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Juniorenafdeling
Wat onder FC Iduna niet kon gezien de leeftijd 
van de meisjes, wordt onder UDI’19 wel 
gerealiseerd: een meisjesteam. In het seizoen 
1974/1975 doet een dergelijk team voor het 
eerst mee aan de juniorencompetitie. En niet 
onverdienstelijk. Zij bereiken in hun eerste jaar 
een derde plaats. Alle reden om door te gaan met 
dit team.

Explosieve groei
De dames zijn binnen UDI’19 een snel 
opkomende groep. Een dergelijke snelle groei 
levert wel eens probleempjes op, met name op 
het gebied van de accommodatie, want waar 
laat je de dames omkleden? Zeker als je ziet 

dat in 1976 met drie teams wordt deelgenomen 
aan de competitie en er daarnaast ook nog een 
damesjuniorenteam in competitieverband tegen 
een bal trapt. En de dames hebben succes. Alle 
teams zijn aan het eind terug te vinden bij de 
eerste drie.

Uittocht
Wat begint met veel blijdschap dankzij de drie 
senioren- en één juniorendamesteam, slaat 
echter in de loop van het seizoen om in treurnis. 
Veel speelsters verlaten de club. Dit betekent 
een vermindering van teams van drie naar twee 
seniorenteams. Het einde van de competitie 
1977/1978 kan net worden gehaald, maar wel 
met gevolgen. Het eerste damesteam degradeert 
uit de Eerste klasse. Het tweede wordt echter 
met vlag en wimpel kampioen in derde klasse. 
Het volgende seizoen heeft UDI’19 nog maar één 
damesteam in competitie. Dit team eindigt echter 

op een keurige tweede plaats, wat tevens een 
promotie naar de Eerste klasse Oost betekent. 

Bidden om aandacht
Voor het seizoen 1981/1982 beschikt de 
damesafdeling over 21 speelsters. Dit is net 
niet genoeg voor twee elftallen. Het betekent 
dat verschillende meisjes helemaal niet aan 
voetballen toekomen. Trainer Cor Manders en zijn 
assistent Gerard Swinkels krijgen ook nog eens 
te maken met een rampjaar wat blessures betreft. 
Toch eindigen de UDI’19-dames op een 3e plaats. 

De dames hebben niet het gevoel dat ze ‘er bij 
horen’ en voelen zich miskend binnen UDI’19. Ze 
‘bidden’ om aandacht van UDI’19-bestuur.

Goede ruil?
Het UDI’19-bestuur heeft wel aandacht voor de 
dames, maar op een geheel andere manier dan 
zij willen. Trainer Cor Manders wordt voor het 
seizoen 1982/83 gepolst voor een andere functie 
binnen de vereniging en vertrekt naar UDI’19 2. 
En de dames…, die krijgen als ruil een sponsor 
en nieuwe spullen van Schoenenreus.

Jantje huilt, Jantje lacht
De vooruitzichten voor Jan Foolen en zijn dames 
voor het seizoen 1987/1988 zijn rooskleurig. De 
dames starten met twee teams in de competitie. 
Al vlug wordt het tweede team echter opgedoekt: 
te veel blessures en dus te weinig dames. Maar 
voor één team zijn er nu te veel dames. Er volgen 
afmeldingen van dames die iets anders gaan 
doen, dames die in verwachting zijn of andere 
verplichtingen hebben. Er ontstaat zelfs een 
tekort aan dames voor het eerste team. Met 
16 speelsters wordt de eindstreep gehaald. En 
hoe… de dames worden kampioen

‘ Er zijn veel fanatieke supporters, óók de Bultside is 

luidruchtig en zichtbaar aanwezig.’

Dames kampioen? Één groot feest!

