPPEN
Azerion neemt het stokje over van
voormalig naamgevend partner Pure
Energie.. Mede door de steun van
ING en voormalig naamgevend part-
ner Pure Energie zijn er de afgelopen
jaren grote stappen gezet in het ver-

der professionaliseren van de compe-
titie.

CHANCE THE GAME 
De nieuwe naamgevend partner Aze-
rion is geen onbekende op dit ter-
rein. Het media- en entertainment-
platform weet wat het is om
miljoenen mensen wereldwijd te be-
reiken en verbinden. Ook in het voet-
bal is Azerion geen onbekende. Het
is als sponsor verbonden aan Ajax
eSports en partner van voetbalclub
Fortuna Sittard.      

“We geloven in diversiteit en inclu-
sie, het meedoen en erbij horen. We
willen investeren in de toekomst van
het vrouwenvoetbal, zodat nieuwe
generaties meer rolmodellen krij-
gen”, aldus Atilla Aytekin, CEO van
Azerion. “We kunnen dan ook niet
wachten om samen met de KNVB
deze geweldige ambitie waar te
maken. Op naar volle stadions, we
can change the game!”

Meer informatie vind je op
azerion.com

Azerion is de nieuwe naamgever
van de Vrouwen Eredivisie. Het
media- en entertainmentplatform
heeft zich voor drie seizoenen
verbonden aan de hoogste vrou-
wenvoetbalcompetitie in Neder-
land. Dit komt ook tot uiting in de
nieuwe officiĎle naam: de Aze-
rion Vrouwen Eredivisie. 

Azerion nieuwe naamgevend
partner Vrouwen Eredivisie

PLAN INTERNATIONAL  

Meidenvoetbal
kan de wereld
veranderen
Voetbal is de allerleukste sport ter wereld. Ook
voor vrouwen en meiden. Maar dat geldt niet
overal. Wereldwijd worden meiden nog altijd ach-
tergesteld en gediscrimineerd, zowel in het dage-
lijks leven als in de sport. 

Daarom zet Plan International zich in voor gelijke
rechten voor meiden met projecten in ruim 50

landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, en Latijns-
Amerika. Zodat meiden en jonge vrouwen kunnen
leren, zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf op kun-
nen komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen.
Omdat voetbal daarbij helpt, omarmt Plan Internation-
al meidenvoetbal met het initiatief La League.

STERKER MAKEN
Met La League wil Plan International meiden in ont-
wikkelingslanden sterker maken via voetbal. Meiden-
voetbal draagt naast beweging en plezier bij aan de
kracht en het zelfvertrouwen van meiden. Ook helpt
het ongelijkheid tussen meiden en jongens tegen te
gaan.

PLAN INTERNATIONAL
Plan International werkt als maatschappelijk partner
samen met de Azerion Vrouwen Eredivisie zodat zo-
veel mogelijk meiden het maximale uit zichzelf kunnen
halen via voetbal. Dit is onder andere gebeurd met het
event #TeamLaLeague dat in samenwerking met de
voetbalvrouwen in de Eredivisie werd gelanceerd om
zoveel mogelijk geld op te halen voor meidenvoetbal-
projecten in Brazilië en Nicaragua. 

RESULTATEN
Met #TeamLaLeague is in de afgelopen 5 jaar ruim
84.000 euro opgehaald  Hierdoor zijn er sinds 2017 in
Brazilië en Nicaragua onder meer 58 nieuwe meiden-
voetbalteams opgericht. Daarnaast zijn er 550 jonge-
renwerkers getraind en 12 voetbalvelden veiliger en
beter gemaakt. Ook zijn bijna 1.700 kinderen en jonge-
ren opgeleid tot zogenaamde “Champions of Change”.
Zij komen nu actief op voor hun rechten en strijden
voor gelijkheid tussen meiden en jongens.

Meer informatie vind je op 
planinternational.nl.
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Daarom heeft het Jeugdfonds
Sport & Cultuur de campag-

ne 'Kies een club' gelanceerd. Om
zoveel mogelijk kinderen en jonge-
ren de kans te geven lid te worden
van een sport- of cultuurclub. 

KIESEENCLUB.NL
In de campagne geven zij ouders
met geldzorgen de mogelijkheid
zich aan te melden via kieseen-
club.nl. De KNVB werkt actief hier-
in samen met het Jeugdfonds
Sport & Cultuur, elk kind verdient
het om mee te doen!

