
WINSUM - Het meisjes- en
vrouwenvoetbal is populairder
dan ooit en een van de snelst
groeiende sporten van Neder-
land. Steeds meer verenigingen
omarmen het vrouwenvoetbal.
Ook in deze regio zijn bij tal
van voetbalclubs meisjes en
vrouwen actief. Maar het kan
altijd beter. Om het meiden- en
vrouwenvoetbal nog verder te
laten groeien, is de KNVB met
een ontwikkelingsprogramma
gestart. Door heel het land zijn
26 clubs aangewezen waar ex-
tra aandacht wordt besteed aan
de ontwikkeling van meisjes-
voetbal. Een van die clubs is vv
Winsum. Een gesprek met
Chantal Streppel, die bij de
Winsumer voetbalvereniging
projectleider is van het ontwik-
kelprogramma.

door Hielko Merkus

In deze regio is vv Winsum niet al-
leen de best presterende club in
het mannenvoetbal, ook bij de da-
mes is de fusieclub toonaange-
vend. De hoofdmacht van de Win-
sumer vrouwen draait bovenin de
eerste klasse mee en heeft zelfs
zicht op promotie naar de hoofd-
klasse. ,,En ons tweede elftal
speelt ook op niveau, in de derde
klasse. Verder hebben we diverse
vrouwen 30+-teams en een groot
aantal meisjesteams. Ik denk dat
van onze spelende leden wel 25
procent vrouw is”, zegt Chantal
Streppel niet zonder trots. De doel-
puntenmachine van de hoofd-
macht van de Winsumer vrouwen
is als projectleider van het KNVB-
programma mede verantwoorde-
lijk voor de ontwikkeling van de
vrouwen- en meisjesvoetbal bin-
nen de club en, op termijn, in de
regio. ,,Arjan Bakema stond aan de
basis vanuit het bestuur en heeft
mij vervolgens gevraagd voor de

rol van programmaleider”, vertelt
Streppel. ,,De bond heeft een uit-
voerige analyse van de club ge-
maakt. Niet alleen op het gebied
van prestatievoetbal, maar veel
breder. Dat leverde een duidelijk
beeld van de vereniging op en na
diverse gesprekken zijn wij door
de voetbalbond geselecteerd voor
het ontwikkelprogramma. Dat is
een hele eer, want het gaat in heel
Nederland om slechts 26 clubs.”
Drie jaar lang krijgt de club actie-
ve begeleiding en ondersteuning
van de KNVB om de ontwikkeling
van het meiden- en vrouwenvoet-
bal een extra impuls te geven. Dit
wordt gedaan aan de hand van een
ontwikkelagenda met daarin aan-
dacht voor vijf specifieke thema’s.
Men is nu halverwege. ,,Nu de ba-
lans opmaken is lastig, want an-
derhalf jaar is een korte periode
om echt iets te veranderen. Dat is
een kwestie van de lange adem”,
stelt Streppel. Maar toch zijn er in
die korte tijd al de nodige succes-
sen geboekt. Streppel vertelt:
,,Eén van de thema’s in het ont-
wikkelprogramma is Werving &
Behoud. Daarin zijn we bijvoor-
beeld begonnen met gratis trainin-
gen voor meisjes tot tien jaar, met
als titel Komt de nieuwe Lieke
Martens uit Winsum?. Hiermee
willen we zorgen dat meisjes eer-
der in aanraking met voetbal ko-
men. Want waar jongetjes vaak al
op jonge leeftijd, rond hun vijfde
of zesde, lid worden van een voet-
balclub, is dat bij meisjes vaak an-
ders. Meestal komen zij door het
schoolvoetbal in aanraking met
voetbal, maar dan zijn ze al een
stukje ouder. Die meiden lopen
dan dus tegen een jarenlange trai-
ningsachterstand aan”, legt Strep-
pel uit. De gratis voetbaltrainin-
gen op woensdag zijn een groot
succes. ,,Het heeft ons al een com-
pleet nieuw meisjesteam opgele-
verd.” Qua werving zit het dus wel
goed. ,,Maar om meiden te behou-
den, moet je meer dan doen alleen

