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WK-Voetbal speloverzicht
12 juni - 13 juli 2014 Brazilië

De volgende 32 teams hebben zich voor het WK 2014 in Brazilië gekwalifi ceerd:

uit Europa: België Kroatië
Bosnië Herzegovina Nederland
Duitsland Portugal
Engeland Rusland
Frankrijk Zwitserland
Griekenland Spanje
Italië

uit Zuid-Amerika: Argentinië Colombia
Chili Uruguay
Ecuador Brazilië

uit Afrika: Algerije Kameroen
Ivoorkust Nigeria
Ghana

uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied: Costa Rica Mexico
Honduras VS

uit Azië: Australië Japan
Iran Zuid-Korea

In de voorronde zijn er 8 groepen met elk 4 deelnemers.

In elke groep worden 6 wedstrijden gespeeld (elk team tegen een ander team in deze groep).
De twee beste teams kwalifi ceren zich voor de achtste fi nales.

De tijden van de wedstrijden komen overeen met de Midden-Europese zomertijd (MEZT).
(De lokale tijd in Brazilië is 5 uur (in Manaus en Cuiabá 6 uur) terug.)

Vul de spelresultaten in de juiste velden in.

Groep A
do. 12 juni 2014 (22:00) São Paulo

Brazilië - Kroatië __ / __
vr. 13 juni 2014 (18:00) Natal

Mexico - Kameroen __ / __
di. 17 juni 2014 (21:00) Fortaleza

Brazilië - Mexico __ / __
woe. 18 juni 2014 (24:00) Manaus
Kameroen - Kroatië __ / __

ma. 23 juni 2014 (22:00) Brasília
Kameroen - Brazilië __ / __

ma. 23 juni 2014 (22:00) Recife
Kroatië - Mexico __ / __

Groep C
za. 14 juni 2014 (18:00) Belo Horizonte

Colombia - Griekenland __ / __
za. 14 juni 2014 (03:00) Recife

Ivoorkust - Japan __ / __
do. 19 juni 2014 (18:00) Brasília

Colombia - Ivoorkust __ / __
do. 19 juni 2014 (24:00) Natal

Japan - Griekenland __ / __
di. 24 juni 2014 (22:00) Cuiabá

Japan - Colombia __ / __
di. 24 juni 2014 (22:00) Fortaleza

Griekenland - Ivoorkust __ / __

Groep B
vr. 13 juni 2014 (21:00) Salvador

Spanje - Nederland __ / __
vr. 13 juni 2014 (24:00) Cuiabá

Chili - Australië __ / __
woe. 18 juni 2014 (18:00) Porto Alegre
Australië - Nederland __ / __

woe. 18 juni 2014 (21:00) Rio de Janeiro
Spanje - Chili __ / __

ma. 23 juni 2014 (18:00) Curitiba
Australië - Spanje __ / __

ma. 23 juni 2014 (18:00) São Paulo
Nederland - Chili __ / __
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Achste finale:
za. 28 juni 2014 (18:00) Belo Horizonte (Mineirão)

1 winnaar groep A - tweede groep B __ / __
za. 28 juni 2014 (22:00) Rio de Janeiro (Maracanã)

2 winnaar groep C - tweede groep D __ / __
zo. 29 juni 2014 (18:00) Fortaleza (Castelão)

3 winnaar groep B - tweede groep A __ / __
zo. 29 juni 2014 (22:00) Recife (Arena Pernambuco)

4 winnaar groep D - tweede groep C __ / __
ma. 30 juni 2014 (18:00) Brasília (Estádio Nacional de Brasília)

5 winnaar groep E - tweede groep F __ / __
ma. 30 juni 2014 (22:00) Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

6 winnaar groep G - tweede groep H __ / __
di. 1 juli 2014 (18:00) São Paulo (Arena de São Paulo)

7 winnaar groep F - tweede groep E __ / __
di. 1 juli 2014 (22:00) Salvador (Arena Fonte Nova)

8 winnaar groep H - tweede groep G __ / __

Groep D
za. 14 juni 2014 (21:00) Fortaleza

Uruguay - Costa Rica __ / __
za. 14 Juni 2014 (24:00) Manaus

Engeland - Italië __ / __
do. 19 juni 2014 (21:00) São Paulo

Uruguay - Engeland __ / __
vr. 20 juni 2014 (18:00) Recife

Italië - Costa Rica __ / __
di. 24 juni 2014 (18:00) Natal

Italië - Uruguay __ / __
di. 24 juni 2014 (18:00) Belo Horizonte
Costa Rica - Engeland __ / __