OUDERS
Ouders kunnen zelf contact opne-
men met Jeugdfonds Sport via de
website kieseenclub.nl. Daar vul je
een formulier in of bel je met het
Jeugdfonds. Zij zoeken voor het
gezin een intermediair: iemand die
werkt met kinderen en jongeren.
Dit is bijvoorbeeld een juf, mees-
ter, of een sociaal wijkteam. 

Deze intermediair neemt dan con-
tact op en doet samen met de
ouder(s)/verzorger(s) een aanvraag
zodat het kind lid kan worden van
een club. Of je ontvangt een e-mail

met de contactgegevens van een
intermediair. De ouder(s) kunnen
diegene dan bellen of mailen.

SAMENWERKING
De KNVB en Jeugdfonds Sport wer-
ken samen om zoveel als mogelijk
kinderen te laten genieten van de
voetbalsport. Dit doen ze door o.a.
samen te werken rondom KNVB
Schoolvoetbal, waar OranjeLeeuw-
in Shanice van der Sanden ambas-
sadrice is. 

Voetbalclubs zijn dan ook
bij uitstek een plek waar

alles en iedereen elkaar ont-
moet en mensen van allerlei
komaf en generaties bij elkaar
worden gebracht. En waar
soms complete familes actief
zijn. 

ANITA
Anita van der Leur (60) weet
daar alles van. Anita speelt al
haar hele leven voetbal. Eerst
op straat en sinds haar 10e in
het meidenvoetbal dat toen
voor het eerst in Nederland
werd gespeed. Op haar 15e de-
buteert zij in het eerste van
HVCH in Heesch. Anita was be-
trokken bij het eerste vrouwen-
voetbalteam ooit in Nederland.
Nu voetbalt haar kleindochter
ook bij de club. 

BROEDER
“Ik begon met voetbal toen ik
tien was. Een broeder op onze
katholieke meisjesschool nam
het initiatief. Hij vroeg wie van
ons op voetbal wilde. Dat leek
me wel wat, want ik voetbalde
altijd met de jongens op straat.
Zo kwamen ik en mijn zus in
het meidenteam. In die tijd ver-
anderde er sowieso veel. Dat-
zelfde jaar werd de school ook
gemengd.”

FLAUW GEPRAAT
“De oudere speelsters vroegen
steeds vaker of ik niet met hen

wilde meedoen. Ik ging ook al
vaak mee naar hun wedstrijden
en genoot dan ontzettend van
de verhalen en de gezelligheid.
Op mijn 15de kwam ik in het
eerste. Natuurlijk werd er wel-
eens flauw gepraat, van 'oh,
meidenvoetbal, daar ga ik niet
naar kijken'. Toch heb ik daar
weinig van meegekregen en ge-
lukkig is het steeds beter ge-
worden.”

KLEINKINDEREN
Rond mijn 55ste heb ik nog een
paar jaar met een 35plus-team
meegedaan, maar nu ben ik al-
leen nog langs de lijn te vin-
den. Mijn kleinzoons voetballen
en mijn kleindochter van vijf
zit bij de mini's. Onze drie
dochters hebben maar kort op
voetbal gezeten. Wel kregen ze
er veel van mee.”

“Wij gaan altijd naar de wed-
strijden van het eerste. Uit en
thuis. Mijn ene dochter ging
een keer mee met de touringcar
en toen sloeg de vonk over met
een van de spelers. De partner
van onze andere dochter zat
ook in het eerste.” 

“Een voetbalclub is veel meer
dan alleen de plek waar je
sport. Het is echt een gemeen-
schap. Hiertegenover is de hoc-
keyclub en een paar van die
meiden komen op zondagmid-
dag ook naar onze kantine.
Hier is het altijd gezellig.”

Talent en passie voor voetbal kennen geen huids-
kleur, leeftijd of achtergrond. Het voetbalveld is

de plek waar Ahmad, Frenkie en Vivianne elkaar ont-
moeten. Helaas is dat niet het volledige beeld. Want
helaas bestaat racisme in het voetbal nog steeds en
sommige mensen schromen niet om het te uiten. 

CAMPAGNE
Daarom is de One Love Campagne gelanceerd. One
Love benadrukt de verbindende kracht die het voetbal
heeft voor miljoenen mensen uit alle lagen van de sa-
menleving. Elke voetballiefhebber heeft tenslotte mi-
nimaal één ding gemeen: de liefde voor het voetbal.

