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------------------------------------------------ PERSBERICHT 2 juli--------------------------------------------------- 

Student Team NL met 45 atleten en 15 begeleiders vertegenwoordigd op 
de Zomeruniversiade in Napels 

Napels – De Nederlandse Delegatie komt de komende twee weken in acht verschillende 
sportdisciplines in actie tijdens de Zomeruniversiade, de Olympische Spelen voor 
studenten. De Zomeruniversiade vindt net als de Winteruniversiade iedere twee jaar plaats 
en zal dit jaar van 3 tot 14 juli plaatsvinden in Napels. 

Student Team NL, zoals de Nederlandse afvaardiging zich noemt, neemt deel aan handboogschieten, 
turnen, atletiek, schermen, judo, zwemmen, tafeltennis en taekwondo.  
 
Topsportende studenten uit Hoger Onderwijs 
De deelnemers aan de Universiade staan ingeschreven bij een Hoger Onderwijsinstelling en worden 
afgevaardigd door Studentensport Nederland in overleg met de betreffende sportbonden. In totaal 
zullen er bijna 6000 atleten uit 112 verschillende landen in 18 verschillende sporten uitkomen.  
 
Olympiërs onder de Nederlandse deelnemers 
Atleet Laura de Witte en zwemmer Ben Schwietert namen deel aan de Olympische spelen in Rio de 
Janeiro. Naast deze twee atleten zullen naar verwachting ook Eline Rentier (schermen), Kinge 
Zandringa (zwemmen) en Robin Didden (taekwondo) hoge ogen kunnen gooien.  
 
Elze Geurts als vlaggendraagster 
Turnster Elze Geurts zal morgen namens de Nederlandse Delegatie de Nederlandse vlag dragen 
tijdens de openingsceremonie in het Stadio San Paolo. De geneeskunde studente van de Universiteit 
van Amsterdam wist tijdens de Zomeruniversiade in 2017 in Taipei nog de finale bij het 
sprongonderdeel te bereiken en staat momenteel tweede op de Nederlandse ranglijst bij het 
gelijknamige turnonderdeel. Elze komt als enige van de huidige groep Nederlandse atleten voor de 
derde keer in actie tijdens een Zomeruniversiade. Dit is een vrij unieke prestatie en tevens de reden 
waarom zij door Team de Mission is verkozen als vlaggendraagster. 
 
Volg Student Team NL op Facebook en Instagram  
De media liaison van Student Team NL communiceert de komende 2 weken de resultaten en 
prestaties middels persberichten. Daarnaast worden de Facebook- en Instagrampagina van Student 
Team NL voortdurend gevuld met foto’s, video’s en sfeerreportages van de sporters. Volg Student 
Team NL op Facebook  
https://nl-nl.facebook.com/studentteamnl/  en Instagram: 
https://www.instagram.com/student_teamnl/ 
Bovendien zijn de halve finales en de finales te volgen via FISU.tv en zendt Eurosport veel beelden 
van de Universiade rechtstreeks uit.  
 
 
 
------------------------------------------------- EINDE PERSBERICHT --------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie: 
Joyce Schonenburg – Media Liaison Student Team NL  

 topsport@studentensport.nl                0031 6 26921343 (WhatsApp) 

https://nl-nl.facebook.com/studentteamnl/
https://www.instagram.com/student_teamnl/
mailto:topsport@studentensport.nl
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Een deel van de Nederlandse delegatie 
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