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--------------------------------Universiade Nieuwsbrief 6 juli--------------------------------- 

Vandaag blikken we terug op de eerste resultaten van dag 2 en 3 en zullen we vooruitblikken naar het 
programma voor morgen. Met grote trots kunnen we mededelen dat de eerste Nederlandse medaille 
binnen is. Ook heeft Kinge Zandringa een knappe 4de plaats bij de 50 meter vlinderslag behaald en zal 
turnster Elze Geurts uitkomen in de AA finale en sprongfinale. 

Zilver voor judoka Geke van den Berg 
Judoka Geke van den Berg, studente aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, heeft gisteren een knappe 
zilveren medaille gewonnen in de finale van -63kg 
tijdens de Zomeruniversiade in Napels! In de finale stond 
ze tegenover de sterke Japanse Nana Kota. Na een 
sterke start nam Kota de wedstrijd over. Twintig 
seconden wist de Japanse Van Den Berg in een 
houdgreep te houden, waarna de tijd op 2:08 werd 
stopgezet. De Nederlandse is erg tevreden over het 
resultaat. Wij feliciteren haar van harte feliciteren met 
de eerste Nederlandse medaille op de Universiade 2019.   
 

Naast Geke, kwamen ook Hilde Jager (-70kg), Jur 
Spijkers (+90kg) en Jim Heijman (-81kg) de afgelopen 

twee dagen in actie. 
Hilde wist helaas niet 
verder te komen dan de eerste ronde. Jim daarentegen wist 
gisteren de eerste twee rondes te winnen, maar helaas ging de 
Rus Abas Azizov er de derde ronde met de winst vandoor.         
Jur heeft donderdag gestreden voor de bronzen medaille. De         
21 jarige student van de Saxion Hogeschool uit Deventer doet 
dit jaar voor de eerste keer mee met Universiade. Helaas was de 
Koreaan Mingjong Kim te sterk en eindigde Jur uiteindelijk op 
een 5de plaats. Vandaag komt Jur weer in actie. Ditmaal in de 
open klasse. 

Tafeltennissers als team actief in poule wedstrijden 
Donderdag kwamen Nolan Schultz, Patrick Bruijne en 
Lars Banning voor de eerste keer als team in actie 
tegen Korea. De heren speelden goed en  zaten hier en 
daar zelfs dichtbij gamewinst. Helaas ging uiteindelijk 
Korea met de winst er vandoor. De uitslag werd 3-0. 
Een dag later speelde Nederland tegen de Verenigde 
Staten voor een plaats bij de laatste 16. Na een strijd 
van drie uur door Nolan Schultz, Patrick Bruijne en 
Lennart Slaats werd er uiteindelijk met 3-2 van de VS 
verloren in het teamtoernooi. De laatste wedstrijd 
werd verloren met 13-11 in de alles beslissende 5de 
game. Daarmee heeft Nederland net een plaats bij de 
laatste 16 misgelopen. Vandaag vinden de individuele kwalificaties plaats.  
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Elze Geurts door naar finales 
Elze Geurts, studente aan Universiteit van Amsterdam, is gisteren 
achtste geworden tijdens de kwalificatiewedstrijd voor de 
Universiade. Haar score op de meerkamp: 50.250. Sprong: 13.300, 
brug 12.450, balk 12.050, vloer 11.900. Elze heeft zich geplaatst 
voor de meerkampfinale en de sprongfinale. De meerkampfinale is 
vanavond om 18:30u en de sprongfinale staat vooralsnog voor 
morgen om 11:00u gepland.  

Kinge Zandringa vierde bij finale 50 meter vlinderslag 
Zwemster Kinge 
Zandringa, studente 
aan de Hogeschool 
van Amsterdam, 
kwam gisteravond in 
actie tijdens de finale 
van de 50 meter 
vlinderslag. Met een 
tijd van 26.68 greep 
ze net naast het podium, maar behaalde een knappe vierde plek. De Zuid-Afrkaanse Tayla Lovemore 
won de wedstrijd in een tijd van 26.25. Twee jaar geleden behaalde Zandringa ook al de vierde plek 
tijdens de Zomeruniversiade in Taipei.  
Naast Kinge kwamen gisteren ook Ben Schwietert en Bart Sommeling in actie op de 200 meter vrij 
en Valerie van Roon en Lou Lou Vos op de 100 meter vrij. Helaas wisten zij niet de halve finales te 
bereiken. Een dag eerder kwamen Tom Donker, Tessa Vermeulen en Thomas Verhoeven en 
Marieke Tienstra in actie en misten allen op een haar na de halve finales.  

