Doof Oranje nieuws
Nog één dagje en dan is het na maanden voorbereiden eindelijk zover, wij zullen met vlucht AY1302 om 11.45 uur
vertrekken vanaf Schiphol. Na een tussenlanding op Helsinki airport zullen wij doorvliegen naar het vliegveld van
Tampere. Daar hopen wij om 16.30 uur plaatselijke tijd (15.30 Nederlandse tijd) aan te komen.
Wij zullen verblijven in hotel Scandic Tampere Hämeenpuisto, op 6,1 km afstand van de sporthal Pirkkahlli.
Verwachtingen qua weer zijn redelijk. Het kan enorm koud zijn in Finland in deze periode maar zoals het er nu
uitziet, zal de temperatuur om en nabij het vriespunt blijven steken. Misschien zien we sneeuw maar andere
neerslag wordt (nu nog) niet verwacht.
Het 5e Europees Kampioenschap futsal voor Doven zal donderdag officieel van start gaan.
Beide Nederlandse teams zullen vrijdag in actie komen. De mannen om 10.00 uur (09.00 uur Nederlandse tijd) tegen
Noorwegen. De vrouwen om 15.00 uur (14.00 uur Nederlandse tijd) tegen Engeland.
Via een nieuwsbrief zoals deze willen we de thuisblijvers dagelijks op de hoogte houden van de verrichtingen van
beide Nederlandse teams. U bent opgenomen in de email lijst. Wilt u liever geen email ontvangen, dan kunt u dit
laten weten door op deze mail te reageren. Deze nieuwsbrief zal, als alles lukt, een keer per dag worden verstuurd.
Wilt u vaker op de hoogte worden gehouden, meld u zich dan aan op facebook bij
https://www.facebook.com/groups/241217716693012/ (EK futsal voor Doven 2018 Tampere (Finland). Hier zullen
regelmatig berichten worden gepost.
Website vanuit de organisatie: www.futsal2018.org
Een oprecht woord van dank aan iedereen die het, op welke manier dan ook, mogelijk heeft gemaakt dat de
Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen kunnen meedoen aan dit EK.
Zonder jullie (financiële) steun was deelname niet mogelijk geweest. Bedankt voor het vertrouwen in dit team!
Zowel de mannen als vrouwen zullen alles geven en de staf zal hen hierin zo goed mogelijk ondersteunen.
We gaan ervoor!
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