
Daphne Kosters, Lieke Martens, Anouk 
Hoogendijk, Jackie Groenen...in dat rijtje past 
Demi Geelkerken naadloos tussen. Ga maar na: 
• Pupil van het jaar 2016-2017 

• Winnaar zwaluwen jeugdbeker JO11 Noord 

• #MOTW voetbalschool SVN ‘69 

• Jeugdspeler van de week: april 
2016 

• Selectiespeler MO13 KNVB 
Noord 

• Als enige speelster uit regio 
Meppel geselecteerd!  

In een competitie met 
voornamelijk jongens kost het 
Demi geen enkele moeite om 
zich staande te houden.  
Sterker nog ze weet zich de 
meeste mannelijke 
leeftijdsgenoten met groot 
gemak de baas. Met haar 
keeperskwaliteiten weet ze 
menigeen te verbazen. De heren 
tegenstander verkijken zich 
regelmatig in het feit dat er een 
meisje op doel staat, maar 
komen gedurende de wedstrijd 
er al gauw achter dat deze dame 
schier onmogelijk te passeren is. 

Nu alleen nog een paar jaar 
wachten tot SVN ‘69 deze dame 
in haar eerste selectie zal op 
stellen. Kwestie van tijd! 
Daarna komen vanzelf  
Feyenoord, Oranje en FC 
Barcelona aan de beurt. 

Demi Geelkerken 
Selectiespeler MO13 KNVB Noord



Demi’s talent werd al in een vroeg stadium onderkent, 
maar als zoveel spelertjes van nog jonge leeftijd wilde ook 
Demi graag voetballen èn keepen. Na enkele seizoenen 
over de velden te hebben gezworven werd ze in het 
seizoen ‘16-‘17 een vaste waarde in het doel. Ze zette de 
lijnen uit in het veld en coachte van achteruit het team in 
de goede richting.  

Kenmerkend voor haar speelstijl zijn haar 
voetbaltechnisch inzicht en niet aflatende inzet. Ze staat 
te boek als een moderne meevoetballende keeper die met 
regelmaat tot buiten het 16-meter-gebied te vinden is. 
Met katachtige reflexen voorkomt ze menig ‘zeker’ 
doelpunt. Om vervolgens het spel volledig om te draaien 
door een spits in kansrijke positie te bereiken.  

Een talent ‘pur sang’ waar ze bij de KNVB niet aan 
voorbij konden. We wensen Demi alle succes bij de 
talenten van KNVB Noord de komende tijd! 

Demi (of  Demy): 
(Uitspraak: DEE-mie) 

Is een Griekse meisjesnaam, 
het betekent “aarde Godin”.  
Tevens “zon van de Godin 
van de oogst”  
In Frankrijk zowel gebruikt 
voor jongens en meisjes. 
Ook: Vlaams voor halflang 
kledingstuk.  
Daarnaast: het vierde 
studioalbum van Demi 
Lavato.  
Ook: champagnefles van 375 
ml dan wel groot glas bier. 
Alsmede: Latijns woord voor 
half.  
Gebruikt in combinatie met: 
-chef  
-sec  
-Moore 
-glace 
-de Zeeuw 

 

Alle inspanningen van de afgelopen jaren hebben 
zich dan uiteindelijk uitbetaald in een uitnodiging 
door de talentcoaches van de KNVB voor het 
selectieteam Noord meisjes onder 13 jaar. Iets waar 
we als SVN ‘69 natuurlijk supertrots op zijn.