Het damesvoetbalteam FC Iduna is eigenlijk 
het bedrijfsteam van de Iduna-fabrieken in 
Uden. In de jaren zestig is dit team ontstaan 
toen een vertegenwoordiger van Pfaff 
naaimachines bij Cor van Dijk, coördinator 
van de ontspanningsvereniging, kwam vragen 
of hij voor een dameselftal kon zorgen. Dan 
konden zij samen met de ‘Pfaff dames’ naar 
de Rawo dames in Ravenstein gaan om daar 
in bedrijfsverband een minitoernooi van drie 
dameselftallen te voetballen. In ‘no time’ 
had Iduna een gelegenheidselftal. Uit pure 
enthousiasme en fanatisme blijven de dames bij 
elkaar. Getraind wordt er op een veldje bij Iduna 
en in de winter in de kantine. 

Omkleden in de keuken, tafels aan de kant 
en voetballen maar. Voetballen doet Iduna in 
recreatief verband tegen Bedaf, Vrije Teugel, 
Melle en Gemert.

KNVB competitie
Na twee jaar recreatief voetbal komt Jonkheer 
van Foreest met het voorstel om ook de dames 
in KNVB competitieverband te laten voetballen. 
Dit voorstel wordt goedgekeurd en er vinden 
selectiecompetities plaats voor alle café- en 
buurtelftallen om een KNVB competitie-indeling 
te maken. Gestart wordt met twee klassen. Iduna 
wordt kampioen van de selectiecompetitie en 
wordt in de 1e klasse geplaatst. Om dit met goed 

gevolg te kunnen doen wordt aansluiting bij 
UDI’19 gezocht.

Beslissingswedstrijd
Het eerste jaar in de KNVB competitie levert 
gelijk een goede notering op. De dames worden 
gedeeld eerste samen met Braakhuizen. Omdat 
de eerste klassenkampioen tegen de kampioenen 
uit de ander provincies om het nationaal 
kampioenschap speelt, is een beslissingswedstrijd 
noodzakelijk. Deze vindt plaats in Gemert. UDI’19 
verliest deze wedstrijd met 5-1. Niet omdat ze 
kwalitatief minder goed voetballen, maar alleen 
vanwege het feit dat de UDI’19-speelsters meer 
last hebben van de zenuwen dan de tegenstander.

De voorzitter van UDI’19 meldde tijdens 

de jaarvergadering van 1973 dat het 

bestuur een verzoek gekregen heeft 

van FC Iduna om te mogen toetreden 

tot de vereniging. Het bestuur meent 

daar gehoor aan te moeten geven. 

Bestuurslid Piet Roolvink heeft Iduna 

benaderd om de krachten te bundelen. 

UDI’19 heeft de velden, kleedlokalen 

en trainingsbenodigdheden en Iduna 

heeft een dameselftal. Zo ontstaat een 

nieuwe tak aan de UDI’19-boom: het 

damesvoetbal.
De IDUNA dames op één van hun laatste toernooien op 13 augustus 1972. Bovenste rij: Petra de Groot,Ankie Vastenburg,
Maria de Jager,Simone Kohlmann,Marianne Kohlmann,Mieke van Dijk,Rieky Bolwerk, Tineke Kuijpers van Dijk.
Onderste rij Thea van Dijk,Klazien van Dijk,Gerda van den Wijngaard,Wilma Manders,Ria Bouwen,Rieky Habraken,Nolly Verstraten.

Van FC Iduna tot Poolse klimtocht
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Juniorenafdeling
Wat onder FC Iduna niet kon gezien de leeftijd 
van de meisjes, wordt onder UDI’19 wel 
gerealiseerd: een meisjesteam. In het seizoen 
1974/1975 doet een dergelijk team voor het 
eerst mee aan de juniorencompetitie. En niet 
onverdienstelijk. Zij bereiken in hun eerste jaar 
een derde plaats. Alle reden om door te gaan met 
dit team.