NEDERLANDS ELFTAL
Spelers en speelsters van het Nederlands elftal en de
OranjeLeeuwinnen delen in persoonlijk quotes hun
ideeën over verbinding en discriminatie. Het gaat 
om Daley Blind, Dominique Janssen, Frenkie de Jong,

Gini Wijnaldum, Jill Roord, Lineth Beerensteyn,
Memphis Depay, Merel van Dongen, Virgil van Dijk
en Shanice van de Sanden. 

GEZAMENLIJK PLAN
De OneLove-campagne is een van de twintig onder-
delen van Ons Voetbal Is Van Iedereen, het gezamen-
lijke plan van de KNVB, Eredivisie CV, Keuken 
Kampioen Divisie, de Azerion Vrouwen Eredivisie
Vrouwen en de Rijksoverheid om discriminatie in 
het voetbal te bestrijden. 

Alle informatie is te vinden op
onsvoetbalisvaniedereen.nl. 

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR 

Ieder kind moet kunnen sporten

Ons voetbal is
van iedereen!

Sporten is supergezond en goed voor de ontwikkeling van een kind. Maar sporten is vooral heel
erg leuk. Ieder kind moet dan ook de mogelijkheid hebben om te sporten. Toch is het niet voor
ieder gezin haalbaar om de sport van hun kind te financieren. 

Miljoenen Nederlanders beleven wekelijks
veel plezier aan voetbal: met het bord op
schoot, langs de lijn of op het veld. Voetbal
verbindt de samenleving. We beleven het
samen. Van de pupillen tot het seniorenelf-
tal, en van recreant tot profvoetballer. 

DE KRACHT VAN VOETBAL

Dankzij dit 
shirt kan mijn
kleindochter nu
ook voetballen
Voetbal is het allerleukste spelletje ter wereld. Voor jong en
oud, groot en klein en of je nu heel fanatiek bent of een
gezellige recreant. Voetbal is voor iedereen en dat zie je ook
terug bij de Nederlandse amateurverenigingen. 
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Toch hebben al deze speelsters
één ding gemeen. Ze zijn alle-

maal begonnen in de Nederlandse
Eredivisie. Zo speelde Lieke Mar-
tens ooit bij VVV-Venlo, Danielle
van de Donk bij Willem II, Vivianne
Miedema bij Heerenveen en Stefa-
nie van de Gragt bij Telstar. 
Vanuit de Eredivisie zetten ze ver-
volgens de stap naar de internatio-
nale topclubs. Om hen wekelijks in
actie te zien, is dan ook lastig. 

INTERNATIONALS EREDIVISIE
Bij een aantal andere OranjeLeeuw-
innen is dat een stuk gemakkelij-
ker. Zij spelen 'gewoon' in de Aze-
rion Vrouwen Eredivisie en je kunt
ze iedere week zien en volgen. In
het stadion, op tv en online. Dit
geldt ook voor een groot deel van
de Jong OranjeLeeuwinnen. De
speelsters van Oranje onder 20
spelen zelfs allemaal in de Azerion
Vrouwen Eredivisie. En dat maakt
de competitie extra leuk voor de
voetbalfans.

FC TWENTE (6)  
Bij landskampioen FC Twente spe-
len maar liefst 6 OranjeLeeuwin-
nen. Onder hen Daphne van Dom-
selaar, de keepster die op het EK
ijzersterk voor de dag kwam. Als
vervangster van de inmiddels ge-
stopte Sari van Veenendaal was de
22-jarige doelvrouw vrijwel niet te
passeren. In het doel van Oranje is
Daphne op dit moment dan ook de
absolute nummer 1. Evenals bij
haar club FC Twente. 

Wellicht iets minder bekend, maar
dat gaat ongetwijfeld veranderen;
Fenna Kalma. De 22-jarige spits

werd vorig seizoen topscorer van
de Eredivisie met 33 goals. Ook
werd zij uitgeroepen tot Speler van
het Jaar. Samen met international
Renate Jansen vormt Kalma een le-
vensgevaarlijk aanvalsduo. 

