
ACHTSTE F INALES

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

25/06 
(wed. 37) 15:00  2e Groep A / 2e Groep C Stade Geoffroy Guichard, 

Saint-Etienne

25/06 
(wed. 38) 18:00 1e Groep B / 3A/C/D Parc des Princes, 

Paris

25/06 
(wed. 39) 21:00 1e Groep D / 3B/E/F Stade Bollaert-Delelis, 

Lens

26/06 
(wed. 40) 15:00 1e Groep A / 3C/D/E Stade de Lyon, 

Lyon

26/06 
(wed. 41) 18:00 1e Groep C /  3A/B/F Stade Pierre Mauroy, 

Lille Métropole

26/06 
(wed. 42) 21:00  1e Groep F / 2e Groep E Stadium de Toulouse, 

Toulouse

27/06
(wed. 43) 18:00  1e Groep E / 2e Groep D Stade de France, 

Saint-Denis

27/06 
(wed. 44) 21:00  2e Groep B / 2e Groep F Stade de Nice, 

Nice

GROEP A

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

10/06 21:00 Frankrijk / Roemenië Stade de France, 
Saint-Denis

11/06 15:00 Albanië / Zwitserland Stade Bollaert-Delelis, 
Lens

15/06 18:00 Roemenië / Zwitserland Parc des Princes, 
Paris

15/06 21:00 Frankrijk / Albanië Stade Vélodrome, 
Marseille

19/06 21:00 Zwitserland / Frankrijk Stade Pierre Mauroy, 
Lille Métropole

19/06 21:00 Roemenië / Albanië Stade de Lyon, 
Lyon

GROEP C

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

12/06 18:00 Polen / Noord-Ierland Stade de Nice, 
Nice

12/06 21:00 Duitsland / Oekraïne Stade Pierre Mauroy, 
Lille Métropole

16/06 18:00 Oekraïne / Noord-Ierland Stade de Lyon, 
Lyon

16/06 21:00 Duitsland / Polen Stade de France, 
Saint-Denis

21/06 18:00 Oekraïne / Polen Stade Vélodrome, 
Marseille

21/06 18:00 Noord-Ierland / Duitsland Parc des Princes, 
Paris

GROEP E

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

13/06 18:00 Ierland / Zweden Stade de France, 
Saint-Denis

13/06 21:00 België / Italië Stade de Lyon, 
Lyon

17/06 15:00 Italië / Zweden Stadium de Toulouse, 
Toulouse

18/06 15:00 België / Ierland Stade de Bordeaux, 
Bordeaux

22/06 21:00 Zweden / België Stade de Nice, 
Nice

22/06 21:00 Italië / Ierland Stade Pierre Mauroy, 
Lille Métropole

GROEP B

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

11/06 18:00 Wales / Slovakije Stade de Bordeaux, 
Bordeaux

11/06 21:00 Engeland / Rusland Stade Vélodrome, 
Marseille

15/06 15:00 Rusland / Slovakije Stade Pierre Mauroy, 
Lille Métropole

16/06 15:00 Engeland / Wales Stade Bollaert-Delelis, 
Lens

20/06 21:00 Slovakije / Engeland Stade Geoffroy Guichard, 
Saint-Etienne

20/06 21:00 Rusland / Wales Stadium de Toulouse, 
Toulouse

GROEP D

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

12/06 15:00 Turkije / Kroatië Parc des Princes, 
Paris

13/06 15:00 Spanje / Tsjechië Stadium de Toulouse, 
Toulouse

17/06 18:00 Tsjechië / Kroatië Stade Geoffroy Guichard, 
Saint-Etienne

17/06 21:00 Spanje / Turkije Stade de Nice, 
Nice

21/06 21:00 Kroatië / Spanje Stade de Bordeaux, 
Bordeaux

21/06 21:00 Tsjechië / Turkije Stade Bollaert-Delelis, 
Lens

GROEP F

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

14/06 18:00 Oostenrijk / Hongarije Stade de Bordeaux, 
Bordeaux

14/06 21:00 Portugal / IJsland Stade Geoffroy Guichard, 
Saint-Etienne

18/06 18:00 IJsland / Hongarije Stade Vélodrome, 
Marseille

18/06 21:00 Portugal / Oostenrijk Parc des Princes, 
Paris

22/06 18:00 Hongarije / Portugal Stade de Lyon, 
Lyon

22/06 18:00 IJsland / Oostenrijk Stade de France, 
Saint-Denis

Trierstraat 31
1040 Brussel

T 02 285 02 11
F 02 230 74 43

Adressen ACV bouw - industrie & energie

Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Brussel Pletinckxstraat 19 T 02 557 85 85

Charleroi rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T 011 29 09 80

Leuven L. Vanderkelenstraat 32 T 016 21 94 21

Liège boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 
La Louvière: place Maugrétout 17 
Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7

T 065 37 25 93
T 065 37 26 11 
T 069 88 07 42

Namur -  
Brabant Wallon

Bouge: chaussée de Louvain 510 
Nivelles: rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 00

Verviers pont Léopold 4 / 6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 146 
Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge: Oude Burg 17
Ieper: St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk: President Kennedypark 16 D 
Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare: H. Horriestraat 31A

T 050 44 41 76 
T 059 34 26 30
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40 
T 051 26 55 30
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KWARTFINALES

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

30/06
(wed. 45) 21:00 winnaar 

wedstrijd 37 / winnaar 
wedstrijd 39

Stade Vélodrome, 
Marseille

01/07 
(wed. 46) 21:00 winnaar 

wedstrijd 38 /  winnaar 
wedstrijd 42

Stade Pierre Mauroy, 
Lille Métropole

02/07 
(wed. 47) 21:00 winnaar 

wedstrijd 41 /  winnaar 
wedstrijd 43

Stade de Bordeaux, 
Bordeaux

03/07 
(wed. 48) 21:00 winnaar 

wedstrijd 40 / winnaar 
wedstrijd 44

Stade de France, 
Saint-Denis

FINALE

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

10/07 21:00 winnaar 
wedstrijd 49 / winnaar 

wedstrijd 50
Stade de France, 

Saint-Denis

HALVE FINALES

Datum Uur Land Uitslag Land Stadion

06/07 
(wed. 49) 21:00 winnaar 

wedstrijd 45 / winnaar 
wedstrijd 46

Stade de Lyon, 
Lyon

07/07 
(wed. 50) 21:00 winnaar 

wedstrijd 47 / winnaar 
wedstrijd 48

Stade Vélodrome, 
Marseille
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Trierstraat 31
1040 Brussel

T 02 285 02 11
F 02 230 74 43

Adressen ACV bouw - industrie & energie

Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Brussel Pletinckxstraat 19 T 02 557 85 85

Charleroi rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T 011 29 09 80

Leuven L. Vanderkelenstraat 32 T 016 21 94 21

Liège boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 
La Louvière: place Maugrétout 17 
Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7

T 065 37 25 93
T 065 37 26 11 
T 069 88 07 42

Namur -  
Brabant Wallon

Bouge: chaussée de Louvain 510 
Nivelles: rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 00

Verviers pont Léopold 4 / 6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 146 
Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge: Oude Burg 17
Ieper: St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk: President Kennedypark 16 D 
Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare: H. Horriestraat 31A

T 050 44 41 76 
T 059 34 26 30
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40 
T 051 26 55 30