voetbalwedstrijden en trainingen
aanbieden. Veel meiden willen
ook dat er andere activiteiten wor-
den georganiseerd.” Een ander
thema in het ontwikkelprogramma
is het bieden van een passende op-
leiding, waarin de club er naar
streeft dat iedermeisjemet plezier
op het eigen niveau kan voetbal-
len. ,,We hebben vorig jaar een pi-
lot gedraaid met meiden van 15 tot
en met 18 jaar met bovengemid-
deld talent. Die meiden wilden
graag extra trainen om aandacht
te besteden aan hun eigen ontwik-
kelpunten. Sinds dit jaar is het
geen pilot meer, maar een vast on-
derdeel binnen de club. Mogelijk
gaan we dit in de toekomst uitbrei-
den naar andere leeftijdsgroe-
pen”, zegt Streppel. En dat ont-
wikkelen kan in een jongens- of

meisjesteam. ,,Zelf speelde ik in de
jeugd altijd tussen de jongens,
meisjesteams waren er ook hele-
maal niet. Dat vond ik geen enkel
probleem. De weerstand is groter,
daar word je beter van. Maar er
zijn ook meiden bij wie het voet-
ballen met jongens ten koste gaat
van het spelplezier. Daar hebben
we ook oog voor.” Een ander punt
is dat de club ook bij de meiden zo
veel mogelik wil werken met gedi-
plomeerde trainers. ,,Vrouwelijke
trainers? Heel graag! Dat zou echt
een meerwaarde zijn. Helaas zien
we in de vereniging nog niet heel
veel vrouwen met een trainersdi-
ploma op zak rondlopen”, merkt
Streppel op. Dit willen we de ko-
mende jaren graag veranderen.
Een andere mooie stimulans voor
het vrouwenvoetbal in Groningen

zou zijn als er ook onder de vlag
van FC Groningen aan vrouwen-
voetbal wordt gedaan. ,,Dat zou
heel erg mooi zijn, maar ik begrijp
wel waarom men voorzichtig is.
Het moet wel realistisch zijn. In
Heerenveen lukte het ook maar
net om het vrouwenvoetbal in de
benen te houden”, vertelt Strep-
pel. Overigens is volgende maand
in de Euroborg wel vrouwenvoet-
bal van topniveau te zien: dinsdag
14 april werkt het Nederlands elf-
tal in Groningen een EK-kwalifica-
tiewedstrijd af tegen Estland (af-
trap 18.30 uur). ,,Rond die wed-
strijd wordt een speciaal KNVB-
krantje uitgegeven en daarvoor le-
veren wij als vv Winsum zijnde
ook een bijdrage”, meldt Streppel
nog. Winsum treedt met haar aan-
pak dus naar buiten om het vrou-

wenvoetbal in de hele regio van
een impuls te voorzien. Zo heeft vv
Winsum de afgelopen tijd een
leeuwinnenfestival en een clinic
van SC Heerenveen-vrouwen geor-
ganiseerd voor de regio en geven
ze trainingen aan alle meiden die
meedoen met schoolvoetbal. ,,In
de toekomst wil Winsum een regio-
nale functie ontwikkelen op bij-
voorbeeld het gebied van kennis
en faciliteiten, maar zover zijn we
nu alleen nog niet. Voordat we er
mee naar andere verengingen
gaan, willen we de boel eerst op or-
de hebben. Wat je aanbiedt, moet
wel echt goed zijn. Het zou wel
mooi zijn als we andere verenigin-
gen kunnen ondersteunen met de
kennis die wij in dit traject hebben
opgedaan en de faciliteiten die we
kunnen bieden. Ook zouden we

bijvoorbeeld de extra trainingen
voor de regio willen organiseren of
dit samenmet andere clubs oppak-
ken.” De eerste contacten met an-
dere verenigingen zijn al gelegd: in
samenwerking met de KNVB is
een trainingsavond bij SIOS geor-
ganiseerd waar de meiden van
Winsum en SIOS samen hebben
getraind en SIOS heeft kennis ge-
maakt met de trainingsaanpak bij
Winsum.

Het uiteindelijke doel is dat mei-
den- en vrouwenvoetbal als vol- en
gelijkwaardig onderdeel wordt ge-
zien binnen clubs. Streppel zet zich
samen met enthousiaste vrijwilli-
gers vol overgave voor in. ,,Het is
echt heel gaaf om te zien dat het
meiden- en vrouwenvoetbal zich
steeds verder ontwikkelt.”
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