Persbericht
World Deaf Football Championships 19/06 - 02/07/2016 Salerno/Italia
Belgische Dove Rode Duivels eervol 8ste op hoogstaand WK !
Terwijl de Rode Duivels het EK bekampen in Frankrijk en ook de 1/4 finale behaalden doen onze
Dove Rode Duivels ; "Deaf Red Devils" genoemd; deel aan het WK in het Italiaanse Salerno bij
Napels.
Na de sensationele zege en plaatsing voor de kwartfinale tegen gastland Italië afgelopen zaterdag
moesten als tweede van de reeks het opnemen tegen het sterke Rusland die zoals reeds
doorgeven verloren met 3-0.
De volgende wedstrijden voor de 5de tot 8e plaats waren geen succesvolle matchen en moesten
ze steeds het onderspit delven tegen betere tegenstrevers. Na eerst tegen het semi-professionele
Egypte met 4-1 de wedstrijd moesten ondergaan werd deze middag verloren tegen GrootBrittannië met 4-0 waardoor ze 8e werden in de eindstand, eenzelfde resultaat als op het EK 2015
maar nu op wereldvlak en als 5de Europese land.
Na dit WK wordt de volle foucus gelegd op de kwalificatiematch voor de Deaflympics 2017 tegen
Rusland . Nadat België in deze poule Spanje versloeg met ruime 6-2 cijfers in oktober 2015 en
Rusland zelf Spanje versloeg met 4-1 moeten onze Dove Duivels op 15 oktober 2016 in Moskou
proberen de groepszege te veroveren met een rechtstreekse kwalificatie. Een gelijkspel volstaat
daarvoor maar we zagen heden dat dit een zeer zware klus wordt. De groepswinnaars zijn
rechtstreeks gekwalificeerd en de 3 beste tweeden op basis van de resultaten op het huidige WK
en de ranking. Daarom waren ook de afgelopen plaatswedstrijden superbelangrijk om een hoge
ranking te waarborgen om heropgevist te worden als een van de beste tweeden.
Maar alleszins mogen we nu reeds van een geslaagd WK spreken na de groepsfases waarin we ons
bij de beste 8 van de wereld konden plaatsen.
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Meer informatie over dit WK voetbal kan u volgen via :
https://www.facebook.com/deafdevils/?fref=nf
https://twitter.com/DeafDevilsBel
https://twitter.com/Belgianfootball
http://deafdevils.wix.com/deafdevils
http://www.belgianfootball.be/nl/homepage

Voor meer informatie: BDC persdienst, Van den Braembussche Jan
e-mail: communications@deafsport.be
BDC is de merknaam van het Koninklijk Sportverbond der Doven van België (K.S.V.D.B.) vzw gesticht in 1922
Website: www.deafsport.be
Aangesloten liga's : Dovensport Vlaanderern vzw - Ligue Sportive Francophone des Sourds asbl
Lid van: International Committee of Sports for the Deaf (I.C.S.D.) - European Deaf Sport Organisation (E.D.S.O.) - Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.)

