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Bom dia,
Hierbij ontvangt u de achtste 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.

Het belangrijkste nieuws uit deze update
Nijmeegse handbalsters verliezen finale en
pakken historisch zilver
Handbalmannen winnen in extremis
wedstrijd om vijfde plek
Heren eindigen negende in tennistoernooi,
dames worden achtste
Volleybalsters winnen derde wedstrijd op rij

Krak en het podium brak. De handbalsters moesten
hun zilveren medaille nog uitgereikt krijgen, toen de
op een na hoogste trede het begaf. De tribunes
waren de afgelopen week al uitvoerig getest door
de hossende Nijmegenaren, maar toen ze eindelijk
werden beloond voor hun strijdlust, teamspirit en
goede spel bleek het materiaal niet opgewassen
tegen de gespierde handbalbenen.
Gisteren stonden de laatste wedstrijden voor de
handbalmannen en -vrouwen op het programma.
De mannen speelden voor de vijfde plek, terwijl de
vrouwen streden voor het goud. Het einde van het
Nijmeegse sprookje zou worden geschreven.

Nijmegen,

Coimbra gaat jullie missen!

Aan het einde van de dag bleek het laatste
hoofdstuk een gelukkig einde te kennen. De
mannen wonnen in de verlenging de strijd om de
vijfde plek, de handbalsters zouden na de verloren
finale het gewonnen zilver vieren als goud. De
meegereisde achterban, en de vele supporters die
vanuit Nederland de livestream van de wedstrijd
bekeken, zagen niet alleen hoe het sterkste team
won - maar ook hoe de Nijmeegse delegatie
wederom de harten van de mensen in Coimbra wist
te veroveren. Nog één laatste keer het gezang en
het oranje op de tribunes, nog één laatste keer het
feestje dat Nijmegen heet. Nijmegen, Coimbra gaat
jullie missen!

Nijmeegse handbalsters verliezen finale en winnen het zilver
Nadat de Nijmeegse handbalsters hun Duitse tegenstanders in de halve finale hadden uitgeschakeld,
overheerste het gevoel dat het niet uit zou maken welk team ze in de finale zouden treffen. Als ze de
topfavorieten konden verslaan, dan zou er van ieder team kunnen worden gewonnen. Toch?
In de finale van het handbaltoernooi wachtte de handbalsters een confrontatie met het team van de
Aix-Marseille-universiteit. Het was een eerste ontmoeting met het Franse team dat zich voor de finale
had gekwalificeerd door al haar wedstrijden te winnen. Als snel na het eerste fluitsignaal bleek
waarom ‘les invincibles’ vol vertrouwen aan de wedstrijd begonnen.
De coach van het team uit de Franse
havenstad beschikte over een sterke,
uitgebalanceerde selectie met een paar
spelers van een ander kaliber dan de
Nijmeegse studenten. De keepster bij de
Fransen keerde worp na worp, terwijl aan
de andere kant van het veld aanvalster
Gräce Shokkos een ijzersterke wedstrijd
speelde. Het Franse duo, en alle spelers
die de verbinding tussen die twee vormden,
maakte dat de Nederlanders veroordeeld
waren tot verdedigen en moesten loeren op
een succesvolle uitbraak.
'Les Invincibles' - zelfs voor Loes Vandewal

.
De eerste tien minuten ging de wedstrijd nog aardig gelijk op - en leek het alsof de handbalsters de
Fransen een lastige middag zouden bezorgen. Na de 5-5 veranderde echter de dynamiek van de
wedstrijd. De Franse aanvalsters snelden door de Hollandse linies, vaak over de vleugels, en braken
het fysieke, afwachtende spel van de Nijmeegse handbalsters. Aan de andere kant van het veld leek
de Franse verdediging onpasseerbaar, en de enkele keer dat er wel een gaatje werd gevonden, dan
wierp de sterke keepster zich in de baan van het schot. En zoals de eeuwenoude regel luidt, als je
zelf niet weet te scoren dan zal het andere team dat wel doen. De Fransen drukten voor rust nog door
en gingen met een 16-9 voorsprong de rust in.
. rust was te zien dat de Nijmeegse ploeg een comeback beraamde, maar onzorgvuldigheid in de
Na
afwerking en de passing stonden een wederopstanding in de weg. Het hielp ook niet dat de
scheidsrechter geen grote liefhebber van het felle spel van de Nijmegenaren, want elke keer dat er
licht contact was greep hij naar zijn fluitje. De Fransen domineerden de rest van de tweede helft en
toonden zich een waardige kampioen. Desalniettemin bleven de supporters op de tribune hun ploeg
aanmoedigen tot de laatste minuut: er werd gezongen, gedronken en gedanst. Een beeld dat
vertrouwd voelt, maar dat nooit is gaan wennen.
Ondanks het verlies (27-17) was de stemming na afloop niet al te somber. De handbalsters hadden
door de overwinning in de halve finale zich al verzekerd van een medaille, en ze kunnen met een trots
gevoel terugkijken op het toernooi. De wedstrijdsecretaris van de ‘orange babes’ (uit het
achtergrondverhaal in update 6) verwoordde het na afloop als volgt: “De dames hebben vandaag het
goud niet verloren. Nee, ze hebben het zilver gewonnen.”
Na afloop volgde een ceremonie
waarbij Loes Vanderwal werd
uitgeroepen tot de beste speelster van
het toernooi - met 37 doelpunten
eindigde ze als tweede in de
topscorersranglijst. Het was een
verdiende prijs voor de speelster die
een belangrijk aandeel had in het
succes van de Nijmeegse
handbalsters. Daarna klonk "Radboud
Universiteit Nijmegen" - of iets wat er
op leek - door de luidsprekers van de
handbalarena. Vervolgens brak het
podium, maar de handbalsters - met
het zilver om de nek - waren snel van
de schrik bekomen en vierden hun
'zilveren zomer'.

