
MO-13/15/17  

Voor het nieuwe seizoen heeft SV Gouda de volgende teams samengesteld voor de MO-
jeugdafdeling. Je vindt de indeling hieronder  Deze indeling is  voorlopig en onder voorbehoud van 
wijzigingen. Lees hiervoor de toelichting. 

 

Toelichting 

Onze spelers zetten we altijd op de eerste plaats. Daarnaast kijken we ook naar de grootste gemene 
deler voor wat goed is voor alle leden en daarmee de club.  En die twee willen elkaar nog wel eens 
bijten. Iets wat niemand wil.  

Een combinatie van leeftijd, vertrouwd zijn met elkaar, sportieve ambitie of juist de keuze voor 
recreatief voetbal plus hetgeen hiervoor genoemd, maakt dat voor sommige categorieën lastige 
keuzes gemaakt moeten worden. De MO-categorie in onze club is, net als bij aanvang van het 
afgelopen seizoen, zo’n uitdagende categorie gebleken.  

Alles afwegende, is tot de volgende voorlopige indeling gekomen. “Voorlopig”, omdat rondom de 
afsluiting van het seizoen nog van alles mogelijk is. Niet alleen vertrekken er (toch nog) leden, er kan 
ook nog aanwas zijn. Op dat laatste anticiperen we en daarop is ook deze voorlopige indeling 
gebaseerd. Wanneer er geen passende aanwas is, gaan we terug naar de tekentafel om de reeds 
bedachte scenario’s nog eens door te nemen.  
 

We hebben op dit moment de volgende indeling gemaakt: 

 

MO13  3e klasse 

   
1  Beek, Yentl van 
2  Hoeks, Nynke 
3  Rijneveld, Senna 
4  Steenbergen, Tess 
5  Derakovic, Laura 
6  Bruinsma, Sietske 
7  Eijk, Marte van 
8  Bah, Kadiatou 
9  Priscilla den Butter 

 

(Dit team start vooralsnog in de 8 x 8 – competitie (half veld). Zodra er voldoende aanwas is,  gaat 

het bij eerstvolgende mogelijkheid de 11 x 11 – competitie (heel veld) in.) 

  



 

MO15 

  MO-15  1e Klasse 

     
1    Oosten, Guusje van 
2    Zanden, Lois s van der 
3    Dolman, Lieke 
4    Tiel, Eefke van 
5    Esterik, Cathleen van 
6    Hammer, Isa 
7    Deenen, Nikki van 

8    

Schrijvers van Zenden, 
Floor 

9    Wiersma, Star 
10    Verkerk, Merel 
11    Butter, Samantha den 
12     

 

Dit team  wordt geplaatst in de 11x11  - categorie (heel veld).    

 

MO-17 

   MO17  1e klasse 

      
1     Dijk, Julia van 
2     Battioui, Romaissa el 
3     Zanden, Nora van der 
4     Kramer, Alicia 
5     Halvemaan, Stacey 
6     Bouwsma, Lois 
7     Bah, Adama 

8     

Boutachekourt, 
Nouzha 

9     

Wetering, Emmelot 
van de 

10     

Boutachekourt, 
Amber 

11     Halvemaan, Alicia 
 

Tot slot 

Bij aanvang van vorig seizoen was al duidelijk dat het huidige MO13-1 team aanstaand 
seizoen zou worden opgedeeld als gevolg van de leeftijdsverschillen. Nog een jaar 
ongewijzigd doorgaan is volgens de geldende KNVB-regelementen niet mogelijk. De leeftijd 
van een aantal meisjes zorgt voor een niet toegestaan overtal aan dispensatiespelers binnen 
de beoogde indeling. 

We realiseren ons heel goed dat deze groep meiden, en niet alleen de meiden,  graag in deze 
samenstelling was doorgegaan. Het is een echt en hecht team. Met dat waardevolle gegeven 



in het achterhoofd blijft deze groep samen trainen. Ze verliezen elkaar zo niet uit het oog. 
Daarnaast kán er gedurende het seizoen, binnen de geldende regels, een spelersuitwisseling 
tussen de teams zijn. Als dat zo mocht passen, worden daar afspraken over gemaakt. 

Op zaterdag, 27 juni aanstaande is Mark Bonkestoter tijdens de voetbalclinic aanwezig om 
op afspraak (vanwege de Corona-maatregelen) vragen te beantwoorden. Stuur daarvoor 
eerst je vraag naar svgoudajeugd@gmail.com 

 


