
Uitnodiging voor 
amateurverenigingen
uit Zwolle en de regio.



Aan het bestuur,

Op vrijdag 19 mei a.s. speelt PEC Zwolle Vrouwen tegen sc Heerenveen Vrouwen in het 
MAC3PARK stadion. Dit is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2016/2017. Wij nodigen 
de leden van uw vereniging graag uit om te komen kijken naar deze wedstrijd. 

Afgelopen seizoen hebben leden van diverse amateurverenigingen uit Zwolle en de wijde 
regio de wedstrijden van PEC Zwolle Vrouwen bezocht. Ondanks de aanmoedigingen van het 
publiek zijn de resultaten in de competitie niet volgens verwachting verlopen. Toch zitten de 
vrouwen nu in een positieve flow. Zo werden er de laatste weken mooie overwinningen 
geboekt op Telstar en Achilles ‘29. En bereikte PEC Zwolle Vrouwen de halve finale in de 
KNVB-beker. Een mooie opsteker! En momenteel wordt er in de play-offs gestreden om de 
plaatsen 5 tot met 8 in de Eredivisie Vrouwen.

Nieuw Zwols toeschouwersrecord

Om iedereen te bedanken voor hun support, nodigen wij de leden, zowel de vrouwen- en 
meisjes teams als ook de mannen en jongens, uit voor de wedstrijd PEC Zwolle Vrouwen 
tegen sc Heerenveen Vrouwen. Voor alle leeftijden geldt dit keer gratis entree. En we gaan 
er voor om het toeschouwersrecord bij een wedstrijd van PEC Zwolle Vrouwen te verbreken. 
Dit record staat nu op 4.200.

Gratis entree. Wel een kaart nodig.

Zien wij jullie in het MAC3PARK stadion op vrijdag 19 mei? Ondanks de gratis entree heb je 
wel een kaart nodig. Meld je uiterlijk maandag 15 mei aan door een e-mail te sturen naar 
peczwollevrouwen@peczwolle.nl en geef door met hoeveel jullie komen. We ontvangen het 
liefst één mail per elftal (dus geen individuele aanmeldingen). Dan zorgen wij ervoor dat 
de kaarten op naam van elftal en vereniging op de wedstrijddag klaar liggen in de fanshop 
(via de hoofdingang). Hoe meer, hoe beter natuurlijk, want wij vinden het fantastisch om 
voor veel en enthousiast publiek te spelen!

Aanvang

De wedstrijd begint om 19.30 uur en het MAC3PARK stadion is vanaf 18.00 uur geopend. 
Kunnen wij op jullie rekenen bij het aanmoedigen? Graag tot ziens op vrijdag 19 mei !

Met sportieve groet,

PEC Zwolle Vrouwen 
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