
CM1 na Duits toernooi; “veel geleerd” 

De CM1-meiden waren uitgenodigd om afgelopen weekend een toernooi te spelen in Bochum 
Duitsland, het zogenaamde SV Blau-Weiß Bochum U14 Turnier. Het eerste toernooi sinds lange tijd. 
Waar het vroeger een heel weekend was, is het nu mede door corona een dag; wel een hele lange 
dag.  

’s Morgens vroeg vertrekken, om 06:45 uur vanuit Amersfoort en met de auto naar Bochum, waar de 
meiden om 10:00 uur de eerste wedstrijd spelen. Wanneer iedereen er om 09:00 uur is, kan iedereen 
eerst nog getest worden, ook de supporters (lees chauffeurs). Maar zoals verwacht alles negatief en 
konden de meiden zich opmaken voor hun eerste wedstrijd. Vooraf zijn ze gewaarschuwd dat het niet 
makkelijk zal gaan; zo zullen ze moeten wennen aan het spelen met een herenbal en ondanks dat het 
een gemengd toernooi is doen er naast de CM1, maar twee andere meiden mee aan het toernooi. 
Tevens vragen sommige meiden zich af of iedereen jonger dan veertien jaar is; “hij heeft al een snor” 
en “wat zijn die jongens lang, die zijn echt geen 14!”. 

De eerste wedstrijd spelen ze tegen SC Rote 
Erde Hamm, waar ze vooral moeten wennen 
aan bal, fysieke spel en scheidsrechter. Eerste 
doelpunt is voor ZPC Amersfoort, dus een 
goed begin. Toch sluiten ze de eerste helft, ze 
spelen twee keer 15 minuten, af met een 3-2 
achterstand. In de tweede helft laten ze zien 
als team goed te kunnen samenspelen, er 
wordt veel door gewisseld en via een mooie 
pass wordt het enige doelpunt in de tweede 
helft gescoord. Eindstand 3-3, een goed 
begin. 

Al voordat ze tegen WTS Polonia Bytom (Pol) begonnen was het al duidelijk dat dit een hele andere 
wedstrijd zou worden. De latere toernooiwinnaars, tevens landskampioen Polen, zagen er fit uit en 
speelden redelijk fysiek, toch wisten de meiden de score te beperken tot 13-2.  Verloren, maar wel 
weer veel geleerd. Overigens speelden 6 spelers van dit Poolse team de volgende dag ook mee aan het 
toernooi onder de 16 jaar, waar ze met 12-6 wonnen van het KNZB regio Noord (jongens) team. 

Ook de derde wedstrijd werd verloren, nu tegen het andere team dat in de finale speelde SG Neukölnn 
(Berlin), maar in deze wedstrijd was er halverwege wel een kantelpunt. Waar het bij rust 9-0 stond 
lieten de meiden in de tweede helft een heel ander spel zien en hebben ze die helft met 4-3 verloren. 
Hopelijk kunnen ze dit spel voortzetten in de laatste twee wedstrijden. 

Daar lijkt het anders niet op de eerste paar minuten tegen SG Schöneberg (Berlin), binnen mum van 
tijd staan ze met 4-1 achter. Maar als het halverwege 4-3 staat, neemt Patrick Verhoeff even de tijd 
om zijn team te instrueren, het lijkt te helpen en na rust denderen de meiden over hun tegenstander 
heen; eindstand 8-10. Gewonnen! 



 

In de tussenstand van het klassement staan de meiden nu 5e, om kans te maken op brons moet van 
de nummer 4; SV Blau-Weiß Bochum, worden gewonnen. Dat lijken ze te beseffen en de meiden 
komen geweldig uit de startblokken en is het snel 0-5 en halverwege 2-6. Dit geven ze in het verloop 
ook niet meer uit handen en is de eindstand 6-14.  

In de troostfinale om de derde of vierde plek komen ze weer SC Rote Erde Hamm tegen, waar ze de 
dag ook tegen begonnen en gelijk tegen speelden. Het spel gaat gelijk en mede door een mooie 
backhand wordt het 5-5. Strafworpen dus…. Of toch niet? De jurytafel geeft aan dat de CM1 heeft 
verloren en dat het 5-4 was. Enig discussie aan de jurytafel, en wat blijkt de backhand heeft zelfs de 
jurytafel overdonderd en is niet meegenomen in de score. Maar nadat de scheidsrechter en de keeper 
van de tegenpartij aangeven dat dit doelpunt gemaakt is, komen er alsnog strafworpen. Of de meiden 
waren afgeleid door die hele discussie, is niet zeker, wat wel zeker is dat de strafworpen niet goed 
gingen en er drie keer werd gemist. Eén van de aandachtspunten die de trainer/ coach mee naar huis 
kan nemen. De meiden namen daarentegen allemaal een toernooimedaille mee naar huis en het 
gevoel dat ze derde waren geworden. Sommige meiden namen daarnaast ook enkele nieuwe 
Instagram contacten mee. Al met al een goed geslaagd toernooi, veel geleerd en als een team 
gespeeld.  

 

(V.l.n.r.) Rosalie Haverkamp(keepster), Ilja Eekma, Marjolein de Gier, Samantha Praamstra, Carmen Renkers, Anna 
Wimmenhove, Veerle Willems, (onderste rij) Patrick Verhoeff (Coach), Susan Joosten, Jordan Verhoeff, Judith Joosten en 
Marja Joosten (Team Manager). 


