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Goedendag!  

Dit is de eerste nieuwsbrief voor het WK futsal 2019. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief, net als 

tijdens het EK in Finland, dagelijks zal uitkomen. In de nieuwsbrief zal verslag worden gemaakt van de dag, 

de wedstrijden en zullen enkele bijzonderheden worden gedeeld (uiteraard indien aanwezig).  

Deze nieuwsbrieven zullen in de avonduren verstuurd worden, samen met de link naar het videoverslag, 

wat ook dagelijks gemaakt zal worden. 

We wensen u alvast veel leesplezier! 

Het Nederlandse team bestaat uit 10 speelsters, 2 keepsters en 6 begeleidende stafleden: 

                          

#1 Elisa Hartog                                        #7 Marieke Voeten                           Michael de Vet (bondscoach -  bestuur) 

#2 Tesse Boers                                        #8 Sharon Nout                                 Wietse Sijm (assistent bondscoach) 

#3 Eline Bekooy                                      #9 Bernice Leming                            Henny Coenders–Bouw(ploegleidster) 

#4 Isis Chrisstoffels                                #10 Amy Stoel                                    Amos Muller (media – cameraman) 

#5 Mariska Nieborg                               #11 Tessa Konijn                                Stanley Kuster (fysiotherapeut) 

#6 Henrianne Jansen                             #12 Myrthe Brugman                       Erika Bloemkolk (PR – tolk)  

 

Het team zal met 2 busjes vertrekken naar Zwitserland op donderdag 7 november a.s. vanaf het 

parkeerterrein van station Utrecht Lunetten.  

De verwachting is rond 19.00 uur aan te komen in hotel Dormero in Zurich.  

 Vrijdag staat er een training in de sporthal van Winterthur op het programma, evenals de 

openingsceremonie, eveneens in de Eulachhallen. De reistijd tussen het hotel en de sporthal bedraagt, 

afhankelijk van de drukte op de weg, ongeveer 30 minuten.  
 

Het wedstrijdschema, zoals dit nu bekend is, is als volgt: 

Zaterdag 9 november 10.00 uur Thailand – Nederland 

Zondag 10 november 10.00 uur Nederland – Zwitserland 

Maandag 11 november 12.15 uur Brazilië - Nederland 

Welke wedstrijden hierna worden gespeeld is afhankelijk van de resultaten van bovenstaande wedstrijden.  

  



 

 

Meer informatie over het Nederlandse team kan worden gevolgd via facebook:   

https://www.facebook.com/groups/1115052582036899/ 

Mocht er vanuit de organisatie geen live verslag van de wedstrijden worden gedaan, dan kan de wedstrijd 

via de facebookgroep live worden bekeken.  

Ook via de website van het WK kunnen de verrichtingen worden gevolgd: www.futsal2019.com  

Iets meer over Zwitserland: 

Zwitserland is een land in het midden van Europa met als buren Duitsland in het noorden, Frankrijk in het 

westen, Italië in het zuiden, Oostenrijk en Liechtenstein in het oosten en heeft ruim 8 miljoen inwoners. De 

Zwitserse cultuur is sterk beïnvloed door die van buurlanden Duitsland, Frankrijk en Italië. Duits, Frans en 

Italiaans zijn alle drie officiële talen in Zwitserland, evenals het Reto-Romaans. 

Tot de volgende nieuwsbrief, vanuit Zwitserland!  

Bis zum nächsten Newsletter aus der Schweiz!                                                                                     
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