Explosieve groei
De dames zijn binnen UDI’19 een snel 
opkomende groep. Een dergelijke snelle groei 
levert wel eens probleempjes op, met name op 
het gebied van de accommodatie, want waar 
laat je de dames omkleden? Zeker als je ziet 

dat in 1976 met drie teams wordt deelgenomen 
aan de competitie en er daarnaast ook nog een 
damesjuniorenteam in competitieverband tegen 
een bal trapt. En de dames hebben succes. Alle 
teams zijn aan het eind terug te vinden bij de 
eerste drie.

Uittocht
Wat begint met veel blijdschap dankzij de drie 
senioren- en één juniorendamesteam, slaat 
echter in de loop van het seizoen om in treurnis. 
Veel speelsters verlaten de club. Dit betekent 
een vermindering van teams van drie naar twee 
seniorenteams. Het einde van de competitie 
1977/1978 kan net worden gehaald, maar wel 
met gevolgen. Het eerste damesteam degradeert 
uit de Eerste klasse. Het tweede wordt echter 
met vlag en wimpel kampioen in derde klasse. 
Het volgende seizoen heeft UDI’19 nog maar één 
damesteam in competitie. Dit team eindigt echter 

op een keurige tweede plaats, wat tevens een 
promotie naar de Eerste klasse Oost betekent. 

Bidden om aandacht
Voor het seizoen 1981/1982 beschikt de 
damesafdeling over 21 speelsters. Dit is net 
niet genoeg voor twee elftallen. Het betekent 
dat verschillende meisjes helemaal niet aan 
voetballen toekomen. Trainer Cor Manders en zijn 
assistent Gerard Swinkels krijgen ook nog eens 
te maken met een rampjaar wat blessures betreft. 
Toch eindigen de UDI’19-dames op een 3e plaats. 

De dames hebben niet het gevoel dat ze ‘er bij 
horen’ en voelen zich miskend binnen UDI’19. Ze 
‘bidden’ om aandacht van UDI’19-bestuur.

Goede ruil?
Het UDI’19-bestuur heeft wel aandacht voor de 
dames, maar op een geheel andere manier dan 
zij willen. Trainer Cor Manders wordt voor het 
seizoen 1982/83 gepolst voor een andere functie 
binnen de vereniging en vertrekt naar UDI’19 2. 
En de dames…, die krijgen als ruil een sponsor 
en nieuwe spullen van Schoenenreus.

Jantje huilt, Jantje lacht
De vooruitzichten voor Jan Foolen en zijn dames 
voor het seizoen 1987/1988 zijn rooskleurig. De 
dames starten met twee teams in de competitie. 
Al vlug wordt het tweede team echter opgedoekt: 
te veel blessures en dus te weinig dames. Maar 
voor één team zijn er nu te veel dames. Er volgen 
afmeldingen van dames die iets anders gaan 
doen, dames die in verwachting zijn of andere 
verplichtingen hebben. Er ontstaat zelfs een 
tekort aan dames voor het eerste team. Met 
16 speelsters wordt de eindstreep gehaald. En 
hoe… de dames worden kampioen

‘ Er zijn veel fanatieke supporters, óók de Bultside is 

luidruchtig en zichtbaar aanwezig.’

Dames kampioen? Één groot feest!

Het damesvoetbalteam FC Iduna is eigenlijk 
het bedrijfsteam van de Iduna-fabrieken in 
Uden. In de jaren zestig is dit team ontstaan 
toen een vertegenwoordiger van Pfaff 
naaimachines bij Cor van Dijk, coördinator 
van de ontspanningsvereniging, kwam vragen 
of hij voor een dameselftal kon zorgen. Dan 
konden zij samen met de ‘Pfaff dames’ naar 
de Rawo dames in Ravenstein gaan om daar 
in bedrijfsverband een minitoernooi van drie 
dameselftallen te voetballen. In ‘no time’ 
had Iduna een gelegenheidselftal. Uit pure 
enthousiasme en fanatisme blijven de dames bij 
elkaar. Getraind wordt er op een veldje bij Iduna 
en in de winter in de kantine. 

