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Bom dia,

Het belangrijkste nieuws uit deze update

Hierbij ontvangt u de zevende Coimbra
Update, een dagelijks verslag van de
European Universities Games 2018 - het
grootste studentensportevenement van
Europa. Vanuit standplaats Coimbra
doen reporters Job Zomerplaag en Ivar
Laanen verslag van de mooiste verhalen
binnen en buiten de lijnen.

Handbalsters plaatsen zich voor finale
10 keer eremetaal voor Nederlandse
roeiers, waarvan drie gouden medailles
Nijmeegse handballers spelen om vijfde plek
Badmintonners nemen afscheid van toernooi

Als er hier in Coimbra tijdens de EUG een Holland
House had gestaan, dan zou het waarschijnlijk
vanochtend geen dak meer hebben gehad. In
Nederlands weer - bewolkt, een beetje regen en een
frisse wind - regende het gisteren op de roeibaan
medailles voor Nederland. Terwijl de ene medaille nog
moest worden uitgereikt, werd er op het water een
nieuwe gewonnen. Aan het einde van de dag hadden
de Nederlandse roeiers maar liefst 10 medailles bij
elkaar verzameld: driemaal brons, viermaal zilver en
driemaal goud. Dit brengt het totaal van medailles voor
de Nederlandse universiteiten op 11, goed voor een
derde plek in de landenranglijst. Vandaag komt daar
een plak bij: gisteravond stuntten de Nijmeegse
handbalvrouwen tegen de Duitse topfavoriet en
plaatsten ze zich voor de finale die vandaag wordt
gespeeld. Laten we terugblikken op een
'oranje woensdag' in Coimbra.

LM2-, Wageningen University & Research

3 keer goud!

W4-, TU Delft (Proteus-Eretes)

LW4x, TU Delft (Laga)

Nederlandse roeiers winnen, zingen en juichen in laatste wedstrijd van het seizoen
Het was voor veel roeiers een kers op de taart of juist een laatste kans om een slechte reeks te
doorbreken. De EUG-races worden gehouden aan het einde van het seizoen van de Nederlandse
wedstrijdroeiers. De Portugese roeibaan vormde het decor voor een vreugdevolle dag - niet alleen
de medailles werden gevierd maar ook het (tijdelijke) vaarwel van zware trainingsschema's en
voedingsregimes.
Voordat de roeiers dan eindelijk een hap konden
nemen van een broodje kebab - gekocht bij de
enige eetgelegenheid in de wijde omtrek - moest
er nog wel 2000 meter worden overbrugd. De
Utrechtse student Tosca Kettler beet het spit af in
haar lichte dames skiff - en met succes. Achter de
Portugese bondsroeister Bela Branco pakte ze het
zilver, de eerste Nederlandse plak van de dag. De
toegestroomde roeifans hoefden niet lang te
wachten op een volgende medailleceremonie met
een Nederlands tintje - een klein halfuur later kon
het Eindhovense brons van Robert Tiemeijer en
Christiaan Rosendaal (mannen dubbeltwee)
worden gevierd. In de race om de prijzen voor het
dames dubbeltwee-veld wisten de Delftse
roeisters Veerle Koot en Amber Stienstra
(Proteus-Eretes) het brons te pakken, waarmee ze
De Delftse roeiers pakken het zilver
de boot van de Universiteit Groningen en een
in het koningsnummer
andere Delftse boot (Laga) achter zich lieten.
Kort daarna volgde het eerste Nederlandse goud tijdens deze EUG. In de race bij de lichte dames
dubbelvier bleef de Laga-boot de rest van het veld voor. Eenmaal op het podium zongen de 'golden
girls' hun verenigingslied - een terugkerend ritueel gedurende de dag. Terwijl de Delftse roeisters
zongen, kwamen in de lichte mannen twee zonder-race de Wageningse boot van Julian Bakker en
Tijmen Van Rietbergen als eerste over de finishlijn: zo was de tweede gouden plak een feit. Een uur
later lieten Danielle Bruel en Lisanne Van Der Lelij (twee-zonder) de Utrechtse supporters een tweede
maal, na het zilver voor Tosca Kettler, juichen door ook een zilveren race te roeien. In de lichte
vrouwen dubbel-twee-race die volgde was er weer een Nederlandse boot succesvol, deze keer ging
het brons naar de Twentse studenten Lisanne De Weert en Johanna Boogert. Hierna leek het winnen,
zingen en juichen niet meer te stoppen. In de dames vier-zonder won de Delftse boot het goud - en
mochten het podium delen met een ploeg van de University of Twente, die een sterke race bekroonde
met een zilveren plak. De laatste Nederlandse medaille van de dag werd gewonnen in het
koningsnummer, bij de mannen acht. Deze keer was de medaille zilver van kleur - en werd uitgereikt
aan de Proteus-roeiers van de TU Delft.

