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Ze speelde als klein meisje al in de 

F- jes van IFC, de club waar haar 

vader en broer al jaren actief wa-

ren. Ze stopte even met voetbal-

len, maar begon vorig jaar weer, 

bij Meiden D. Komend seizoen zit 

ze in de Meiden C2. Twaalf jaar 

is ze inmiddels, en ze is gek van 

voetbal. Zo gek, dat ze zich ook 

heeft opgegeven voor de zondag-

ochtendtrainingen van FSA, het 

voetbalproject van Michel Hor-

dijk, Raymond Zwildens en Kristi-

aan Hendriks.

‘Ten eerste vind ik voetballen ge-

woon super om te doen. Maar ik wil 

ook iets extra’s leren, beter worden’, 

legt Quinty uit. ‘Bij Football Skills 

Ambacht moet dat wel lukken, denk 

ik. Michel Hordijk (een van de trai-

ners van FSA, red.) traint ook met 

de jeugd van Ajax, daar kan ik echt 

wel wat van leren. Al moet ik wel 

een beetje wennen aan het idee dat 

een Ajax- trainer mij training gaat 

geven, want ik ben eigenlijk voor 

Feijenoord…’.

‘Hartstikke leuk dat Quinty bij FSA 

komt trainen’, zegt Hordijk over haar 

aanmelding. ‘In onze eerste periode 

(van april tot en met juli) hadden we 

geen enkel meisje, nu is zij de eerste 

die zich heeft opgegeven voor de 

nieuwe serie trainingen.’

Die nieuwe serie trainingen begint 

op 8 september. Inmiddels heeft 

nog een aantal meiden zich aange-

meld.

‘En het zou leuk zijn als er nog meer 

bij komen’ vervolgt Hordijk. ‘Het 

meisjesvoetbal is natuurlijk behoor-

lijk in ontwikkeling. Als je ziet waar 

dat bijvoorbeeld in de V.S. toe heeft 

geleid.. Ik deed voor Ajax laatst een 

clinic met een groep meiden uit Wa-

shington. Die waren een jaar of 15, 

en dat was een heel aardig niveau, 

hoor! Dat kan in Nederland ook, met 

een goede visie en de juiste training.’

Als de Ajax- trainer met Quinty po-

seert voor een paar foto’s vraagt hij 

nog even aan de linksbenige aanval-

ster: ‘Quinty, ben je nou écht voor 

Feijenoord?’

‘Echt wel!’, zegt ze vol overtuiging.   

Quinty Balkema eerste meisje Football Skills Ambacht

De KNVB/NIKE voetbaldagen worden ook dit 

jaar weer gehouden bij de voetbalvereniging 

IFC. Van 27 tot en met 29 augustus a.s. staat 

het bol van de voetbalactiviteiten op Sport-

park Schildman.

De voorbereidende werkzaamheden zijn afge-

rond en de club is er klaar voor om 108 kinde-

ren in de leeftijd van 8 tot 14 jaar en 18 kaderle-

den te ontvangen. De deelnemers, jongens en 

meisjes die zich hebben aangemeld, komen van 

diverse verenigingen van binnen en buiten de 

regio Dordrecht.

De belangstelling voor de voetbaldagen is al ja-

ren bijzonder groot. Alleen al in het District Zuid 

I van de KNVB nemen ruim 3000 kinderen deel 

aan dit evenement. Er is zelfs een oproeplijst van 

ruim 400 deelnemers.

Met het organiseren van de voetbaldagen wordt 

een belangrijke bijdrage geleverd aan de voet-

balsport in al zijn verschijningsvormen.

Onder leiding van door de KNVB gekwalifi ceerde 

trainers wordt in competitieverband een aantal 

activiteiten uitgevoerd zoals voetbaltrainingen, 

vier tegen vier, het nemen van strafschoppen 

met als inzet de penaltybokaal, goalmaster, 

technische vaardigheden en zeven tegen zeven 

wedstrijdjes.

Op de eerste dag ontvangen alle deelnemers 

een complete voetbaluitrusting bestaande uit 

een shirt, broekje en sportkousen én aan het 

einde van de laatste dag een originele NIKE 

wedstrijdbal, een certifi caat en een teamfoto.

De activiteiten vinden plaats tussen 09.00 uur en 

16.00 uur, terwijl de spelers in de middagpauze 

een lunch wordt aangeboden. Op donderdag-

middag vanaf half twee worden diverse onder-

linge wedstrijden gespeeld. 

Op vrijdagmiddag vinden de fi nales plaats van 

goalmaster en de penaltybokaal. De prijsuitrei-

king en de sluitingsceremonie zullen omstreeks 

16.00 uur zijn. 

IFC gastheer van knvb voetbaldagen

Brandstofverbruik: 4,0 t/m 9,2 l/100 km, CO2-uitstoot: 92 t/m 220 g/km. (PHEV < 49 g/km en BPM € 0,-) Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specifi caties. Gratis navigatiesysteem bij ASX en Outlander 

betreft een Kenwood DDX630WBT. De trekhaak bij de Outlander is een vaste trekhaak met 13-polige stekker. Navigatie actie bij de Outlander alleen op Intense en Intense+ versies. Acties geldig 30 september 2013. *Bijtelling conform huidige overheidsmaatregelen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

MITSUBISHI VOORDEEL 

A-label

14% bijtelling

Mitsubishi 
Outlander PHEV

Mitsubishi 
Space Star

Nu tijdelijk 
met unieke 

50/50 deal!

navigatie-
systeem

Gratis

U RIJDT AL EEN LANCER V.A. € 20.890,-

A-label

Mitsubishi Lancer

Kijk en vergelijk!

U RIJDT AL EEN SPACE STAR V.A. U RIJDT AL EEN OUTLANDER PHEV V.A. 

Mitsubishi 
Outlander

Ook voor 7 personen

navigatie-
systeem

+ trekhaak

Gratis

v.a. B-label

U RIJDT AL EEN OUTLANDER V.A. 

Mitsubishi 
ASX

Zeer luxe compacte crossover

navigatie-
systeem

Gratis

v.a. B-label

U RIJDT AL EEN ASX V.A. € 22.990,-

Mitsubishi

Outlander

Plug-in Hybride EV
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leverbaar met 

AUTO
MAAT
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