
10 jaar Girls Cup Maastricht!

Dat werd het: ‘Girls Cup Maastricht 2009’ was het allereerste Girls 
only-toernooi van Nederland en werd een daverend succes! Erica 
Terpstra kwam zelfs naar Maastricht voor de prijsuitreiking en 32 
teams hadden de tijd van hun leven, eindelijk was er een interna-
tionaal meidenvoetbaltoernooi.

Duidelijk trend
In de beginjaren bleef het altijd een beetje lastig om men-
sen enthousiast te krijgen voor het meidenvoetbal. Maar met 

De organisatie wordt bijgestaan door meer dan 100 vrijwilligers. 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op ons 
toernooi, we gaan er voor de 10e keer een prachtig feest van 
maken!

Comité Girls Cup Maastricht, vv Scharn en VV Keer

Meer informatie op www.girlscupmaastricht.nl  

Het internationale meisjes/damesvoetbaltoernooi Girls Cup 
Maastricht bestaat dit jaar 10 jaar. Maarliefst 800 deelneem-
sters komen naar Maastricht om tijdens het Pinksterweekend 
op 19 en 20 mei te komen strijden om de grootste beker. Met 
64 teams uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Zwitserland, 
België en Frankrijk wordt het jubileum gevierd met het groot-
ste aantal deelneemsters tot nu toe. 

Het begon 10 jaar geleden met een telefoontje van Euro-Sportring 
met de vraag of vv Scharn geïnteresseerd was in de organisatie 
van het eerste internationale ‘Girls only-toernooi’ van Nederland. 
Interesse was er zéker en ervaring met het opzetten van (interna-
tionale) toernooien hadden de heren toernooiorganisatoren van vv 
Scharn absoluut... maar een meidentoernooi?!
Toenmalig wedstrijdsecretaris Ton Vernooij stelde voor een paar dames 
te bellen om deze uitdaging samen aan te gaan en zo geschiedde.

Voetbal en randzaken
De heren hielden zich bezig met het alles wat met voetbal te maken 
had en de dames met alle randzaken eromheen waarbij het geheel 
moest zorgen voor een onvergetelijk toernooi.

trots kunnen we melden dat dit inmiddels 
geheel en al veranderd is! Onze stoere 
Nederlandse leeuwinnen zijn Europees 
kampioen geworden en deze trend zet 
zich duidelijk voort. Girls Cup Maastricht 
is inmiddels zó uit haar voegen gebarsten 
dat vv Scharn de hoeveelheid meiden die 
willen meedoen niet meer geplaatst krijgt. 

Samen met VV Keer 
Vorig jaar werd voor het eerst samenge-
werkt met VV Keer en ook dit jaar wordt 
er op beide complexen gevoetbald. Beide 
clubs beleven veel plezier aan deze succes-
volle samenwerking en zijn bijzonder trots 
dat ze op deze manier 800 meiden een 
fantastisch voetbalweekend in Maastricht  
kunnen bieden.

Save de date
Op zaterdag 19 en zondag 20 mei vinden de 
wedstrijden plaats vanaf 9.00 uur op zowel de velden van vv Scharn 
als van VV Keer.  De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 19 
mei om 13.00 uur op het hoofdveld van vv Scharn, waarbij dans-
groep Reality aanwezig zal zijn met een wervelende show.

2009 Eerste editie Girlscup met als gast Erika Terpstra.

Foto’s Remy Frints/ vv Scharn
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Sibemaweg 44 ◆ 6224 DC Maastricht ◆ info@topmakelaars.com

VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING VAN UW WONING!

www.topmakelaars.com

Thuis in Maastricht-Oost

Wij hebben de koper

voor uw woning!

Instituut voor huidverbetering

“Als ik in de spiegel kijk, ben ik tevreden over mijn figuur.  

Centre Beauté heeft mij behandeld met Lipofreeze.” 

Met sporten en het volgen van een dieet lukte het me niet  

om dat laatste vet op mijn buik en heupen kwijt te raken.  

Met zachte Lipofreeze behandelingen zijn mijn vetcellen 

pijnloos verwijderd, zonder littekens! Je ziet niet dat ik 

behandeld ben en het geeft een geweldig blijvend resultaat.

Bevrijd van hardnekkig vet
Voel me strakker in mijn vel – Elly Caubo 

 
  CentreBeauteMaenen

Kuur Lipofreeze  
& Body bandage 
1 470  2 395 

 
2 Lipofreeze behandelingen  
(1 zone) + 6 Body bandages

1 470

Brillen • Contactlenzen • Optometrie

Kruispunt Heer  Akersteenweg 47
Maastricht  043-3619900 www.valkbril.nl

Zien en er goed uitzien


