
 

 

Voor jullie ligt de allereerste nieuwsbrief van 

de dames/meisjes afdeling! Graag willen we 

jullie een aantal keren per jaar op de hoogte 

houden van het reilen en zeilen binnen deze 

afdeling van FC Horst.  

Wat kan je in deze nieuwsbrief lezen: 

- Terugblik seizoen 20/21 door DMB 

- Voorstellen dames/meisjes (DMB) 

bestuur 

- Supportgroep  

- Stage lopen bij FC Horst 

- Toppers van de week 

- Horst Girlpowerdag 2021 

- Nieuws van de MO15-1 

 

Lees snel verder ! 

 

 

Terugblik seizoen 20/21 door DMB                       

Het afgelopen seizoen is heel anders verlopen 

dan we allemaal gewend waren. Het was veel 

schakelen: wat kan wel en wat kan er niet? 

We zijn blij dat er in het 2e halfjaar onderling 

gevoetbald kon worden door de jeugd. Maar 

na een aantal van deze partijen was iedereen 

toe aan een echte wedstrijd! Hoe leuk was het 

dat in de maand juni nog regionaal gevoetbald 

kon worden! Toch had dit late voetbal ook een 

keerzijde. Achter de schermen was het kort 

dag om nog veel voor het nieuwe seizoen te 

regelen. Maar ook dit is weer gelukt en we 

hopen dat alle voetbalsters weer met plezier 

aan het voetballen zijn! Inmiddels wel weer 

onder restricties, maar laten we hopen dat de 

meiden in ieder geval lekker kunnen blijven 

voetballen! 

Het dames/meisjes bestuur (DMB) 

FC Horst heeft een eigen dames/meisjes 

bestuur. Hierin zitten Tineke van den Hazel, 

Henry Slijkhuis, Judith Hijmissen en Geke 

Timmer. We zullen ze even aan jullie 

voorstellen: 

 

v.l.n.r. Tineke, Henry, Geke en Judith. 

Mijn naam is Tineke van den Hazel. Voor 

velen wel een vertrouwd gezicht op de club. 

Met mijn hele gezin voetballen we al vele 

jaren met plezier bij FC Horst. Binnen de club 

heb ik vanuit verschillende functies een 

steentje bij mogen dragen. Op dit moment 

mag ik dit doen als voorzitter van het DMB en 

de Supportgroep en als bestuurslid van het 

hoofdbestuur. Mijn passie voor het 



 

 

meisjes/dames voetbal komt hierbij goed van 

pas. Met behulp van vele vrijwilligers is het 

mogelijk om nu heel veel meisjes en dames 

met plezier te kunnen laten voetballen en 

daar ben ik trots op.  

Ik ben Henry Slijkhuis, ik ben 47 jaar oud/jong, 

getrouwd en vader van Rick en Aniek. Ik ben 

samen met Gert-Jan v.d. Velde trainer van de 

dames 1 voor het 3e seizoen, al waren de 1ste 

twee bijzonder door de Corona. Vind ik het 

leuk om de meiden te trainen? Het is echt een 

super leuke en hele spontane, leergierige 

groep meiden die de volle 90 minuten alles 

geven, zowel op de training als op het veld 

tijdens een wedstrijd. Ook train ik op de 

donderdag nog het team van mijn zoon Rick,  

de JO15-1. Daarnaast ben ik in de weekenden 

ook nog KNVB concul voor FC Horst. Naast 

mijn drukke baan als groundsman 

(grasmeester) bij Ajax, doe ik dus veel voor FC 

Horst en nu ook nog sinds kort in het DMB 

bestuur. Daarin ben ik de enige man tussen al 

het geweld van de dames. We zullen zien wat 

dit zal brengen. Ik ben blij dat ik iets mag 

betekenen voor een mooie club met veel 

trouwe leden en enthousiaste mensen die aan 

het roer staan om deze club te leiden. We 

zullen elkaar zeker veel tegen komen op de 

club. 

Ik ben Geke Timmer en kom nu sinds een 

aantal jaar op FC Horst. Getrouwd met 

Wouter en hij coacht regelmatig de MO11-1.  

We hebben 3 dochters waarvan de jongste 

sinds maart 2021 ook is gaan voetballen. De 

oudste, Romy, speelt in de MO15-1, Isa in de 

MO11-1 en Charlotte voetbalt in de MO9-1. 