Omkleden in de keuken, tafels aan de kant 
en voetballen maar. Voetballen doet Iduna in 
recreatief verband tegen Bedaf, Vrije Teugel, 
Melle en Gemert.

KNVB competitie
Na twee jaar recreatief voetbal komt Jonkheer 
van Foreest met het voorstel om ook de dames 
in KNVB competitieverband te laten voetballen. 
Dit voorstel wordt goedgekeurd en er vinden 
selectiecompetities plaats voor alle café- en 
buurtelftallen om een KNVB competitie-indeling 
te maken. Gestart wordt met twee klassen. Iduna 
wordt kampioen van de selectiecompetitie en 
wordt in de 1e klasse geplaatst. Om dit met goed 

gevolg te kunnen doen wordt aansluiting bij 
UDI’19 gezocht.

Beslissingswedstrijd
Het eerste jaar in de KNVB competitie levert 
gelijk een goede notering op. De dames worden 
gedeeld eerste samen met Braakhuizen. Omdat 
de eerste klassenkampioen tegen de kampioenen 
uit de ander provincies om het nationaal 
kampioenschap speelt, is een beslissingswedstrijd 
noodzakelijk. Deze vindt plaats in Gemert. UDI’19 
verliest deze wedstrijd met 5-1. Niet omdat ze 
kwalitatief minder goed voetballen, maar alleen 
vanwege het feit dat de UDI’19-speelsters meer 
last hebben van de zenuwen dan de tegenstander.

De voorzitter van UDI’19 meldde tijdens 

de jaarvergadering van 1973 dat het 

bestuur een verzoek gekregen heeft 

van FC Iduna om te mogen toetreden 

tot de vereniging. Het bestuur meent 

daar gehoor aan te moeten geven. 

Bestuurslid Piet Roolvink heeft Iduna 

benaderd om de krachten te bundelen. 

UDI’19 heeft de velden, kleedlokalen 

en trainingsbenodigdheden en Iduna 

heeft een dameselftal. Zo ontstaat een 

nieuwe tak aan de UDI’19-boom: het 

damesvoetbal.
De IDUNA dames op één van hun laatste toernooien op 13 augustus 1972. Bovenste rij: Petra de Groot,Ankie Vastenburg,
Maria de Jager,Simone Kohlmann,Marianne Kohlmann,Mieke van Dijk,Rieky Bolwerk, Tineke Kuijpers van Dijk.
Onderste rij Thea van Dijk,Klazien van Dijk,Gerda van den Wijngaard,Wilma Manders,Ria Bouwen,Rieky Habraken,Nolly Verstraten.

Van FC Iduna tot Poolse klimtocht
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Het kampioenschap is binnen en het feest kan 
beginnen.

Dieptepunt
Het millennium verwerken de dames niet al 
te best. Voor het eerst in het bestaan van 
de damesafdeling degradeert Dames 1. De 
teams hebben wel een paar keer pech gehad 
met nieuwe herindelingen van de bond, maar 
degradeerden nooit. Nu moet het vaandelteam 
van de afdeling echter officieel een stapje terug 
doen.

Selectieteam
Het bestuur reageert direct. Dames 1 wordt 
voortaan bestempeld als selectieteam. Het valt 
daardoor rechtstreeks onder de TC. Insteek is dat 
van UDI’19-zijde wordt verwacht dat er op een 
prestatieve wijze mee wordt omgegaan,  

dus twee keer per week trainen en zondags 
wedstrijd. Het bestuur zorgt dat coaching 
en begeleiding overeenkomen met senioren 
selectieteams. Alle energie die er door TC, 
begeleiding en trainers wordt ingestoken resul-
teert in april 2006 in een kampioenschap. De 
dames promoveren ook weer naar de 4e klasse.