Zowel degen als floret schermers in actie op dag 2 en 3 
Donderdag kwamen als eerste de degen schermsters Carmel Tulen, Day de Wijn en Ellen Obster in 
actie. Carmel en Ellen gingen als eerste door naar de eliminaties, waarbij Carmel drie partijen wist 
te winnen en Ellen zelfs vier partijen. Day was erg dicht bij de kwalificatie voor de T64, maar wint 
uiteindelijk maar één partij en verliest de andere drie partijen met 5-4. Later die ochtend schermen 
Carmel en Ellen voor een plek om de T32 te bereiken. Helaas verliest Carmel met 15-14 van 
Angeline Favre uit Zwitserland. Ellen verliest met 15-8 van de Koreaans Heeju Jeon. Zondag komen 
de dames weer in actie tijdens het teamtoernooi.  

Gisteren kwamen degen schermers David van Nunen, Rafaël Tulen en Randy Postma voor het eerst 
in actie. De dag begon goed, waarbij alle drie de heren vier partijen wisten te winnen. In de T64 
winnen David en Rafaël hun eliminaties. David won met 15-10 van Daniel Fridman uit Israël. Rafaël 
won met 15-4 van Sandor Cho Taeun uit Hongarije. Randy 
verliest met 13-12 van Maciej Bielec uit Polen. De T32 is het 
eindstation voor David en Rafaël. Floret schermster Eline 
Rentier kwam later die dag ook in actie. Zij wist de eerste 
twee partijen in de poule te winnen. In de T64 was de eerste 
tegenstander helaas ook de laatste tegenstander. Ze verloor 
met 15-6 van de Hiu Wai Valerie uit Hong Kong.  
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Foto van de dag 
Judoka Geke van den Berg heeft de eerste 
Nederlandse medaille binnen gehaald! Op de foto 
staat de trotse Geke met haar medaille op de foto.   
 

Verjaardag 
Vandaag viert schermcoach Edwin 
Treffers zijn 51ste verjaardag. Van 
harte gefeliciteerd Edwin! Een fijne 
verjaardag gewenst. 
 

Resultaten en live beelden van 
wedstrijden 
De resultaten van de meeste wedstrijden zijn terug te 
vinden via de officiële website van de Universiade. De 
link is: 
https://www.universiade2019napoli.it/en/risultati/. 
Bovendien zijn de halve finales en de finales te volgen 
via FISU.tv en zendt Eurosport veel beelden van de 
Universiade rechtstreeks uit.  
 

 
 

 

Programma voor zondag 7 juli  

 

 Atletiek  Zwemmen  Turnen  Judo  Tafeltennis  Taek-
wondo  

Schermen  Boog-
schieten  

Ochtend   Va 9.30 
100 vrij M: 
Ben 
Schwietert & 
Bart 
Sommeling 
100 vlinder 
V: Kinge 
Zandringa 

  10.00 - 12.30 
uur evt. 3e 
ronde 
individueel 
Nolan Schultz, 
Patrick Bruijne, 
Lars Banning, 
Lennart Slaats 

 Va 9.00  
Degen 
team 
dames 
Carmel 
Tulen, Ellen 
Obster, Day 
van Dijk 

 

Middag 
17.00 
NED – 
USA 
Finale 
WK 
voetbal 
vrouwen 

  11.00  
Elze 
Geurts 
finale 
sprong 

     

Avond   Va 18.00 
Evt. halve 
finale 100 
vrij M en 
100 vl V 
Evt. finale 
100 rug V 

      

https://www.universiade2019napoli.it/en/risultati/