Wouter voetbalde tot afgelopen seizoen zelf 

ook. Nooit gedacht dat ik een voetbalmoeder 

zou worden en dus langs de zijlijn zou staan, 

maar soms kan het heel anders gaan. 

Inmiddels ben ik een jaar of 3 coördinator 

kledingcommissie voor de meisjes/dames. En 

heel recent (deze zomer) ben ik lid van het 

DMB geworden en dus ook van de 

Supportgroep. Ik vind het leuk om me bezig te 

houden met het reilen en zeilen binnen FC 

Horst. Echt een vereniging met gezelligheid en 

doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!  

Mijn naam is Judith Hijmissen. Al jaren zet ik 

me in als vrijwilligster bij de gezelligste club 

van Ermelo. Bardiensten, leidster, EHBO’er en 

wedstrijdsecretariaat. Te leuk om allemaal te 

doen en ik heb hierdoor ook zoveel mensen 

leren kennen. Daarbij voetbalt/traint mijn hele 

gezin op FC Horst en vind ik het ook een 

vanzelfsprekend iets om ons steentje bij te 

dragen aan de club, zodat deze in alles kan 

blijven draaien. 

Sinds vorig jaar, in de Coronatijd, heb ik me 

gevoegd bij de DMB om de socials bij te 

houden, foto’s te maken, activiteiten te 

bedenken en nog zoveel meer, samen met alle 

andere enthousiaste leden van de DMB 

Supportgroep. 

Mocht je eens een leuke foto of een filmpje 

van jouw team hebben of andere leuke 

ideeën? Laat het ons weten! Wij zijn er erg blij 

mee. 

Supportgroep                                                                     

Aan het einde van het seizoen 20/21 is de 

Supportgroep opgericht. Deze bestaat uit 

vrijwilligers die graag wat willen betekenen 

voor onze afdeling. Zij komen regelmatig bij 

elkaar en ondersteunen het dames/meisjes 

bestuur (DMB). Op deze manier hopen we 

korte lijntjes te hebben met wat er speelt op 

en rondom de voetbalclub. In de 

Supportgroep zitten Anouk van den Heuvel, 

Hendrike v.d. Velde, Barenda van Zanten, 

Marianne van Wijk, Hilde van Panhuis, Hetty 

van Meerveld, Mark Haverlach, Gerrian de 

Haan, Esther Tomassen en namens het DMB: 

Tineke vd Hazel, Henry Slijkhuis, Judith 

Hijmissen en Geke Timmer. In de volgende 

nieuwsbrief stellen we hen voor! 

Stage lopen bij FC Horst                                               

Wij zijn geen voetbalvereniging waar het 

alleen maar om voetbal draait. De 

maatschappelijke begeleiding van scholieren 

en studenten vinden we ook erg belangrijk. 



 

 

In dit nieuwe seizoen 21/22 hebben we 4 

enthousiaste stagiaires van Landstede Sport & 

Bewegen en 1 van MBO Amersfoort een plek 

kunnen bieden: Ivana Corba, Ruben 

Lubbersen, Casper de Jong, Niels van Essen en 

Job Leijssenaar. Jullie zullen ze vast eens op of 

langs het veld zien lopen, want ze helpen met 

o.a.: trainingen van onze jeugdteams, coachen 

van wedstrijden op zaterdag en begeleiden 

van evenementen en activiteiten. 

Daarnaast hebben we bij FC Horst ook 

mogelijkheden voor maatschappelijke stages 

voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. 

Dit vrijwilligerswerk biedt hen een mooie kans 

om ervaring op te doen buiten de school om.  

Heb je vragen of wil je meer informatie?  

Stuur mij dan een berichtje 

via stage@fchorst.nl en ik                                            

neem graag contact met                                               

met je op. 

Anouk van den Heuvel                                  

Stagecoördinator FC Horst 

 

 

 

 

Toppers van de Week                                                      

Elke thuiswedstrijd van Dames 1 zijn drie 

meisjes uit de MO9-M011 Toppers van de 

Week. Zaterdag 30 oktober waren Mila, Yaël 

en Charlotte uit de M09 aan de beurt. Ze 

gingen eerst alle handtekeningen verzamelen 

op de Toppers van de Weekkaart, daarna 

mochten ze mee naar de bestuurskamer om 

de wedstrijd voor te bespreken. Vervolgens 

het veld op en even overspelen met een 

aantal dames. De aftrap mochten de meisjes 

zelf doen en samen maakten ze het eerste 

‘doelpunt’. De wedstrijd werd verder vanaf de 

dug-out gevolgd. In de rust, bij een 

tussenstand van 1-1, gingen de meisjes weer 

even mee de dameskleedkamer in. Trainer 

Gert-Jan hield nog even een bespreking en 

daarna gingen de meiden naar de kantine voor 

een bakje patat. Het was een regenachtige 

dag, maar de meisjes hebben er echt van 

genoten! Eindstand werd 4-1 voor onze 

Dames 1. 