Team van het jaar
Dames 1 wint in seizoen 2004/2005 de Jan 
Donkers-bokaal. Voor velen is dit een verrassing, 
want aan het einde van het vorig seizoen was 
er weinig animo om damesvoetbal bij UDI’19 
voort te zetten. Geen trainer, geen leider en 
maar net genoeg speelsters om een team te 
vormen. Maar Henk Teuwsen, George Harmsen 
en Mari v.d. Heijden trekken de kar met succes. 
De dames worden met 7 verliespunten 2e achter 
ongeslagen kampioen SES. Goede sfeer, goede 
begeleiding en een goede mix van speelsters in 
diverse leeftijdscategorieën is voor het seizoen 
2004/2005 voor de UDI’19-dames een erg goede 
gebleken. Zo goed zelfs dat nu wordt overwogen 
om een tweede team op te richten voor het 
komende seizoen 2005/2006.
   
Internationaal
Jarenlang gaat de damesafdeling naar een 
voetbalweekend in België. Het toernooi van 
Herksport in St. Lambrechtskerk nabij Hasselt 
is het doel. Sportiviteit, maar vooral plezier staat 
dan hoog in het vaandel. In de beginjaren vinden 
ze in België damesvoetbal maar niets. Als er 
dan toch dames zijn die voetbal als sport willen 
bedrijven, dan moet dat maar op een vrouwelijke 
manier: in een rokje. Er wordt daar zelfs ’s nachts 
een heuse interland gespeeld: Nederland-België, 
wel met de nodige alcohol op. Ook de partners 
zijn van de partij en Thea v.d. Heijden probeert als 
leidster/aanvoerster samen met de groepsleidster 
Ria v.d. Acker orde op zaken te houden. Dit 
jaarlijks toernooi onderstreept de saamhorigheid 
bij het damesvoetbal van UDI’19. 

Te voet bereikbaar
In 2006 komt er een andere internationale 
dimensie bij. De MA 1 gaan naar Polen. Het 
wordt een sportieve reis. De meiden verblijven in 
pension ‘Na Snieznicy’ in Mszana Dolna. Het ligt 
hoog in de bergen en is alleen te voet bereikbaar. 
Het betekent een half uur klimmen. De meiden 
doen daar veel aan ‘culturele activiteiten’ 
(winkelen) in Zakopane en Krakau en, o ja, ook 
aan voetbal. Ze doen mee aan een toernooi met 
teams van verschillende VO-scholen. En je kunt 
zeggen wat je wilt: de meiden hebben ook oog 
voor hun omgeving. Ze sparen, houden een 
loterij, zorgen voor sponsors en dit alles om de 
jeugd van Mszana Dolna tegemoet te komen in 
de vorm van sporttenues en andere attributen. 

‘ Iduna wordt kampioen 

van de selectiecom- 

petitie en wordt in de  

1e klasse geplaatst.’

Ook bij de dames: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

‘  In de beginjaren  

vinden ze in België  

damesvoetbal  

maar niets.’

Dames 1 in actie.

en promoveren naar de Regionale klasse Oost. 
De dames zijn door het dolle heen. Na de 
laatste wedstrijd in Odiliapeel gaat het met luid 
toeterende auto’s terug naar Uden. Twee dagen 
wordt er feest gevierd, met als hoogtepunt de 
kroegentocht op maandag.

Meisjesvoetbal
Voor het seizoen 1991/1992 wordt het 
meisjesvoetbal bij UDI’19 verdeeld in twee 
groepen. De leeftijden variëren van 8 tot en met 
16/17 jaar. Daarom zijn er twee teams: de M1, 
dat zijn de oudere meisjes die in de BC klasse 
spelen en de M2, de jongere meisjes die in 
de CD klasse spelen. Deze indeling werpt zijn 
vruchten af. De M1 wint de najaarscompetitie 
en speelt de voorjaarscompetitie in de 
afdeling Meierij. De M2 behaalt in het seizoen 
1992/1993 het kampioenschap in de CD-klasse 
na een geweldige wedstrijd met een echte 
scheidsrechter. HVCH wordt met 4-0 verslagen. 
Keepster Marijke blijkt bij het intrappen haar 
middelvinger gebroken te hebben. Toch keept 
zij de gehele wedstrijd en verricht nog een 
supermooie redding.

