Zaterdag 30 juli

AZSV vr1 – Feyenoord vr1
Trainingskamp belangrijk
voor Feyenoord
Met de 35-jarige Manon Melis, tegenwoordig coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord, loopt de komende
dagen een icoon van het Nederlandse vrouwenvoetbal op sportpark Villekamp rond. Met 136 interlands en
59 doelpunten was Manon tot 2019 topscorer aller tijden bij de Leeuwinnen. Toen werd ze afgelost door
Vivianne Miedema. Melis speelde negen jaar in het buitenland: Zweden en Amerika. Wij vroegen haar naar
het belang van een trainingskamp en een oefenwedstrijd, maar ook naar de clinic op vrijdagmiddag.
“In de voorbereiding op een nieuw
seizoen is het fijn om een paar dagen
samen te zijn met het team. We zijn
net deze week begonnen met de eerste
trainingen, we hebben er zes nieuwe
speelsters bij. Zo kan iedereen elkaar
beter leren kennen.
Samen eten, activiteiten ondernemen,
wat groepsgesprekken en dat alles in
een andere omgeving. Zoiets kan later

in het seizoen heel waardevol blijken
voor de teamspirit. De wedstrijd tegen
AZSV is de eerste in onze voorbereiding.
Dat zal voor AZSV niet anders zijn.
Iedereen krijgt speeltijd en wil al wat
laten zien, maar het gaat vooral om
fit worden, minuten maken. Wellicht
proberen de trainers al verschillende
formaties uit.

Aanvang clinic

:

vrijdag 16.00 uu
r
vooraf aanmeld
en
, toegang grati
Aanvang wedst
s
rijd: zaterdag 14
.30 uur
(poorten open
13.30 uur)
Entree:
jeugd tot 14 ja
ar 3 euro;
volwassenen 5
euro
(voorverkoop N
avis Sport)

Vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur geven
we een clinic. De meeste speelsters bij
ons vinden het erg leuk om jonge meiden te trainen. We hebben er een flink
aantal die een sportopleiding volgen,
een paar hebben zelfs al trainersdiploma’s. Wij zijn allemaal heel enthousiast
over vrouwenvoetbal, we willen jonge
meiden inspireren om ook te gaan voetballen. Dat is waar het ons om gaat”.

AZSV-trainer Dennis Teunissen:
“fantastische belevenis“

Dennis Teunissen valt met recht met zijn neus in de boter. Vier weken terug
zag hij langs de lijn AZSV-VR de Achterhoek Cup winnen. Nu mag de van
beroep docent lichamelijke opvoeding ‘zijn’ vrouwen laten aantreden
tegen een topclub.

Hoe leuk is het om tegen een topteam te voetballen?
“Wedstrijden tegen betaald voetbalclubs
zijn altijd bijzonder om mee te maken,
zeker wanneer je tegen een topteam
als Feyenoord mag spelen. Je speelt in
je voetballeven niet zo vaak dit soort
wedstrijden. Omdat het vrouwenvoetbal
de laatste jaren, op betaald niveau, pas
echt in opkomst is, zullen de dames
van AZSV nog nooit tegen zo’n topteam
gespeeld hebben.
Feyenoord heeft afgelopen seizoen een
mooie start gemaakt in de Eredivisie
vrouwen, met prima overwinningen in
eigen huis tegen topploegen als Ajax en
PSV. Daarnaast is Feyenoord een grote
naam. Leuke bijkomstigheid: een aantal
meiden en ikzelf zullen tegen onze

Feyenoord komt naar AZSV!
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Sponsors bedankt
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Lachend graven beide
oudjes in hun geheugen en delen
elkaars herinneringen. “Weet je nog
hoeveel publiek er wel niet langs de lijn
stond bij de wedstrijd tegen Feyenoord”
zegt Judith. “Of dat fantastische doelpunt dat Merel scoorde” zegt Marijke.
Beide dames zijn even stil en genieten
in gedachten van die mooie dag in
2022. “Het was ook fantastisch goed georganiseerd en AZSV heeft zich van haar
beste kant laten zien” mijmert Marijke.
“Inderdaad, we kregen achteraf ook de
nodige complimenten van de dames en
staf uit 010” vult Judith aan.
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TRAININGSKAMP FEYENOORD VROUWEN
29 TOT EN MET 31 JULI 2022