Groep G
ma. 16 juni 2014 (18:00) Salvador

Duitsland - Portugal __ / __
ma. 16 juni 2014 (24:00) Natal

Ghana - VS __ / __
za. 21 juni 2014 (21:00) Fortaleza

Duitsland - Ghana __ / __
zo. 22 juni 2014 (24:00) Manaus

VS - Portugal __ / __
do. 26 juni 2014 (18:00) Recife

VS - Duitsland __ / __
do. 26 juni 2014 (18:00) Brasília

Portugal - Ghana __ / __

Groep E
zo. 15 juni 2014 (18:00) Brasília
Zwitserland - Ecuador __ / __
zo. 15 juni 2014 (21:00) Porto Alegre
Frankrijk - Honduras __ / __

vr. 20 juni 2014 (21:00) Salvador
Zwitserland - Frankrijk __ / __
vr. 20 juni 2014 (24:00) Curitiba
Honduras - Ecuador __ / __

woe. 25 juni 2014 (22:00) Manaus
Honduras - Zwitserland __ / __

woe. 25 juni 2014 (22:00) Rio de Janero
Ecuador - Frankrijk __ / __

Groep H
di. 17 juni 2014 (18:00) Belo Horizonte

België - Algerije __ / __
di. 17 juni 2014 (24:00) Cuiabá

Rusland - Zuid-Korea __ / __
zo. 22 juni 2014 (21:00) Porto Alegre
Zuid-Korea - Algerije __ / __
zo. 22 juni 2014 (18:00) Rio de Janeiro

België - Rusland __ / __
do. 26 juni 2014 (22:00) São Paulo
Zuid-Korea - België __ / __
do. 26 juni 2014 (22:00) Curitiba

Algerije - Rusland __ / __

Groep F
zo. 15 juni 2014 (24:00) Rio de Janeiro
Argentinië - Bosnië H. __ / __

ma. 16 juni 2014 (21:00) Curitiba
Iran - Nigeria __ / __

za. 21 juni 2014 (18:00) Belo Horizonte
Argentinië - Iran __ / __

za. 21 juni 2014 (24:00) Cuiabá
Nigeria - Bosnië H. __ / __

woe. 25 juni 2014 (18:00) Porto Alegre
Nigeria - Argentinië __ / __

woe. 25 juni 2014 (18:00) in Salvador
Bosnië H. - Iran __ / __
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Kwartfi nale Halve fi nale Finale

vr. 4 juli 2014 (22:00)

Fortaleza (Castelão)

winnaar achste fi nale 1
winnaar achste fi nale 2 __ / __

di. 8 juli 2014 (22:00)

Belo Horizonte (Mineirão)

winnaar kwartfi nale 1
winnaar kwartfi nale 2 __ / __

vr. 4 juli 2014 (18:00)

Rio de Janeiro (Maracanã)

winnaar achste fi nale 5
winnaar achste fi nale 6 __ / __

zo. 13 juli 2014 (21:00)

Rio de Janeiro (Maracanã)

winnaar halve fi nale 1
winnaar halve fi nale 2 __ / __

za. 5 juli 2014 (22:00)

Salvador (Arena Fonte Nova)

winnaar achste fi nale 3
winnaar achste fi nale 4 __ / __

woe. 9 juli 2014 (22:00)

São Paulo (Arena de São Paulo) spel om de 3e plaats
winnaar kwartfi nale 3 za. 12 juli 2014 (22:00)

winnaar kwartfi nale 4 __ / __ Brasília (Estádio Nacional de Brasília)

za. 5 juli 2014 (18:00) verliezer halve fi nale 1
Brasília (Estádio Nacional de Brasília) verliezer halve fi nale 2 __ / __
winnaar achste fi nale 7
winnaar achste fi nale 8 __ / __

_________________

_________________

1e plaats
wereldkampioen voetbal 2014

_________________

2e plaats
vice-wereldkampioen voetbal 2014

3e plaats

wereldkampioen voetbal 2014