Met neus in de boter
Aan het begin van het jubileumjaar 1997/1998 
van de damesafdeling wordt Piet Hellings trainer 
van de dames. Met veel enthousiasme en inzet 
strijden de dames wekelijks voor de punten en 
dat leidt dit jaar tot een kampioenschap voor 
Dames 1. Zij promoveren naar de 4e klasse. De 
feestelijkheden rond dit kampioenschap vallen 
samen met die van het jubileum. Veel (oud-) leden 
spelen op 6 juni een lekker potje voetbal met een 
stralende zon, leuke receptie en als hoogtepunt 
de onderscheiding voor Thea v.d. Heijden als 
lid van verdienste. Ook het team MC1 wordt 
kampioen. Het seizoen begint turbulent, niets lijkt 
te gaan lukken. Het is dan toch een klein wonder 
dat er aan het eind de welverdiende bloemen zijn. 
De eerste wedstrijden worden allemaal verloren

en de sfeer rond het team is niet zo best. Op 
het moment dat de neuzen dezelfde kant op 
stonden is het zevental echt gaan draaien. Na de 
winterstop wordt er niets meer verloren.

Kampioen op het hoofdveld
Het seizoen 1998/1999 is er een met veel 
gezichten, letterlijk en figuurlijk. Als nieuwkomer 
in de vierde klasse weten de dames niet wat hen 

te wachten staat. Een hogere klasse betekent 
meer voetbal, fellere duels, betere combinaties en 
een snellere balbehandeling. De dames trainen 
hier op en met succes. Wederom gaat Dames 1 
voor het allerhoogste: de titel. 
De kampioenswedstrijd tegen Acht wordt op 
2 mei 1999 op het hoofdveld van UDI’19 
gespeeld. Veel fanatieke supporters zijn 
aanwezig, óók de Bultside is luidruchtig. De 
dames moeten er even aan wennen. In het begin 
van de wedstrijd missen de dames de rust aan de 
bal. Goed uitgespeelde en doelrijke kansen zijn er 
niet. De dames houden wel druk op het vijandelijk 
doel en na een kwartier weet Vicky Commandeur 
een slecht verwerkte voorzet af te straffen: 1-0. 
De zenuwen verdwijnen en UDI’19 gaat beter 
spelen. Nog voor de rust weet Nicole Smits 
een corner van Marijke Vermeeren af te ronden: 
2-0. De spanning is na de rust nog niet geheel 
verdwenen, maar er is een duidelijk veldoverwicht 
voor de ‘onzen’. Ester Straatman maakt aan alle 
speculaties een einde. Met een afstandsschot 
scoort zij 3-0. In het laatste kwartier komt Acht 
nog fel opzetten en weet hun eer te redden: 3-1. 
Verder laten de dames het echter niet komen. 

‘ Een dergelijke snelle 

groei levert wel eens 

probleempjes op, met 

name op het gebied 

van de accommodatie, 

want waar laat je de 

dames omkleden?’

In 2005 vormt er zich een tweede damesteam bij UDI’19.
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Het kampioenschap is binnen en het feest kan 
beginnen.

Dieptepunt
Het millennium verwerken de dames niet al 
te best. Voor het eerst in het bestaan van 
de damesafdeling degradeert Dames 1. De 
teams hebben wel een paar keer pech gehad 
met nieuwe herindelingen van de bond, maar 
degradeerden nooit. Nu moet het vaandelteam 
van de afdeling echter officieel een stapje terug 
doen.