 

Horst Girlpower Instagram account 
Vorig jaar in de Coronatijd zijn we hiermee 
begonnen. De bedoeling hiervan is om te laten 
zien wat voor een leuke, gezellige club wij zijn. 
Waarvan op het moment meer dan 125 
meiden/dames die lid zijn! Hoe leuk het is om 
in een meisjesteam te voetballen en wat we 
allemaal doen op bijvoorbeeld trainingen, 
maar ook op een zaterdag als we een 
wedstrijd spelen. Mocht je eens een leuke 
foto of een filmpje hebben van jouw team, 
trainingen, wedstrijden enz. Daar zijn wij heel 
blij mee! Stuur hem dan even door naar jouw 
trainer/leider. Die kan hem dan weer 
doorsturen naar iemand van het DMB. Dan 
zorgen wij ervoor dat hij op het 
Horstgirlpower Instagram account geplaatst 
wordt. Dit geldt ook voor de Tik Tok filmpjes! 
 
In ieder geval graag allemaal even ons 
Horstgirlpower Instagram account en Tiktok 
account volgen! Zo bereiken wij nog meer 
(nieuwe) leden. 
 
Bedankt alvast! Judith Hijmissen 
 
Horst Girlpowerdag 10 november 2021 

Het was een geslaagde middag op FC Horst 

voor meisjes uit de groepen 3 t/m 8 van 

verschillende basisscholen! Maar liefst 38 

meisjes waren aanwezig en hebben 

meegedaan aan het levend tafelvoetbal, 

voetbalrok, pannakooi en andere activiteiten. 

Als afsluiting deden ze natuurlijk ook nog een 

lekker potje voetbal. De meiden kregen een 

mailto:stage@fchorst.nl


 

 

certificaat van deelname mee en een tasje van 

de Jumbo met veel lekkers. Met dank aan 

Ruben, Niels, Ivana, Casper, Job en Thijn (bijna 

allemaal stagiaires) die de meiden hebben 

begeleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de MO15-1 
Dit is de MO15-1 van FC Horst. Ze spelen in de 
2e klasse. Een leuk stel meiden, af en toe gek 
en ongelofelijk fanatiek. 
  

 
 
  

Graag stellen wij een aantal spelers aan jullie 
voor: Chantal van de Velde, Romy Timmer en 
Meagan van Zanten. 
  
CHANTAL VAN DE VELDE 
  
Hoe lang zit je al bij FC Horst? Bijna 8 Jaar. 
  
Hoe oud was je toen je ging voetballen en in 
welk team ben je begonnen? 7 jaar, in de  
F-league. 
  
Wat is jouw (favoriete) positie in het 
veld? Voor of half. 
  
Wat is jouw sterkste punt als speelster en 
wat kan beter? Lange ballen naar voren 
schieten. Mijn conditie is niet echt goed. 
  
Je speelt in de MO15-1. Wat is jullie doel 
voor dit seizoen? Zou een keer leuk zijn om 
kampioen te worden. En steeds verder te 
komen in de beker. 
  
Wat is jouw favoriete club en welke speler 
vind je het beste? Feyenoord, Toornstra. 
  
Jouw familie is een en al voetbal. Wie 
voetballen er allemaal en in welk team? Tim 
JO15-1, Isa JO17-3, mijn vader Gert-Jan in het 
7de. En hij is trainer van dames 1. Dit doet hij 
samen met mijn grote vriend Henry Slijkhuis. 
  
 
 
En jouw moeder, Henrieke, wat doet zij bij FC 
Horst? Voor de meisjes/dames 
wedstrijdsecretariaat, toernooi en af en toe op 
een zaterdagochtend achter de bar in de 
kantine. 
  
Wat vind je naast het voetballen nog meer 
leuk om te doen? Met vrienden afspreken. En 
toch vaak op zaterdag voetbal kijken bij dames 
1 of bij mijn vader bij het 7de. 
  
ROMY TIMMER 
  
Hoe lang zit je al bij FC Horst? Ik zit sinds 5,5 
jaar op voetbal. 
  



 

 

Hoe oud was je toen je ging voetballen en in 
welk team ben je begonnen? Ik was 9 toen ik 
begon met trainen bij Tineke vd Hazel, mijn 
tante. Na de winterstop in 2017 ben ik gestart 
in de MO11-1. 
  
Wat is jouw (favoriete) positie in het 
veld? Mijn favoriete positie is links back. 
  
Wat is jouw sterkste punt als speelster en 
wat kan beter? Mijn sterkste punt is dat ik op 
meerdere posities kan voetballen en wat beter 
kan, is dat ik beter met links zou willen 
schieten. 
  
Je speelt in de MO15-1. Wat is jullie doel 
voor dit seizoen? Kampioen worden!! 
  
Wat is jouw favoriete club en welke speler 
vind het beste? Ajax, maar ik heb geen 
favoriete speler. 
  
Jouw familie is een en al voetbal. Wie 
voetballen er allemaal en in welk team? Ik 
heb twee zusjes: Isa en Charlotte. Isa speelt in 
de MO11-1 en Charlotte in de MO9-1. 
  
En jouw ouders, Wouter en Geke, zijn ook 
vaak te vinden op sportpark De Adelaar. Wat 
doen zij zoal voor FC Horst? Mijn vader coacht 
vaak de MO11-1. Hij heeft zelf ook heel lang 
gevoetbald. Mijn moeder zit in het DMB en is 
ook coördinator van de kledingcommissie 
dames/meisjes. 
  
Wat vind je naast het voetballen nog meer 
leuk om te doen? Ik hou van gezelligheid en 
vind het leuk om met vrienden af te spreken.  
  
MEAGAN VAN ZANTEN 
  
Hoe lang zit je al bij FC Horst? Dit is mijn 4e 
seizoen dat ik bij FC Horst voetbal. 
  
Hoe oud was je toen je ging voetballen en in 
welk team ben je begonnen? Ik was 11 jaar 
oud toen ik begon met voetballen. Ik begon 
toen ook in de MO13-1. 
  
Wat is jouw (favoriete) positie in het 
veld? Mijn positie in het veld is centraal 
achterin. 

  
Wat is jouw sterkste punt als speelster en 
wat kan beter? Mijn sterkste punt is dat ik 
fysiek best sterk ben en mijn mindere kant is 
dat ik nog meer tweebenig wil worden. 
  
Je speelt in de MO15-1. Wat is jullie doel 
voor dit seizoen? Kampioen worden 
natuurlijk! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is jouw favoriete club en welke speler 
vind je het beste? Mijn favoriete club is Ajax, 
maar mijn favoriete speler is Frenkie de Jong 
van Barcalona. 
  
Jouw familie is een en al voetbal. Wie 
voetballen er allemaal en in welk team? Uit 
mijn familie voetballen alleen ik en mijn broer. 
Ik in de MO15-1 en mijn broer in de JO17-1. 
  
En jouw moeder, Barenda, wat doet zij bij FC 
Horst? Mijn moeder doet verschillende dingen 
op FC Horst namelijk: ze is leidster van de 
JO17-1, ze is EHBO-er, staat vaak in de kantine 
en ook zit ze in de Supportgroep van de 
meisjes. 
  

Kalender 

2022                          
17 januari  

Ledenavond                                      

 

24 januari  

Algemene Ledenvergadering                   

11 & 18 juni  

Reserveren voor toernooien 

 

 



 

 

Jouw vader was jouw/jullie leider. Wat doet 
hij nu voor jullie team? Mijn vader was 
inderdaad vorige jaren leider van dit team. Nu 
houdt hij ons Instagram account bij 
(fchorstmo15). 
  
Wat vind je naast het voetballen nog meer 
leuk om te doen? Natuurlijk staat voetbal bij 
mij op nummer 1, maar ik vind uitgaan met 
vriendinnen ook heel leuk om te doen. 
 

 

 

Redactie                                                                          

Lijkt het je leuk om je bezig te houden met de 

in en outs van de volgende nieuwsbrief of heb 

jij een leuk berichtje voor de nieuwsbrief? 

Stuur dan gerust een mailtje naar 

dmb@fchorst.nl! 

 

 

 

 

 

 

 

 


