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Onderwerp: Resultaat EK Voetbal Odense Denemarken 2011
Beste geselecteerde Deaf Red Devils,
Namens BDC moet ik jullie allen van harte feliciteren met het behaalde resultaat op het EK.
Deze 6de plaats is een prestatie waarop jullie fier mogen zijn. Mits wat meer geluk konden
jullie in de halve finale gezeten hebben ! Immers jullie hielden heel lang stand tot in de
slotminuten tegen gereputeerde tegenstanders in sommige wedstrijden !
Met deze uitslag en een goed uitslagendossier van dit EK zal BDC het allerbeste halen bij
BOIC om de deelname van de ploeg te bevestigen voor de Deaflympics 2013 gelet op het
feit dat de ploeg nog jong is en in opbouw alsook dat het beetje geluk ontbrak om zich te
plaatsen voor de halve finales. We verwachten de beslissing halfweg 2012.
Ook willen we speciaal de Staf danken die dit allen bewerkstelligt hebben met Lieven,
Dominique en Nico, plus kinesist Dimitrie, materiaal verzorger Alexander, verantwoordelijke
catering Rita alsook de vele vrijwilligers die meegingen naar Odense om jullie te helpen
alsook de sponsors. Dit verdient een zeer grote pluim want zonder hen was dit alles niet
mogelijk geweest in het prachtig verblijf te Marslew waarin jullie 2 weken lang vol met de
nodige sportluxe mochten verblijven ! De prima voorbereiding van Lieven en zijn staf met
beperkte middelen heeft jullie 2 prachtige weken laten doen beleven. Buitenlandse ploegen
keken vol argwaan naar het goedkopere maar veel luxueuzer verblijf van ons !
En nu op naar de Deaflympics 2013 !
Met sportieve groeten,

Jan Van den Braembussche

Nicolas Rettmann

Coördinator - Sportdirecteur
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