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Op zondag 13 juni heeft het meisjesteam MO11-1 van SJO Vianen Vooruit – HBV deelgenomen aan 

het Nederlands kampioenschap voetbal in Amsterdam. Een landelijk kampioenschap waar het team 

voor is uitgenodigd door de KNVB. Dit (mede) door de opvallende uitslagen in het begin van dit jaar 

tijdens de start van de competitie. Vijf wedstrijden gevoetbald, vijf overwinningen met een doelsaldo 

van 89 voor en 3 tegen. Een mooie beloning voor het team op het eind van het “coronajaar” om aan 

dit toernooi te mogen deelnemen. Eindelijk konden ze de krachten meten met sterke landelijke 

meisjesteams. 

 

MO11-1 werd ingedeeld in een poule met teams uit Rotterdam (VOC), Bergeijk en Houten. De 

spanning was zichtbaar bij de meiden en leiding. Werden ze compleet weggespeeld of konden ze 

lekker partij bieden tegenover het algemeen grotere verenigingen? De eerste wedstrijd was tegen 

VOC uit Rotterdam. Het spel ging in begin op en neer maar door uiteindelijk veel beter 

combinatievoetbal werd de eerste wedstrijd terecht gewonnen van de Rotterdammers met 2-0. Blije 

gezichten daar ze in ieder geval naar huis zouden gaan met één overwinning. De druk was eraf. 



 

Wedstrijd twee was tegen Bergeijk. Een Brabantse derby waar direct zichtbaar werd dat fysieke 

kracht het hier niet ging winnen van een sterk combinerend team van gedreven meiden. Het team 

van Bergeijk werd met maar liefst 6-0 verslagen. Goed om te zien dat het spel ook werd opgemerkt 

door anderen: scheidsrechters, leiders en begeleiders van andere teams deelden de complimentjes 

uit aan het team van SJO Vianen Vooruit – HBV. 

 

De laatste poulewedstrijd tegen Houten. Houten had gelijk gespeeld tegen het team waarvan SJO VV 

– HBV met 6-0 van had gewonnen. Stiekem werd al gedacht aan het winnen van de poule en dat ze 

doorstromen naar de winnaarsronde, de beste vier van Nederland. Een gelijkspel was voldoende om 

de winnaarspoule te bereiken. Voortvarend gingen de meiden van start. Met combinatievoetbal en 

individuele acties werd direct druk gezet op de keepster van Houten. Echter de bal ging er nu even 

niet in en langzaam kwam Houten onder de druk vandaan en golfde het spel op en neer. Spanning 

was te snijden daar Houten moest winnen om naar de winnaarspoule te gaan. MO11-1 kwam toch 

op voorsprong 1-0. Uitstekend de tegenstander uitgespeeld en gescoord. De gezichten van de 

meiden stonden allemaal te stralen. Houten zette alles op alles om een doelpunt te maken. Dit kwam 

vrij snel na de 1-0. Houten scoorde 1-1 en was het toen even weg bij de meiden uit Vianen, Beers en 

Cuijk. Houten liep in zes minuten uit naar 1-4, het leek gespeeld. De meiden toonden veerkracht en 

kwamen op 3-4 met een late kans op de gelijkmaker. Helaas, geen gelijkspel maar een verlies.  

 

De halve finale van de nummers twee werd bereikt. Deze halve finale speelden we tegen Gastel. 

Tegenstander had geen schijn van kans tegen het combinatievoetbal van MO11-1. De meisjes van 

Gastel werden met 5-0 verslagen. De laatste wedstrijd van de dag tegen BWO Hengelo. Twee teams 

aan elkaar gewaagd en degene die de 1-0 zou maken zou ook de winnaar worden. MO11-1 had 

verschillende echte kansen maar ook tijdens deze wedstrijd wilde de bal er niet meer in. Eén uitval 

van BWO Hengelo, 1-0 en dat werd ook de uitslag. 

 

Een topprestaties van MO11-1, een zesde plek tijdens het Nederlands kampioenschap MO11-1 

 

Het mooiste compliment werd gegeven door de official van de KNVB. “Dit is een goed stel hoor” 


