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Roomburg Dames 1 presents 
  
Na de tweede promotie op rij, speelt Dames 
1 komend jaar Eerste Klasse! Een 
groot aantal speelsters is gebleven, maar 
jullie zullen ook nieuwe sterren zien. Dames 
1 heeft ook dit jaar weer grootse plannen. 
De ambitie is handhaven en het liefst in de 
bovenste helft van de poule eindigen.  We 
hebben jullie aanmoediging dus hard nodig! 
 
Wie zien we dit jaar in Dames 1? 
Daya, Marloes, Sophieke, Liesanne, Laurette, Bo, Marjolein, Annemiek (helaas nog geblesseerd), 
Janneke, Chaja (de eerste seizoenshelft down under) en Michelle. De nieuwe sterren komen zowel 
vanuit de club als van buitenaf. Judith is overgekomen uit Dames 3 en Froukje en Kiki vanuit MA1. 
Van buitenaf komen Kim en Dimmy van LOHC Dames1. Sophie komt na een uitstapje naar Alecto 
weer terug.  
Arno is komend jaar weer hoofdcoach. Hij zal daarin ondersteund worden door Maarten, Martijn, 
Bouwie (kracht- en conditietraining), Lieneke (manager) en Merlijn (keepers-training). Ook de fysio’s 
van SMC staan op de trainingsavonden weer voor ons klaar.  
 
Daarnaast blijft dames 1 veel voor de club doen 
Dames 1 heeft ook dit jaar weer grootste plannen. De ambitie is handhaven, het liefst in het 
linkerrijtje. Hierbij hebben wij jullie hulp nodig, maar wij helpen natuurlijk ook de club. 
 
Dames 1 neemt op zondag de coördinatie en training van de FUNKEY op zich en Michelle en Marloes 
trainen en coachen dit jaar MA1. Naast het training geven verzorgen wij net als vorig jaar als wij thuis 
spelen op zaterdag de gastcoaching voor de jongste jeugd, waarbij het betreffende team op zondag 
team van de week is.  
 
Om dit jaar onze trip naar Spanje te kunnen bekostigen, zullen wij diverse 
sponsoractiviteiten ondernemen. Het is dit jaar ook weer de bedoeling een clinic in de herfst te 
organiseren voor de allerjongsten. Ook is er dit jaar weer een wijnverkoop en een TOTO-verkoop. De 
dames van Dames 1 zijn nog bezig met verdere sponsoractiviteiten. Hou hiervoor onze facebook 
en/of instagram in de gaten. 
 
We hopen natuurlijk dat wij ook dit jaar weer op jullie steun kunnen rekenen en zien jullie heel graag 
binnenkort langs de lijn! 
 
Ga hier naar de Teampagina Dames 1 

https://www.roomburg.nl/site/default.asp?option=101&teamnummer=2520&menu=3