Overzicht van roeiuitslagen
LW1X, (Universiteit Utrecht)

LM2-, (Wageningen U.)

LM2X, B-finale (Universiteit Leiden)

1

LM1X, (Eindhoven U. of Tech.)

6

M2X, B-finale (U. van Amsterdam)

2

M1X, (Universiteit Utrecht)

6

M2X, (Eindhoven U. of Technology)
LM4-, (TU Delft (Proteus), Erasmus U.
R'dam)

W2-, (Universiteit Utrecht)

4 5

W2X, (TU Delft (Pr.), U. Groningen, TU
Delft (Laga))
M4-, (Tilburg University)
LW4x, (TU Delft (La.), U. Groningen)

4 6
4
4

LW2X, ((U. Twente, Nijmegen)

6

W4-, ((TU Delft (Pr.), Twente,
TU Delft (La.))

4

W4X, (TU Delft (La.))

5

M8+, (TU Delft (Pr.), U. van
Amsterdam)

5

Het einde van het Nijmeegse sprookje wordt in de finale geschreven

De Nijmeegse handbalsters rekenen in de halve finale af met hun Duitse angstgegners

Sinds de komst van de Nederlanders naar Coimbra waren al gouden tijden voor de eigenaren van
het cafeetje in de Pavilhão do União de Coimbra, maar na gisteravond kunnen ze hun geluk al
helemaal niet op. Dankzij een waanzinnige stunt van de Nijmeegse handbalsters kocht de oranje
achterban eindeloze hoeveelheden bier om de winst te vieren. Tot lang na de wedstrijd vierden de
supporters en de spelers de overwinning, en ondertussen vieren ook de café-eigenaren het feestje
mee.
En dit keer kwam het feest volkomen onverwacht. De Duitse tegenstanders, studenten van de
German Sport University, waren de torenhoge favoriet om het handbaltoernooi te winnen. Vorig jaar
hadden ze de titel al gewonnen, en ook dit jaar leken de Duitsers hard op weg naar titelprolongatie.
De eerste wedstrijd van de Nijmegenaren dit toernooi werd gespeeld tegen de oud-winnaar, en toen
werd met 36 tegendoelpunten verloren. Deze keer slaagde het Duitse team er echter niet in de
verdedigende linie van de handbalsters te slechten - er werden slechts 17 goals geïncasseerd. Het
laat zien hoe de Nijmegenaren zijn gegroeid in het toernooi, zegt coach Jop Sinkeldam: “ik ben heel
trots op de meiden dat ze zo hard hebben gevochten na die eerste zware wedstrijd.”
De verbluffende overwinning (26-17) was absoluut geen toevalstreffer. De handbalsters speelden de
gehele wedstrijd in een hoog tempo, en lieten het niet toe dat de tegenstander terug in de wedstrijd
kon komen. "Wij toonden veel meer wilskracht in onze dekking, en het lukte ons om veel meer
snelheid te hebben in ons aanvallende spel”, analyseert coach Dick Richards de wedstrijd na afloop.
Bij een ruststand van 15-9 doemde de vraag op of de Nijmegenaren de voorsprong konden
