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Goedemiddag!  

Na een lange en voorspoedige reis zijn we weer thuis. Gisteren zijn we om 8 uur uit het hotel vertrokken 

en na een aantal plas- en koffiepauzes en een langere stop om een hapje te eten kwamen we om iets na 

half 6 aan bij station Utrecht Lunetten.  

Erg leuk om aan te komen rijden en zien dat er mensen staan met Nederland vlaggen en oranje sjaaltjes 

om ons te ontvangen. Heel fijn dat deze mensen de kou hebben getrotseerd om het team terug te 

verwelkomen! Na afscheid van elkaar te hebben genomen ging iedereen zijn/haar eigen weg naar huis. Ik 

denk dat er veel bijgepraat is gisteravond, iedereen heeft een schat aan ervaringen in Zwitserland 

opgedaan.  

Henrianne Jansen is vanuit Zurich naar Washington gevlogen, zij had daar schoolverplichtingen. Henrianne 

zal in februari weer terugkeren naar Nederland.  

                           

Zoals duidelijk is, het WK zit erop. De staf en het bestuur van KNDSB, afdeling voetbal zullen zich de 

komende tijd bezig gaan houden met de zakelijke en financiële afronding van het WK.  

Er staat formeel niets op de planning tot de kwalificatie voor het EK van 2022, welke in najaar 2021 zullen 

plaatsvinden. We willen niet zolang wachten en zullen met het team blijven trainen en oefenwedstrijden 

spelen zodat de meiden nog beter op elkaar raken ingespeeld. Hoe dit precies vorm zal krijgen en onder 

wiens leiding dit gaat gebeuren wordt nog besproken.  

Zodra hier meer over bekend is, zal de KNDSB, afdeling voetbal dit meedelen. 

 



 

Rest mij, namens het hele team, als laatste iedereen te bedanken die in welke vorm het Nederlands team 

heeft ondersteund. Lieve, warme en motiverende berichten via facebook, appjes, filmpjes, aanwezigheid in 

Zwitserland of via andere kanalen. Het was voor het team waardevol, we hebben ons daardoor gesteund 

gevoeld.  

Een recordaantal mensen die ons via Facebook hebben gevolgd, maar liefst 755 mensen die lid zijn 

geworden van de speciale facebook groep. De dagelijkse nieuwsbrief die dagelijks naar 81 adressen is 

verstuurd. 
 

Zeker niet onbelangrijk zijn de bedrijven die ervoor gezorgd hebben dat dit financieel mogelijk was, zonder 

deze steun was dit allemaal niet mogelijk geweest. Ook grote dank aan mensen die zich belangeloos voor 

dit team hebben ingezet, we zijn jullie heel dankbaar. 
 

De laatste woorden zijn uiteraard een quote van Johan Cruijff, laat deze goed op u inwerken:  

Het goeie doel is niet het eigen doel. 

 

 