Selectieteam
Het bestuur reageert direct. Dames 1 wordt 
voortaan bestempeld als selectieteam. Het valt 
daardoor rechtstreeks onder de TC. Insteek is dat 
van UDI’19-zijde wordt verwacht dat er op een 
prestatieve wijze mee wordt omgegaan,  

dus twee keer per week trainen en zondags 
wedstrijd. Het bestuur zorgt dat coaching 
en begeleiding overeenkomen met senioren 
selectieteams. Alle energie die er door TC, 
begeleiding en trainers wordt ingestoken resul-
teert in april 2006 in een kampioenschap. De 
dames promoveren ook weer naar de 4e klasse.

Team van het jaar
Dames 1 wint in seizoen 2004/2005 de Jan 
Donkers-bokaal. Voor velen is dit een verrassing, 
want aan het einde van het vorig seizoen was 
er weinig animo om damesvoetbal bij UDI’19 
voort te zetten. Geen trainer, geen leider en 
maar net genoeg speelsters om een team te 
vormen. Maar Henk Teuwsen, George Harmsen 
en Mari v.d. Heijden trekken de kar met succes. 
De dames worden met 7 verliespunten 2e achter 
ongeslagen kampioen SES. Goede sfeer, goede 
begeleiding en een goede mix van speelsters in 
diverse leeftijdscategorieën is voor het seizoen 
2004/2005 voor de UDI’19-dames een erg goede 
gebleken. Zo goed zelfs dat nu wordt overwogen 
om een tweede team op te richten voor het 
komende seizoen 2005/2006.
   
Internationaal
Jarenlang gaat de damesafdeling naar een 
voetbalweekend in België. Het toernooi van 
Herksport in St. Lambrechtskerk nabij Hasselt 
is het doel. Sportiviteit, maar vooral plezier staat 
dan hoog in het vaandel. In de beginjaren vinden 
ze in België damesvoetbal maar niets. Als er 
dan toch dames zijn die voetbal als sport willen 
bedrijven, dan moet dat maar op een vrouwelijke 
manier: in een rokje. Er wordt daar zelfs ’s nachts 
een heuse interland gespeeld: Nederland-België, 
wel met de nodige alcohol op. Ook de partners 
zijn van de partij en Thea v.d. Heijden probeert als 
leidster/aanvoerster samen met de groepsleidster 
Ria v.d. Acker orde op zaken te houden. Dit 
jaarlijks toernooi onderstreept de saamhorigheid 
bij het damesvoetbal van UDI’19. 

Te voet bereikbaar
In 2006 komt er een andere internationale 
dimensie bij. De MA 1 gaan naar Polen. Het 
wordt een sportieve reis. De meiden verblijven in 
pension ‘Na Snieznicy’ in Mszana Dolna. Het ligt 
hoog in de bergen en is alleen te voet bereikbaar. 
Het betekent een half uur klimmen. De meiden 
doen daar veel aan ‘culturele activiteiten’ 
(winkelen) in Zakopane en Krakau en, o ja, ook 
aan voetbal. Ze doen mee aan een toernooi met 
teams van verschillende VO-scholen. En je kunt 
zeggen wat je wilt: de meiden hebben ook oog 
voor hun omgeving. Ze sparen, houden een 
loterij, zorgen voor sponsors en dit alles om de 
jeugd van Mszana Dolna tegemoet te komen in 
de vorm van sporttenues en andere attributen. 

‘ Iduna wordt kampioen 

van de selectiecom- 

petitie en wordt in de  

1e klasse geplaatst.’

Ook bij de dames: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

‘  In de beginjaren  

vinden ze in België  

damesvoetbal  

maar niets.’

Dames 1 in actie.

en promoveren naar de Regionale klasse Oost. 
De dames zijn door het dolle heen. Na de 
laatste wedstrijd in Odiliapeel gaat het met luid 
toeterende auto’s terug naar Uden. Twee dagen 
wordt er feest gevierd, met als hoogtepunt de 
kroegentocht op maandag.

