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--------------------------------Universiade Nieuwsbrief 4 juli--------------------------------- 

Vanaf vandaag zullen we jullie dagelijks via de Universiade Nieuwsbrief op de hoogte houden van het 
programma en de resultaten (van de vorige dag) van onze Nederlandse atleten. Na de indrukwekkende 
openingsceremonie van gisteren had een aantal atleten maar weinig tijd om uit ter rusten. Vandaag waren  
namelijk voor een aantal atleten de teamkwalificaties voor de tafeltennissers en vonden de eerste zwem-, 
judo- en schermwedstrijden plaats.  
 

Openingsceremonie San Paolo Stadion 
Gisteren om 21:00u ging de openingsceremonie van de 
Zomeruniversiade 2019 van start. Met een groot deel van de 
delegatie waren we aanwezig om Nederland te 
vertegenwoordigen in het San Paolo Stadion in het centrum 
van Napels. Een aantal anderen kwam vandaag al in actie en 
konden daardoor helaas niet aanwezig zijn. Om 18:00u 
vertrokken tientallen bussen vanuit de atletendorpen richting 
het stadion waar vervolgens alle 112 landen vertegen-
woordigd werden tijdens een indrukwekkende ceremonie. 
Turnster Elze Geurts had de eer om namens de Nederland als 
vlaggendraagster voorop te lopen. Zij was door Team de 
Mission verkozen omdat dit haar derde Universiade is waarbij 
ze in actie komt. Naast het officiële gedeelte waarbij de 
Universiade vlam werd aangestoken en de FISU vlag werd 
gehesen, waren er verschillende live optredens. Andrea 
Bocceli sloot met zijn indrukwekkende stemgeluid de 
ceremonie af, waarna de bussen weer richting de 
atletendorpen vertrokken.  

 

Volg de wedstrijden live via FISU.tv 
Via www.fisu.tv kunnen alle halve finales en finales live gevolgd worden.. Via het mailadres dat je opgeeft 
word je vervolgens up-to-date gehouden over wanneer de live uitzendingen plaatsvinden. Uiteraard kun je 
Student Team NL ook via Facebook   
https://nl-nl.facebook.com/studentteamnl/ en Instagram: https://www.instagram.com/student_teamnl/ 
 

Interview Eline Rentier 
Gisteren heeft floret schermster Eline Rentier een interview gegeven bij AllSportsRadio. In het interview 
spraken ze haar over de Universiade in Napels, maar ook over het WK Schermen in Budopest. Daarbij gaf ze 
onder andere het belang van deze toernooien voor de voorbereiding van Tokyo 2020 aan. Het interview is 
terug te luisteren via https://soundcloud.com/allsportsradio/van-universiade-naar-wk  

http://www.fisu.tv/
https://nl-nl.facebook.com/studentteamnl/
https://www.instagram.com/student_teamnl/
https://soundcloud.com/allsportsradio/van-universiade-naar-wk
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Foto van de dag 
Tijdens de openingsceremonie in het Sao Poalo Stadion  

 
 

Programma voor vrijdag 5 juli 

 

 Atletiek  Zwemmen  Turnen  Judo  Tafeltennis  Taek -
wondo  

Schermen  Boog-
schieten  

Ochtend   Vanaf 9:30 
200 vrij M: 
Ben 
Schwietert 
& Bart 
Sommeling 
100 vrij V: 
Valerie van 
Roon & 
Loulou Vos 

 11:00 
Geke van 
den Berg  
-63 kg & 
Jim 
Heijman 
 -81 kg 

  9:00 
heren 
degen 
David van 
Nunen, 
Rafael 
Tulen, 
Randy 
Postma 

 

Middag     12:00 Team  
NED – USA 
Nolan Schultz, 
Patrick Bruijne,  
Lars Banning 
en Lennart 
Slaats 

 12:00 
Dames 
floret 
Eline 
Rentier 

 

Avond   Va 18:00 
evt. halve 
finale 200 
vrij M & 
100 vrij V 
evt. finale 
50Vl V, 
100rug M, 
200rug V & 
50vl M. 

18:00 – 
19:30 
Elze 
Geurts 
Kwalifica-
tie voor 
AA finale 
en toestel 
finales 

18:15 
mogelijk 
Geke van 
den Berg 
en Jim 
Heijman 
finales 

    


	Vanaf vandaag zullen we jullie dagelijks via de Universiade Nieuwsbrief op de hoogte houden van het programma en de resultaten (van de vorige dag) van onze Nederlandse atleten. Na de indrukwekkende openingsceremonie van gisteren had een aantal atleten...

