
 

 

Gezocht voetbalmeiden tussen 10-17 jaar, 

De meiden van MO13 en MO15 en MO17 van MBC’13 zijn op zoek naar 
meiden die het gezellig vinden om met hun te voetballen en hun team willen 
komen versterken! 

Het meisjes- en damesvoetbal is één van de snelst groeiende sporten van 
Nederland en steeds meer meiden worden lid van een voetbalvereniging. Ook 
bij MBC’13 is er plaats voor meiden die graag willen voetballen. Wekelijks 
wordt er met veel enthousiasme op maandag en woensdag getraind van  
18:15 uur - 19:30 uur voor de MO13 en MO15. De dames van Mo17 trainen 
om 19:45 uur – 21:15 uur. 

Bij MBC’13 staat het plezier in voetbal voorop. De meiden brengen veel leven 
in de brouwerij en hebben het gezellig met elkaar! 

Naast de trainingen, wedstrijden en toernooien worden er ook nog andere 
activiteiten voor leden van de voetbalclub georganiseerd. Zo is er al meerdere 
malen een Fifa-toernooi, dartavond, levend stratego, kidsbingo en 
tafelvoetbaltoernooi georganiseerd. Ook zijn de meiden van MO13 een avond 
naar een wedstrijd van de Oranje dames in Eindhoven gaan kijken. 

Wil je graag een keer komen kijken en meedoen met een training dan ben je 
van harte welkom! Of wil je meer informatie. Neem dan contact op met 
Richard de Vries (trainer MO13) via 06-53656822 

  
    

En verder willen jullie graag uitnodigen voor onze volgende dames activiteiten. 



Uitnodiging voor de meiden (jeugdteams)  

van MBC’13 
 

Hierbij willen wij alle meiden die bij MBC’13 voetballen (en 

hun zusjes en vriendinnen)  uitnodigen om op woensdag 4 

maart a.s samen de wedstrijd van de Oranje Dames tegen 

Brazilië in de kantine te kijken en op deze manier onze grote 

voorbeelden aan te moedigen. We maken er een gezellige 

avond van! Hier kunnen wij jullie wat meer informatie geven 

wat het voetballen bij MBC’13 in houdt. 

Voor de start van de wedstrijd wordt er onder de meiden en 

hun vriendinnen van MBC’13 een uitslag poule gemaakt. De 

winnares (of winnaressen) van deze poule krijgen naast de 

eeuwige roem een kleine attentie. 

Graag aanmelden voor zaterdag 29 februari a.s op 

rbh.de.vries1@live.nl of een berichtje naar 06-53656822. 
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Uitnodiging voor de meiden (jeugdteams)  

van MBC’13 
 

Hierbij willen wij alle meiden die bij MBC’13 voetballen (en 

hun zusjes en vriendinnen) uitnodigen om op zaterdag 7 

maart a.s samen de wedstrijd van de Oranje Dames tegen 

Brazilië in de kantine te kijken en op deze manier onze grote 

voorbeelden aan te moedigen. We maken er een gezellige 

avond van! Hier kunnen wij jullie wat meer informatie geven 

wat het voetballen bij MBC’13 in houdt. 

Voor de start van de wedstrijd wordt er onder de meiden en 

hun vriendinnen van MBC’13 een uitslag poule gemaakt. De 

winnares (of winnaressen) van deze poule krijgen naast de 

eeuwige roem een kleine attentie  

Graag aanmelden voor woensdag 4 maart a.s op 

rbh.de.vries1@live.nl of een berichtje naar 06-53656822. 
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