INTERNATIONALS FC TWENTE
Caitlin Dijkstra
Daphne van Domselaar
Kayleigh van Dooren
Renate Jansen
Fenna Kalma
Marisa Olislagers

AJAX (4)
Bij Ajax zijn er 4 OranjeLeeuwin-
nen. Uiteraard met Sherida Spitse,
de recordinternational van Oranje.
De middenvelder debuteerde in
2026 op 16-jarige leeftijd in het Ne-
derlands Vrouwenelftal. Inmiddels
staat de teller al op 208 interlands
en 43 goals. Na vele jaren in het
buitenland keerde Sherida vorig
jaar terug naar de Eredivisie om

met Ajax voor succes te gaan. 
Romée Leuchter kennen we na-
tuurlijk ook. De 21-jarige aanvaller
maakte op het EK 2022 haar de-
buut in Oranje en wist in de wed-
strijd tegen Zwitserland meteen 2
keer te scoren. Bij Ajax werd zij
vorig seizoen gekozen tot Speelster
van het jaar. Een titel die interna-
tional Victoria Pelova een jaar eer-
der in de wacht sleepte. 

INTERNATIONALS AJAX (4)
Lize Kop
Victoria Pelova
Sherida Spitse
Romée Leuchter

PSV (2)
Bij PSV spelen op dit moment 2
OranjeLeeuwinnen. Een van hen is
Esmee Brugts. De 19-jarige links-
buiten geldt als een van de groot-
ste Nederlandse talenten. De be-
hendige aanvalsters maakte haar
Oranje-debuut op het EK 2022. In

de wedstrijd tegen Portugal kwam
zij in het veld als vervangster van
haar idool Lieke Martens.

Kika van Es is met haar 30 jaar iets
ouder. De verdedigster speelde al
76 interlands voor Oranje en won
met de Leeuwinnen in 2017 het
EK. Na het WK in 2019 vertrok Van
Es naar Engeland om te spelen bij
Everton. Door de corona-lockd-
wown keerde zij in 2020 naar FC
Twente. Afgelopen zomer volgde
de overstap naar PSV. 

ADO DEN HAAG (1)
Bij ADO Den Haag speelt 1 Oranje-
international: keepster Barbara
Lorsheyd. De 31-jarige doelvrouw
speelde eerder voor Telstar en
maakte in 2016 de stap ADO Den
Haag. In de Hofstad ontwikkelde
Barbara zich tot een uitstekende
keepster. Een selectie voor de
OranjeLeeuwinnen kon dan ook

niet uitblijven. Vorig jaar maakte
de goalie haar debuut in het Ne-
derlands Vrouwenelftal in de wed-
strijd tegen Japan. Lorsheyd be-
hoorde ook tot de Oranjeselectie
voor het EK 2022 in Engeland.  

Veel speelsters van het Nederlands Vrouwenelftal voetballen 
in de Europese topcompetities. In landen als Engeland, 
Spanje Duitsland, Frankrijk en Italië.  En bij topclubs als 
Manchester City, Atletico Madrid, Wolfsburg, 
Paris Saint-German of Juventus.   

Bij welke Eredivisieclubs spelen
de OranjeLeeuwinnen? 

NIETS MEER MISSEN
VAN ORANJE?
DOWNLOAD NU DE
KNVB ORANJEAPP

Oranje Onder 20
Veel topspeelster van het Nederlands Vrouwenelftal spelen in het
buitenland. Dit geldt niet voor de meiden van Oranje Onder 20 die in
augustus een fantastisch WK speelden in Costa Rica. Zij spelen alle-
maal nog in Nederland. 

ADO Den Haag: Liz Rijsbergen
Ajax: Rosa van Gool en Ziva Henry
FC Twente: Marit Auée, Kim Everaerts en Ella Peddemors
Feyenoord: Sanne Koopman
Fortuna Sittard: Samantha van Diemen, Claire Dinkla, 
Dana Foederer en Charlotte Hulst
PEC Zwolle: Tess van Bentem, Danique Noordman en Jeva Walk
PSV: Lisan Alkemade, Zera Hulswit, Senna Koeleman en Shi-jona Martina
sc Heerenveen: Fenna Meijer en Nina Nijstad
VV Alkmaar: Femke Liefting.
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Om de aantrekkelijkheid, spor-
tiviteit en eerlijkheid te be-

vorderen worden er allerlei ontwik-
kelingen in het voetbal
doorgevoerd. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de optimale wedstrijd-
vormen pupillen (O6 t/m O12).
Maar ook aan een andere opzet en
indeling van competities en andere
wijzigingen. 