behouden in de tweede helft. Het antwoord werd door de handbalsters direct na de spelhervatting
zelf gegeven door niet alleen de voorsprong vast te houden, maar deze ook uit te breiden. Keepster
Hante Hamel speelde hierbij een belangrijke rol door vele gevaarlijke worpen en een penalty te
keren. Aan de andere kant van het veld scoorde Loes Wanderval een drievoudige hattrick. Na het
laatste fluitsignaal sprongen de handbalsters elkaar in de armen, terwijl ‘de orange babes’ hun
liederen zongen. Het was een prachtig gezicht na een sprookjesachtige overwinning. Vandaag
spelen de Nijmegenaren de finale van het handbaltoernooi tegen het team van de Franse AixMarseille-universiteit.
Ook handballers nemen revanche na eerder verlies en maken nog kans op plek vijf
Het herenhandbalteam vormde gisteravond wederom de harde kern van de Nijmegen-aanhang,
maar lieten eerder op de dag ook zien dat zij niet alleen naar Coimbra zijn afgereisd om de dames
naar de overwinning te schreeuwen. In hun eigen wedstrijd tegen het team van de Servische
universiteit van Belgrado namen ze revanche op de wedstrijd die ze eerder in dit toernooi hadden
verloren. Bij de rust stonden de Nijmegenaren met 15-9 voor. Maar aangezien de heren dit toernooi
moeite hebben om een voorsprong in de tweede helft te behouden, bleef deze wedstrijd ook tot
einde spannend. Het lukte de handballers uiteindelijk om een 35-34 uit het vuur te slepen. In de
slotseconden werd er nog een penalty gemist. Vandaag spelen de heren hun laatste wedstrijd, een
strijd om de vijfde plek, tegen het team van de universiteit van Minho (Portugal).

Laatste dag brengt geen nieuwe prijs voor badmintonners

Voor de Nijmeegse badmintonners was de
kwartfinale het eindstation

Gisteren hebben de Nijmeegse badmintonners afscheid
genomen van de sporthal waar ze de hele week hebben
gespeeld en een bronzen plak wonnen in het
teamtoernooi. Maar voordat de rackets werden ingepakt
volgde nog een laatste serie wedstrijden. In het mixed
doubles-toernooi won het duo Ella Peters-Teun Gootzen
in drie sets van een duo uit Lissabon. In de volgende
wedstrijd, de kwartfinale, speelden ze tegen een duo van
de universiteit van Straatsburg. De Franse badmintonners
kennen een geweldige week in Coimbra, en ze wisten ook
de wedstrijd tegen Gootzen en Peters te winnen. Denise
Hall en Pepijn De Lange begonnen sterk in hun
dubbelspel, maar verloren uiteindelijk de eerste set van
hun wedstrijd tegen de Universiteit van Oslo met twee
punten. Hierna slaagden ze er niet in hun spel te
verbeteren en verloren ook de tweede set.

