
 

 

Voor jullie ligt de 2e nieuwsbrief van de 

dames- en meisjesafdeling! Graag willen we 

jullie een paar keer per jaar op de hoogte 

houden van het reilen en zeilen binnen deze 

afdeling van FC Horst.  

Wat je in deze nieuwsbrief kunt lezen: 

- Inleiding door DMB 

- Kampioenschappen 

- Voorstelronde Supportgroep  

- Nieuws van de MO13-1 

- Jubileumdag 11 juni  

- Open training Dames 1 

- Nieuwe leden 

- Wedstrijdsecretariaat 

 

 

Door het DMB                                                                  

Inmiddels zijn we alweer toe aan de laatste 

periode van het seizoen 21-22. Fase 4 is 

gestart voor de teams die spelen op een half 

en een kwart veld. De elftallen die voetballen 

op een heel veld, werken hun 2e periode af. 

We hebben roerige maanden achter de rug. In 

januari hebben wij samen met het 

jeugdbestuur (jongensafdeling) een aantal 

activiteiten opgezet, in afwachting van het 

hervatten/opstarten van de competitie. Er is 

begonnen met een clinic, die verzorgd werd 

door Dames 1 en Heren 1. Ook werden er 

onderlinge oefenwedstrijden geregeld.  

Op 29 januari konden de eerste 

competitiewedstrijden weer gestart worden. 

Door het coronavirus zijn er helaas behoorlijk 

wat wedstrijden afgelast of verzet. Er moest 

onderling veel geleend worden en daar 

hadden de betreffende leiders een aardige 

kluif aan. Een dikke pluim daarom voor hen! 

Ook voor de meiden en dames zelf was het af 

en toe flink balen. Net op het laatste moment 

horen dat je wedstrijd door corona afgelast is, 

terwijl je er zo’n zin in had. Of je niet fit 

voelen, maar hard nodig bent om je team te 

kunnen laten spelen. Gelukkig komen we nu in 

een rustiger vaarwater en kunnen we allemaal 

nog even lekker knallen! 

Kampioenschappen                                                                                                                

Wauw, wat een successen 

zijn er in het afgelopen 

seizoen geweest! Nog 

voordat de 1ste periode in 

december afgesloten 

werd, was al het duidelijk 

dat de MO15-1 kampioen werd. Uiteindelijk 

zelfs ongeslagen en zo konden ze 

doorstromen naar de 1ste klasse! Zoals het 

bericht in het Ermelo’s Weekblad ook aangaf, 

was de kampioenswedstrijd er eentje met een 

lach en met een traan. De vader van één de 

speelsters was heel ziek en door inzet van de 

Wensambulance kon hij de wedstrijd toch 

bijwonen. Het was heel bijzonder dat dit 

gerealiseerd kon worden. We willen iedereen 

nogmaals bedanken die hieraan meegewerkt 

hebben.  



 

 

Ook de MO11-1 boekte succes in de 2e fase. 

Het was even spannend, maar de nummer 2 

moest met maar liefst 10 doelpunten verschil 

hun laatste wedstrijd winnen. Die uitslag werd 

bij lange na niet gehaald en dus werden deze 

Horst-meiden terecht kampioen. Zij stonden 

hun mannetje wel in de jongenscompetitie. 

Hoe leuk is het dan dat de coaches regelmatig 

te horen kregen dat er over dit team gepraat 

werd. Geweldig toch! 

Als klap op de vuurpijl werd ook de MO11-2 in 

de 3e fase kampioen. De laatste thuiswedstrijd 

was ontzettend spannend! Er was veel publiek 

aanwezig en daarbij waren de oe’s en aa’s niet 

van de lucht. Onze meiden speelden 

fantastisch! Helaas bleef het bij 4-4. 