MO13 - MO20
Zo is vanaf het seizoen 2022/2023
bijvoorbeeld en vernieuwing door-
gevoerd in het competitieaanbod
voor Meiden vanaf de MO13 tot en
met de MO20.  In de afgelopen
jaren is het meidenvoetbal name-

lijk zo hard gegroeid en zo sterk in
ontwikkeling dat de competitieop-
zet daar niet altijd goed bij aan-
sluit. 

A EN B
Daarom wordt vanaf het huidige
seizoen gewerkt met verschillende
categorieën, A en B. Teams die op
een hoog niveau spelen, zijn inge-
deeld in de A-categorie. Voor mei-
denteams op een iets lager niveau
is er de categorie B. 

NIEUWE REGELS
Voor beide categorieën zijn er
nieuwe regels. Zo geldt bijvoor-
beeld dat teams in de categorie A
meiden altijd 11 tegen 11 spelen.

In de categorie B meiden is het bij-
voorbeeld ook mogelijk om 9 tegen
9 te voetballen. 
Daarnaast is nu ook vastgesteld
dat teams per wedstrijd maximaal
drie dispensatiespeelsters mogen
hebben. En dat een dispensatie-
speelster maximaal een jaar ouder
mag zijn. Hierdoor wordt het voor
elke categorie leuker, eerlijker en
meer uitdagend.  Op knvb.nl wordt
het allemaal uitgelegd in een dui-
delijk filmpje. 

PILOT JONGENS
Om het voetbal nog aantrekkelijk
te maken, is de KNVB ook gestart
met een pilot met vernieuwende
spelregels. Deze pilot loopt dit sei-
zoen bij de JO-13 teams (categorie
B) in de regio's Noord en West 1. 

Deze teams mogen bijvoorbeeld
'vliegend' wisselen en terug wisse-
len is ook toegestaan. Daarnaast is
de inworp vervangen door de in-
trap, er wordt gewerkt met tijd-

straffen en ook de zelfpass is inge-
voerd. Bij een vrije schop is het dus
toegestaan om de bal stil te leggen
en te gaan dribbelen. 

Deze vernieuwde regels worden
een seizoen lang getest. De KNVB
doet gedurende de pilot onderzoek.
Op basis van de resultaten wordt
er gekeken of de nieuwe regels ook
voor andere jeugdteams worden
ingevoerd. 

De KNVB zet zich in voor een (veilige) omgeving waar
spelers/speelsters met plezier (steeds) beter leren voetballen.
Daarnaast wil de voetbalbond graag dat het voetbal zo aan-
trekkelijk, sportief en eerlijk mogelijk wordt gespeeld. 

Leuker en 
eerlijker met
nieuwe opzet

Kalma kende een topseizoen in
de Azerion Vrouwen Eredivi-

sie. De 22-jarige aanvaller won met
FC Twente de landstitel en wist in 24
wedstrijden maar liefst 33 keer te
scoren.

DUBBEL
Tijdens het jaarlijkse voetbalgala, dat
live werd uitgezonden op ESPN,
werd Kalma dubbel beloond. Zowel
met de trofee voor Topscorer van de Vrouwen Eredivisie, als de Award voor Speelster
van het Jaar. Fenna Kalma maakte in 2016 bij sc Heerenveen haar debuut in de Vrou-
wen Eredivisie. Na drie succesvolle seizoenen maakte de spits in 2019 de overstap
naar FC Twente.

De andere kanshebbers bij de Vrouwen Eredivisie Speler van het Jaar waren: Renate
Jansen (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax) en Victoria Pelova (Ajax).

KAPTEIN GROOTSTE TALENT
Bij de verkiezing Vrouwen Eredivisie Talent van het Jaar ging de Award naar de 17-
jarige Wieke Kaptein, ook van FC Twente Vrouwen. De middenvelder tekende twee
jaar geleden, op 15-jarige leeftijd, haar eerste contract bij FC Twente. Door haar leef-
tijd mocht Kaptein destijds nog niet in de Eredivisie spelen. Daarom maakte zij eerst
haar debuut tijdens een wedstrijd in de Champions League en volgde later pas het
eerste optreden in de Eredivisie. 

De andere kanshebbers waren: Romée Leuchter (Ajax), Jaimy Ravensbergen (ADO
Den Haag) en Chimera Ripa (sc Heerenveen).

Fenna Kalma is op dinsdag 30 augustus uitgeroepen tot Speelster van
Jaar in het seizoen 2021/2022. De spits van FC Twente werd gekozen op
basis van data en statistieken en stemmen van alle aanvoerders in de
Azerion Vrouwen Eredivisie. 
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