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Goedenavond!
Vanmorgen was het voor sommigen al vroeg opstaan om op tijd in Utrecht te zijn.
Om 8 uur werd er verzameld op station Utrecht Lunetten. Fijn om Henrianne Jansen, die in Amerika
studeert, weer bij de ploeg te hebben.
Poegleidster Henny Coenders – Bouw hebben we in Venlo opgepikt en Amos Muller zal morgenavond bij
de ploeg aansluiten.
Na afscheid genomen te hebben van de aanwezige familie en vrienden, vertrokken we naar Zurich.
De reis verliep goed. Een aantal pauzes gehad om het toilet te bezoeken, te tanken en uiteraard de benen
te strekken. Wat oponthoud gehad door file en ook regen weerhield ons soms van doorrijden.
Uiteindelijk toch mooi op tijd aangekomen in het Dormero hotel in Zurich.
Het hotel ligt in de nabijheid van Zurich airport en heeft verschillende winkels in de directe omgeving. Ook
is er een directe busverbinding met het centrum. Reistijd naar de sporthal in Winterthur bedraagt,
afhankelijk van het verkeer ongeveer 25 minuten. De kamers in het hotel zijn ruim en netjes, de bedden
zijn zo hoog dat wanneer je er opzit, je voeten de grond niet raken.
Na het installeren van de kamers hebben we gebruik gemaakt van het diner in buffetvorm.
Medewerkers zijn allemaal vriendelijk en behulpzaam. Als dit zo blijft zullen we hier een prima verblijf
hebben.
Morgenochtend wordt er vroeg ontbeten en staat er voor 10 uur een training op het programma.
Na de training zullen we onze accreditatie pasjes afhalen om vervolgens terug te gaan naar het hotel om
aldaar even te gaan rusten.
Later in de middag zullen we weer teruggaan naar Winterthur om de opening bij te wonen. Dan snel weer
terug naar het hotel voor een goede nachtrust want zaterdag 10 uur staat de eerste wedstrijd, tegen
Thailand, op het programma.
Voor nu goede nacht vanuit Zurich en tot morgen!

