
Hereninterland Nederland – Joegoslavië

Op dinsdag 24 september 2002 organiseert TTV Never Despair uit Den Bosch in
samenwerking met Rutac Sport and Events de hereninterland Nederland –
Joegoslavië. De aanvang van deze wedstrijd zal zijn om 18.30 uur.

Nederland zal haar sterkste team aan de start brengen. Dit team bestaat uit onze
wereldtoppers Danny Heister en Trinko Keen en wordt gecompleteerd door het
aanstormende talent Kalun Yu. De definitieve opstelling van de Joegoslaven is op dit
moment nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen de ervaren spelers
Grujic, Karakasevic en Lupulescu hun opwachting maken.

Poule

Deze interland is de eerste wedstrijd van het Nederlands team in de 1e ronde van de
Europese Liga. Naast Nederland en Joegoslavië zijn ook Frankrijk en Oostenrijk in
deze poule ingedeeld. In deze eerste ronde spelen de landen slechts éénmaal tegen
elkaar. Bij de loting is bepaald, dat Nederland naast deze interland nog een
uitwedstrijd heeft op dinsdag 8 oktober 2002 tegen Frankrijk en een thuiswedstrijd op
dinsdag 12 november 2002 tegen Oostenrijk.

Na deze poule volgt een tweede ronde waarbij de poules worden ingedeeld in teams
van vier landen op basis van de klassering in de eerste ronde. De klassering in de
poule is uiteindelijk bepalend voor de plaatsing tijdens de EK landenteams, welke
van 29 maart tot en met 6 april 2003 plaatsvindt.

Kaartverkoop

Heeft u zin om deze interland op hoog niveau te komen aanschouwen? Bestel dan
nu uw kaarten. De prijzen hiervoor bedragen:

- Volwassenen € 5,00
- Jeugd (t/m 15) € 2,50

Neem voor het bestellen van de kaarten contact op met Selma Paetzel van TTV
Never Despair via E-mail: Selmapaetzel@hotmail.com of telefoon: 06-47886461.
De kaarten zullen op de dag van de interland voor u klaar liggen aan de kassa.

Locatie

De interland zal gespeeld worden in de accommodatie van TTV Never Despair:

TTV Never Despair
1e Rompert 9
‘s-Hertogenbosch
tel. 073-6423728
www.neverdespair.nl

Algemene informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. R.
Sprang van TTV Never Despair via tel.nr. 06-22413202.