Meisjesvoetbal
Voor het seizoen 1991/1992 wordt het 
meisjesvoetbal bij UDI’19 verdeeld in twee 
groepen. De leeftijden variëren van 8 tot en met 
16/17 jaar. Daarom zijn er twee teams: de M1, 
dat zijn de oudere meisjes die in de BC klasse 
spelen en de M2, de jongere meisjes die in 
de CD klasse spelen. Deze indeling werpt zijn 
vruchten af. De M1 wint de najaarscompetitie 
en speelt de voorjaarscompetitie in de 
afdeling Meierij. De M2 behaalt in het seizoen 
1992/1993 het kampioenschap in de CD-klasse 
na een geweldige wedstrijd met een echte 
scheidsrechter. HVCH wordt met 4-0 verslagen. 
Keepster Marijke blijkt bij het intrappen haar 
middelvinger gebroken te hebben. Toch keept 
zij de gehele wedstrijd en verricht nog een 
supermooie redding.

Met neus in de boter
Aan het begin van het jubileumjaar 1997/1998 
van de damesafdeling wordt Piet Hellings trainer 
van de dames. Met veel enthousiasme en inzet 
strijden de dames wekelijks voor de punten en 
dat leidt dit jaar tot een kampioenschap voor 
Dames 1. Zij promoveren naar de 4e klasse. De 
feestelijkheden rond dit kampioenschap vallen 
samen met die van het jubileum. Veel (oud-) leden 
spelen op 6 juni een lekker potje voetbal met een 
stralende zon, leuke receptie en als hoogtepunt 
de onderscheiding voor Thea v.d. Heijden als 
lid van verdienste. Ook het team MC1 wordt 
kampioen. Het seizoen begint turbulent, niets lijkt 
te gaan lukken. Het is dan toch een klein wonder 
dat er aan het eind de welverdiende bloemen zijn. 
De eerste wedstrijden worden allemaal verloren

en de sfeer rond het team is niet zo best. Op 
het moment dat de neuzen dezelfde kant op 
stonden is het zevental echt gaan draaien. Na de 
winterstop wordt er niets meer verloren.

Kampioen op het hoofdveld
Het seizoen 1998/1999 is er een met veel 
gezichten, letterlijk en figuurlijk. Als nieuwkomer 
in de vierde klasse weten de dames niet wat hen 

te wachten staat. Een hogere klasse betekent 
meer voetbal, fellere duels, betere combinaties en 
een snellere balbehandeling. De dames trainen 
hier op en met succes. Wederom gaat Dames 1 
voor het allerhoogste: de titel. 
De kampioenswedstrijd tegen Acht wordt op 
2 mei 1999 op het hoofdveld van UDI’19 
gespeeld. Veel fanatieke supporters zijn 
aanwezig, óók de Bultside is luidruchtig. De 
dames moeten er even aan wennen. In het begin 
van de wedstrijd missen de dames de rust aan de 
bal. Goed uitgespeelde en doelrijke kansen zijn er 
niet. De dames houden wel druk op het vijandelijk 
doel en na een kwartier weet Vicky Commandeur 
een slecht verwerkte voorzet af te straffen: 1-0. 
De zenuwen verdwijnen en UDI’19 gaat beter 
spelen. Nog voor de rust weet Nicole Smits 
een corner van Marijke Vermeeren af te ronden: 
2-0. De spanning is na de rust nog niet geheel 
verdwenen, maar er is een duidelijk veldoverwicht 
voor de ‘onzen’. Ester Straatman maakt aan alle 
speculaties een einde. Met een afstandsschot 
scoort zij 3-0. In het laatste kwartier komt Acht 
nog fel opzetten en weet hun eer te redden: 3-1. 
Verder laten de dames het echter niet komen. 

‘ Een dergelijke snelle 

groei levert wel eens 

probleempjes op, met 

name op het gebied 

van de accommodatie, 

want waar laat je de 

dames omkleden?’

In 2005 vormt er zich een tweede damesteam bij UDI’19.
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