In het dames doubles-toernooi begonnen Hall en Peters de dag met een overwinning op een team van
de Polytechnic University Armenia, maar gingen in de daaropvolgende wedstrijd onderuit tegen een
duo van de universiteit van Duisburg. Bij de herendubbels ging het niet veel beter. Straatsburg was
opnieuw de tegenstander en de Fransen versloegen Terpstra en De Lange in twee sets. Het verlies
betekende de uitschakeling van alle Nijmeegse badmintonners. betekent dat alle Nijmeegse
vertegenwoordigers uitgeschakeld zijn.
Zowel dames als Rotterdamse herentennissers bij de beste tien
In de halve finale voor de vijfde plaats speelden de Rotterdamse tennissters Yvette Vlaar en Lizette
Blankers tegen een duo van de universiteit van Innsbruck. Het mannenteam van de Oostenrijkers
versloeg de Rotterdammers al in de eerste ronde van het toernooi, en ook nu bleken Innsbruck te
sterk. Beide dames verloren hun wedstrijden in twee sets. Vandaag zullen de Rotterdammers het
opnemen tegen een duo van de Duitse universiteit van Mainz.
De heren speelden in de halve finale voor de negende plaats tegen een team van de Nova-universiteit
in Lissabon. In de eerste wedstrijd gaf Stefan De Jong slechts twee games weg. Daarna speelde Mick
Rooth zijn eerste singles-wedstrijd van het toernooi, maar hij slaagde er niet in zijn partij te winnen. Na
twee sets was de wedstrijd afgelopen. In de beslissende dubbelpartij bleek het duo van De Jong met
Sjors van der Velden al snel een stuk sterker dan hun Portugese tegenstanders - ze beslisten de
wedstrijd door beide sets te winnen. Vandaag spelen de heren de finale voor de 9e plaats, ze nemen
het op tegen een team van de universiteit van St. Gallen (Zwitserland).
Tweede zege op rij voor Amsterdamse volleybalsters
Het team van de Marin Barleti-universiteit uit Albanië was
gisterochtend geen partij voor de Amsterdammers. In drie
sets walsten de volleybalsters over de Albanezen heen.
De zege kwam geen moment echt in gevaar, en het team
kende zo een goede voorbereiding op de halve finale voor
de negende plaats. Vandaag spelen de Amsterdammers
in die wedstrijd tegen de Oostenrijkse universiteit van
Innsbruck.

De volleybalsters kennen een goede generale
repetitie voor de halve finale om plek negen

Gedurende de EUG 2018 is het mogelijk om alle
sportwedstrijden op de voet te volgen - en daarvoor
hoeft u niet naar Coimbra af te reizen.
Op www.results.eusa.eu vindt u de laatste uitslagen
en speelschema's. Daarnaast kunt u op deze
website live-streams van de wedstrijden bekijken.

Lees ook onze achtergrondverhalen:
Nereus in Portugal: ‘We hebben schijt aan alle andere boten’
Folia, universiteitsblad Universiteit van Amsterdam
https://www.folia.nl/actueel/122914/nereus-in-portugal-we-hebben-schijt-aan-alle-andere-boten

Hoe Proteus-roeiers zich klaarmaken voor de EU Games
Delta, universiteitsblad TU Delft
https://www.delta.tudelft.nl/article/hoe-proteus-roeiers-zich-klaarmaken-voor-de-eu-games

De openingsceremonie door de ogen van de Rotterdamse delegatie:
'Dit was echt een imposante ceremonie'
Erasmus Magazine, universiteitsblad Erasmus Universiteit Rotterdam
https://www.erasmusmagazine.nl/2018/07/18/rotterdammers-in-the-opening-of-the-eu-games-in-portugal/

Het programma van vandaag
De tennissers spelen om 10 uur tegen de
St.Gallen-universiteit (Zwitserland) om de
negende plek
Om 11:30 uur spelen de Amsterdamse
volleyballers in de halve finale om de
negende plek tegen de universiteit van
Innsbruck (Oostenrijk)
Het handbalteam (heren) van de Radboud
Universiteit neemt het om 12 uur op tegen
de universiteit van Minho (Portugal)
De tennissters spelen om 13 uur tegen de
universiteit van Mainz (Duitsland) om de
vijfde plek
De handbaldames spelen om 16 uur in de
finale tegen de Aix-Marseille-universiteit
(Frankrijk)

Vrijdagochtend ontvangt u weer een nieuwe update in uw inbox met een
overzicht van de resultaten, hoogtepunten van de gespeelde wedstrijden én
een terugblik op de eerste EUG-week.

Adeus!
Job Zomerplaag & Ivar Laanen
www.studentensportnederland.nl
@studentensportnederland

/StudentenSportNederland