Uiteindelijk werd er nog een wedstrijd 

ingehaald door SDC Putten (de nr. 2) en 

konden zij de koppositie overnemen. De kans 

op het kampioenschap werd voor de MO11-2 

dus klein. De begeleiders regelden daarom zelf 

een eigen, aangepast feestje met o.a. een 

gezellige familietraining. Tegen het einde van 

de ochtend bleek de MO11-2 echter toch 

kampioen te zijn (Putten had nl verloren). Dus 

met een prachtige medaille konden deze 

meiden gelijk het bordes op om dit te vieren! 

 

 

Supportgroep  

Binnen het dames- en meidenvoetbal hebben 

we een supportgroep. Deze bestaat uit 

vrijwilligers die zich betrokken voelen en graag 

wat willen betekenen voor onze afdeling. 

Regelmatig vergaderen we samen met het 

dames/meisjes bestuur (DMB). Zo houden we 

korte lijntjes met wat er speelt op en rondom 

de voetbalclub.  

We stellen een paar leden van de 

supportgroep aan jullie voor: 

 

V.l.n.r. Anouk, Hendrike, Barenda, Hilde, 

Esther en Gerrian 

Mijn naam is Anouk van den Heuvel en ik 

woon in Drielanden. Naast supporter van de 

JO19-1 (waar mijn zoon Vince speelt), ben ik 

leidster van de toppers van de MO11-2 (het 

team van mijn dochter Fleur). Mijn man Edwin 

is scheidsrechter bij onze thuiswedstrijden. 

Sinds dit jaar ben ik ook de stagecoördinator 

van FC Horst en ben ik lid geworden van de 

supportgroep DMB. Ik houd van sportiviteit, 

enthousiasme, plezier en vooral van 

teamwork. Daarom zet ik me graag wat extra 

in voor onze club. Met elkaar kunnen we de 

vereniging verder brengen! 

Ik zal me even voorstellen. De meesten 
kennen mij wel. Ik heet Hendrike van de 
Velde. Getrouwd met Gert-Jan. Samen 
hebben wij 3 kinderen die ook allemaal 
voetballen: Isa in de JO17-4, Chantal in de 
MO15-1 en Tim in de JO15-1. Gert-Jan 
voetbalt zelf ook en traint Dames 1.  
Ook regel ik het wedstrijdsecretariaat van de 
dames en meiden. En zo af en toe sta ik in de 
kantine in de ochtend. 
Naast vrijwilligerswerk op Horst heb ik mijn 
eigen nagelsalon aan huis (je kunt mij volgen 
op Instagram en Facebook onder de naam 
tic_nagels). 
 



 

 

Ik ben Barenda van Zanten. Ook ik heb mijzelf 
aangemeld bij de supportgroep DMB, omdat 
ik graag wat voor de meiden wil betekenen. 
Vanaf 2010 tot heden ben ik leidster van het 
team van mijn zoon Kynan, die nu in JO17-1 
zit. Mijn dochter Meagan speelt in MO15-1. 
Verder help ik soms in de kantine en ben ik 
aangesloten bij de EHBO-groep binnen FC 
Horst. Ik ben best veel op Horst te vinden, dus 
mochten jullie ergens tegenaan lopen, mag je 
mij altijd aanspreken. Misschien kan ik jullie 
helpen of doorsturen naar de juiste personen.  

 
Mijn naam is Hilde van Panhuis. Getrouwd 

met Jan en trotse moeder van Femke, Niels en 

Wout. Alle drie onze kinderen voetballen met 

veel plezier bij FC Horst!  

Sinds Femke 3 jaar geleden op voetbal ging, 

ben ik leidster van deze gezellige groep 

meiden (inmiddels heet het team de MO11-1).  

Ik ben in de supportgroep van het DMB 

gegaan, omdat ik het een leuke groep mensen 

vind en omdat het nodig is dat er mensen zijn 

die ondersteunen bij de mooie dingen die al 

gebeuren en meedenken over zaken die nog 

beter geregeld zouden kunnen worden.  

Hier draag ik graag mijn steentje aan bij! 