Het is 30 juli 2082. De 89-jarige Marijke Somsen kijkt
met een glimlach naar buiten. Zojuist is achterkleindochter Pip bij haar op bezoek geweest
en heeft ze met veel plezier geluisterd naar
de enthousiaste voetbalverhalen van haar
oogappel. Ze ziet veel van zichzelf terug
in Pip.
De deur van de gemeenschappelijke
woonkamer op Beth San gaat open
en Marijke ziet haar voetbalvriendin
van vroeger binnenkomen. Judith
Westervelt, afgelopen februari 88 jaar
geworden, is nog steeds een vlotte
dame en ondanks haar leeftijd redt ze
zich nog prima zonder rollator. Judith
neemt plaats bij Marijke en zegt:
“Marijk, weet je dat het vandaag precies
60 jaar geleden is dat we met AZSV
tegen de vrouwen van Feyenoord
hebben gespeeld?” Marijke fronst
haar wenkbrauwen, denkt even na en
reageert: “Verdorie Juud, je hebt gelijk.
Dat vond ik, samen met de promotie
naar de hoofdklasse in het seizoen
2022/2023, toch wel één van de
hoogtepunten van onze voetbalcarrière”.

Op welke ‘ambiance’ hoop je?
AZSV viert het 40-jarig jubileum van
vrouwenvoetbal. Inmiddels is AZSV op
Hoe bereiden jullie je voor?
het gebied van vrouwenvoetbal enorm
“Zo goed mogelijk. We hebben de
doorgegroeid, zijn er 270 vrouwelijke
voorbereiding aangepast op deze
leden en is het een voorbeeld voor veel
wedstrijd. In plaats van in augustus te
clubs in het oosten van het land. Het zou
starten richting de competitie, hebben
mooi zijn om dit met veel betrokkenen
we het nu opgedeeld in twee blokken.
en oud-betrokkenen te vieren en er saNadat we op 25 juni nog de finale om de men met leden, oud-leden, vrijwilligers,
Achterhoek Cup hebben gespeeld, heb- Aaltenaren en andere voetballiefhebbers
ben de meiden even een korte periode
een mooie dag van te maken. Ik hoop op
rust gekregen. Op 18 juli pakken we de veel toeschouwers”.
trainingen weer op richting de wedstrijd
tegen Feyenoord. Daarna zullen we weer Wil je meer weten over Dennis Teuniseven vakantie nemen en dan begint de sen, kijk dan voor een interview op het
voorbereiding voor de competitie weer
Instagram-account van AZSV-vrouwen1.
op 15 augustus”.
favoriete club spelen. Dit maakt het dus
extra leuk”.
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De wekker gaat, met een schok wordt
Marijke wakker en ontwaakt ze uit haar
droom. Het is zaterdag 30 juli 2022. De
dag van de wedstrijd tegen Feyenoord.
Lachend denkt ze terug aan haar
droom van zojuist. De wedstrijd tegen
Feyenoord moet nog gespeeld worden,
maar ze weet nu al dat het één van de
hoogtepunten uit haar voetbalcarrière
gaat worden.
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Komt allen naar AZSV in het weekend van 29 en 30 juli om
daar de vrouwen van Feyenoord (en AZSV) aan het werk te zien.

Speelsters en begeleiding van AZSV-VR1 bedanken onderstaande sponsoren
voor het mogelijk maken van de wedstrijd tegen én het aanbieden van het
trainingskamp aan Feyenoord. Fantastisch dat jullie dit voor ons hebben
gedaan!
• Groepsaccommodatie Kom in de Bedstee, de perfecte accommodatie voor
groepen tot 30 personen.
• Albert Heijn, naast onze fantastische shirtsponsor, ook onze sponsor van
levensmiddelen tijdens dit trainingsweekend.
• GUV Uitvaartverzorging, die de gratis vrijdagmiddag-clinic voor alle
meiden mogelijk maakt.
• Angelique Womens Wear, jarenlang onze shirtsponsor, en nog steeds trouw.
• Aalten Vooruit, onze media sponsor.
• Auto Wisselink, zonder hun VW-busjes kom je nergens.
En ze doen nog veel meer!
• Dick Houwers, het adres voor interieur advies.
VILLEKAMP
AALTEN
• Vario Grass Fields, de specialist
in het inrichten
van recreatieve
buitenruimte.
30 juli - 14.30u
29 juli - 16.30u
• Restaurant
Krul verzorgt
Feyenoord vrijdagavond
op culinair
gebied.
30 Zaterdag
29 Vrijdag
Wedstrijd
Clinic door Feyenoord vrouwen
• KPMG Meijburg, voor al uw fiscale en juridische
vraagstukken
07 AZSV - Feyenoord
07 voor jeugd tot en met 14 jaar.
hebben zij de specialisten.
• AB Kitwerken
levert de wedstrijdbal van de oefenwedstrijd.
Koop uw kaarten in de kantine van AZSV of bij Navis Sport.
•Aanmelden
AZSV-supportersvereniging,
zonder supporters zijn
weBeperkt
nergens.
voor de clinic kan via azsvfeyenoord@gmail.com.
Let op!
plek beschikbaar.
• Eén sponsor wenst liever niet vermeld te worden.
DIT EVENT WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR

