
H
et was ons oproepje
op twitter dat ons
naar deze wedstrijd
lokte. “Gezocht: Het
leukste meisjesteam

van de stad Groningen!” Nog
geen 5 minuten later wezen
meerdere bronnen naar de mei-
den van vv Helpman. 

Sfeer
“Ze zijn niet alleen goed, het is
ook een heel gezellig team,”
beaamt leidster Johanna Roos-
sien. “Zo nam onze keepster al
twee keer afscheid, maar kwam

telkens weer terug omdat ze de
teamspirit miste. Daarnaast heb-
ben we er drie nieuwe meiden
bij gekregen die ons verkozen
boven andere clubs vanwege de
positieve sfeer onderling.”

Echte voetbalfamilie
Johanna's dochter Selma is een
'oudgediende' in het team. “We
zijn een echte voetbalfamilie,”
vertelt de 16-jarige verdedigster.
“Mijn broer voetbalt ook en mijn
ouders hebben allebei gevoet-
bald. Ik ben zelf ooit begonnen in
wat in die tijd nog D3 heette, bij

de jongens. Nadat er steeds meer
meisjes in D3 kwamen voetbal-
len, werd er een meisjesteam
opgericht en dat leek mij ook wel
leuk.”

“Sindsdien speel ik bij de meis-
jes. Wat het grote verschil is tus-
sen voetballen bij de jongens of
voetballen in een meisjesteam?
Er wordt bij de jongens bijvoor-
beeld veel fysieker gespeeld. Ons
doel voor dit seizoen is om goed
in conditie te komen en het als
team voetballend te kunnen uit-
spelen. Daarnaast blijft de gezel-
ligheid belangrijk. Ons motto is:
als je maar je best doet en ple-
zier hebt.”  

Een echt team
Een van de nieuwe meiden is
Anniek van Drunen. Omdat FC
Lewenborg, de club waar ze eer-
der speelde, geen meisjesteam
heeft, maakte ze dit seizoen de
overstap naar vv Helpman.
“Samen met twee teamgenoten
heb ik bij Bedum en Helpman
meegetraind. We vonden alle drie
de sfeer bij ons huidige team zo
leuk dat de keuze niet moeilijk
was.”

“Waarom ik de overstap wilde
maken naar de meisjes? Ik voet-
bal al sinds mijn vierde. Altijd bij

de jongens. Een jaar of twee
geleden begon ik het minder leuk
te vinden. Nu ik met alleen maar
meiden voetbal, merk ik dat de
sfeer onderling veel positiever is.
We zijn echt een team, iedereen
helpt elkaar en we gaan natuur-
lijk voor het kampioenschap!”

Sceptisch
Trainer Gijs Ringnalda is dit sei-
zoen nieuw bij de MO17. Hij
kwam eigenlijk toevallig bij het
team terecht. “Ik train aan het
begin van de avond een jongens-
team en voetbal zelf later op de
avond. Omdat MO17 een trainer
zocht en ik toch wat tijd moest
overbruggen, heb ik me aange-
meld. Daar heb ik wel even over
getwijfeld. Want eerlijk gezegd
was ik best wat sceptisch over
meisjesvoetbal.”

Dat is inmiddels helemaal veran-
derd. “Het leuke is dat ik echt
verrast ben over het niveau. Deze
meiden zijn gewoon heel goed.
Tijdens de wedstrijd tikken ze de
bal lekker rond en ze hebben het
spelletje goed door. En hoewel ik
bij mijn jongensteam veel tactiek
moet bespreken, gaat het bij de
meisjes echt om details. Ze zijn
veel beter dan ik had verwacht.”

Verschil 
Volgens Gijs is het grote verschil
tussen jongens en meisjes dat
jongens vaak op jonge leeftijd
veel op straat voetballen. “Mei-
den beginnen over het algemeen
veel later en missen daardoor de
basis die jongens al hebben. Toch
maken ze enorme stappen. Wat
ik opvallend vind in het meisjes-
voetbal is dat de teamspirit ont-

zettend hoog is. Ze zijn positief
naar elkaar en gaan er echt voor
samen. Dat kan het verschil
maken in belangrijke wedstrij-
den.” 

Kriebelen
Daar is keepster Marjolijn de
Koning het mee eens. Nadat ze
eerder afscheid nam van het
team, staat ze toch weer onder
de lat. “Ik doe ook aan atletiek en
dacht dat ik beide sporten niet
kon combineren. Toch miste ik
het team enorm en stond regel-
matig langs de lijn om ze aan te
moedigen. Toen de meiden vroe-
gen of ik niet weer wilde begin-
nen, ging het toch weer
kriebelen. Ik speel nu alleen wed-
strijden, maar train niet altijd
mee. Op deze manier kan ik atle-
tiek en voetbal wél met elkaar

combineren. Sindsdien sta ik
weer met heel veel plezier onder
de lat!”

OranjeLeeuwinnen
Johanna Roossien heeft het druk
deze middag in Uithuizen. Alle
20 doelpunten worden gemeld in
de groepsapp voor ouders. “Niet
alleen de meiden op het veld zijn
hecht, ook alle ouders blijven
graag goed op de hoogte. 
Het is echt een superleuk team.
We gaan ook samen naar de
wedstrijd Nederland - Noorwe-
gen op 24 oktober in het Noord-
lease Stadion. Daar verheugen
wij ons nu al op. Het wordt een
groot feest.” ■

Zaterdagmiddag 22 september, 13.55 uur, Uithui-
zen. Het herfstzonnetje schijnt en de meiden van
vv Helpman Onder-17 1 beginnen aan de tweede
helft van de uitwedstrijd tegen hun leeftijdsgeno-
ten van Noordpool UFC. Op het scorebord staat
een 0-9 voorsprong. Als de scheidsrechter 40
minuten later affluit, zijn er nog eens 11 doelpun-
ten bijgekomen. Een ongekende monsterscore!

Helpman MO17

'DEZE MEIDEN 
ZIJN GEWOON
HEEL GOED' 

vv Helpman MO17-1: Anna Steenge, 
Selma Roosien, Rosan Boezerooij, Marijn 
Hoppenbrouwers, Carolien Koning, Calista 
Karstens, Rosanna Franssen, Beyza Suludure,
Noëlle de Groot, Jildou van de Woude, Noortje Zuiderhoek, Florianne 
Kremer, Anniek van Drunen & Marjolijn de Koning. 
Deze wedstrijd deed Dewi Brouwer, die in een ander team speelt,
ook mee. Trainer: Gijs Ringalda. Johanna Roossien.

Selma, Marjolein, Anniek en Gijs
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'BIJ MEIDENVOETBAL IS DE TEAMSPIRIT 
ONTZETTEND HOOG'