Mijn naam is Gerrian de Haan en woon met 

man en inmiddels 3 kids in Horst. Hoe ik op 

F.C. Horst verzeild geraakt ben? Door mijn 

man en onze tweeling; ze voetbalden alledrie 

op Horst. Mijn man is inmiddels gestopt en hij 

traint nu onze zoon Sijmen bij de JO11-1. Onze 

dochter Lizzie voetbalt in de MO11-1. 

Zodoende ben ik regelmatig langs de lijn te 

vinden… Ik probeer mij in te zetten voor de 

vereniging en dat is belangrijk denk ik. Als 

iedereen een taak of iets dergelijks op zich 

neemt, komen we er wel. Een sportieve 

groet!!! 

Wil je ook graag wat meer betrokken zijn? 

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste 

mensen die het leuk vinden om mee te 

denken en die bijvoorbeeld af en toe (samen) 

een activiteit willen organiseren.  

 

 

Nieuws vanuit de MO13-1 

Hooii, ik ben Eline van Rijssen. 

Ik schrijf een stukje, omdat ik 

hier nu 2 maanden voetbal en 

het mij wel leuk lijkt om me 

even voor te stellen. 

Ik heb vanaf mijn 6e hockey 

gespeeld. Hier heb ik wel een 

aardig balgevoel en positiespel gespeeld, 

omdat ik daar ook selectie heb gedaan. Maar 

na een tijdje werd het hockey steeds wat 

minder interessant. Het spel bleef wel gaaf om 

te doen, maar de beleving minder. Dus ik 

besloot verder te gaan kijken naar een nieuwe 

sport. 

Voordat ik op voetbal ging, heb ik wel eens 

meegeholpen bij de JO8 (bij Twan van 

Rijssen). Hier merkte ik dat de sfeer wel heel 

gezellig is en uiteindelijk ging ik ook een 

avondje meetrainen met de MO11-2 (daar 

voetbalt mijn zusje ook). Op dat moment was 

ik zelf al wel zoekende naar een nieuwe sport 

en merkte ik dat voetballen toch ook wel wat 

voor mij is.  

Dus ik ging een training meedoen met de 

MO13 en dat is een gezellige meidenclub. Er 

wordt veel gelachen en de sfeer voelde gelijk 

goed. Ik werd leuk opgenomen in de groep en 

voelde me gelijk al wel thuis. Het was even 

wennen om geen stick in mijn handen te 

hebben en niet meer over de bal heen te 

springen. Ook heb ik al een goede ervaring 

opgedaan, met het feit dat het een 

contactsport is en dat we tegen jongens 

voetballen, want de derde wedstrijd kreeg ik 

een beste beuk tegen mijn schouder. Even 

herstellen vond ik wel lastig, want ik wilde 

gelijk wel weer het veld op. Je merkt al: IK BEN 

SUPER ENTHOUSIAST. Hopelijk gaan we ook 

wat meer winnen. Dat is nu wat lastig in een 

jongenscompetitie. Wellicht helpt het als we 

het volgende seizoen in een 

meidencompetitie spelen?  

Ik zie jullie graag allemaal op de club!  

 



 

 

Jubileumfeest FC Horst 50 jaar 

In 2021 bestond onze prachtige club 50 jaar. 

Hier waren diverse activiteiten voor gepland, 

maar door corona kon dit allemaal niet 

doorgaan. FC Horst zou FC Horst niet zijn als 

we dit zomaar voorbij laten gaan. We gaan het 

dit jaar daarom dubbel en dwars goedmaken! 

Zaterdag 11 juni wordt een echte gezellige FC 

Horst dag. Voor iedereen is er een programma 

of activiteit. We trappen af met een 

voetbaltoernooi voor jong en oud.  

Aansluitend is er een reüniewedstrijd voor 

oud-spelers/speelsters van FC Horst 1. Er is 

een stormbaan, er komen springkussens en er 

is livemuziek.  

Tot slot staan er een aantal foodtrucks voor de 

nodige versnaperingen en als afsluiting is er 

een spetterend vuurwerk. 

Voor deze dag is er ook een jubileumloterij 

met mooie prijzen. De loten zijn al te 

verkrijgen in de kantine en op de website. 

We hopen jullie op deze dag op ons mooie 

sportpark te mogen begroeten en er een 

memorabele dag van te maken. Tot 11 juni!! 

 

Schitteren in het oranje van vrouwen 1 

Sinds ongeveer een jaar mag ik (Daniek 

Luhrman) deel uitmaken van dit leuke, 

gezellige team. Na eigenlijk noodgedwongen 

te moeten switchen van clubs, omdat de 

vrouwenteams waar ik voetbalde ophielden te 

bestaan, ben ik er wel achter dat voetbal zo 

veel meer is dan alleen het balletje trappen. 

En dat is precies waar Horst nou zo goed in is! 

Op het veld staan we ons ‘vrouwtje’ en 

proberen we elke wedstrijd de 3 punten 

binnen te slepen. En of dat nou lukt of niet… 

na de wedstrijden zijn we vaak te vinden in de 

kantine, eten we een hapje bij de Vos, 

organiseren we een feestje, gaan we op 

teamweekend of zijn we ergens met elkaar 

een activiteit aan het doen. Je hoort al wel dat 

we van alle markten thuis zijn.  

  

Wat het team nog leuker zou maken? Nog 

meer gezellige, fanatieke meiden in ons team 

om ons plezier in voetbal en gezelligheid mee 

te delen. Dus lijkt het jou leuk om eens bij ons 

mee te kijken? Dan ben jij - met of zonder 

voetbalervaring - van harte welkom om (één 

of meer maandagen) van 25 april t/m 30 mei 

van 20:00 tot 21:30 uur mee te trainen.  

Je kunt op deze dagen gewoon bij ons 

aansluiten, maar we zouden het extra fijn 

vinden als je je aanmeldt door een e-mail te 

sturen naar: dmb@fchorst.nl 

Hopelijk zien we ook jou snel schitteren in het 

oranje!       

mailto:dmb@fchorst.nl


 

 

Nieuwe leden 

Onlangs hebben we een paar nieuwe leden 

mogen begroeten: Maudie van Swijnenburg 

(MO8-1), Julie Bronkhorst en Aniek Slijkhuis 

(beiden MO11-2), Eline van Rijssen (MO13-1) 

en Quinty Tinneveld (dames 1).  

Welkom bij FC Horst! Wij wensen jullie veel 

succes en voetbalplezier. 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Op dit moment doe ik (Hendrike) het 
wedstrijdsecretariaat van de dames en 
meisjes. Wat houdt dit in? De competitie 
wordt geregeld vanuit de KNVB. Maar mocht 
het gebeuren dat een team niet genoeg 
speelsters heeft om te kunnen spelen, dan 
ben ik diegene die contact zoekt met de 
tegenpartij. Ook regel ik oefenwedstrijden 
voor in de vrije weekenden. Daarnaast schrijf 
ik onze teams in voor uit toernooien. Dit 
seizoen vinden die plaats op zaterdag 18 juni. 
Volgend jaar hopen we ons eerste thuis 
toernooi te kunnen organiseren. 
 
Zet jullie de onderstaande uit toernooien 
alvast in jullie agenda voor zaterdag 18 juni?  
 
MO8-1   VV Nunspeet  
MO9-1   VV Nunspeet  
MO11-1 Sparta Nijkerk MO13 (8x8) 
MO11-2 Sparta Nijkerk MO13 (8x8) 
MO13-1 Sparta Nijkerk MO13 (11x11) 
MO15-1 Sparta Nijkerk MO15 (11x11) 
Dames 1 SDC Putten (3e helft cup) 

 
 
 
 

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 dat het vermelden waard 

is? Stuur dan gerust een mailtje naar: 

dmb@fchorst.nl 

 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 2022                          
4 juni uitloop competitie 

(inhaaldag) 

11 juni jubileumdag FC Horst 

18 juni uit toernooien 
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