De handbalsters vieren het zilver

Handbalmannen winnen in extremis wedstrijd om vijfde plek
“Niet zuipen loont!”, klinkt het vanaf de handbaltribune. In de laatste wedstrijd van het toernooi
streden de Nijmeegse handballers om de vijfde plek – en blijkbaar hadden de heren zich de avond
ervoor (niet) ingehouden na de halve finalewinst van de handbalsters. In de confrontatie met het
team van de universiteit van Minho (Portugal) leek alles en iedereen moe te zijn. De Nijmegenaren
sjokten over het veld en waren onzorgvuldig in de afwerking. Ook voor het rugnummer van Nicolai de
Kuyper bleek het toernooi een wedstrijd te lang te hebben geduurd, na tien minuten spelen lag het
nummer 30 in kleefletters op de vloer van de sporthal.

De wedstrijd werd na een bloedstollende slotfase en verlenging vanaf 7 meter beslist

Gelukkig voor de Nijmegenaren waren hun tegenstanders ook moe, waardoor de handballers ook op
halve kracht afstand konden nemen van de Portugezen. Na rust kwam het team van de universiteit
van Minho sterk terug, en liet de Portugese ploeg kansen liggen om de wedstrijd voor het laatste
fluitsignaal definitief te beslissen. Bij een stand van 29-29 hield doelman Bram van Grunsen zijn team
in de wedstrijd met een fabelachtige redding. Nicolai de Kuyper, die ondertussen zijn rugnummer
weer had teruggevonden, bracht de Nijmegenaren in de slotfase op voorsprong: 30-29. Hierna
slaagden de Portugezen er niet in een strafworp te verzilveren – de coach van Minho gaf in dit
stadium van de wedstrijd aan bereid te zijn zelf een blauw shirt aan te trekken. Dat bleek niet nodig te
zijn, want zijn ploeg maakte in de laatste drie seconden van de reguliere speeltijd gelijk (30-30).
In de daaropvolgende 7-meterworpenserie, die te vergelijken is met de penaltyserie in het voetbal,
blonk sluitpost Van Grunsven opnieuw uit door drie worpen te keren (één op de paal). Na zes worpen
werd de wedstrijd beslist door de 21-jarige Joost Venendaal. Het Nijmeegse handbalteam eindigt
door de zege als vijfde in het handbaltoernooi.

Sophie Ten Asbroek in actie tijdens de EUG

Volleybalsters winnen derde
wedstrijd op rij
Sophie Ten Asbroek was de grote
uitblinkster in de volleybalwedstrijd
tegen het team van de universiteit van
Innsbruck. In een wedstrijd waarin de
Amsterdammers er in slaagden alle drie
de sets ternauwernood binnen te
slepen, was Ten Asbroek
verantwoordelijk voor twaalfde punten.
De Oostenrijkers leken elke keer dicht
bij setwinst, maar bleken minder
effectief dan de Amsterdamse
volleybalsters. Vandaag speelt het team
om de negende plaats tegen de
universiteit van Minho (Portugal). De
vorige keer dat de Amsterdammers
tegen dit team speelden, werd er pas na
vijf sets gewonnen.

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 ons verhaal over de Twentse tafeltennissers
How Thibats fared at the EU Games in Portugal (ENG)
U-Today, universiteitsblad University of Twente

https://www.utoday.nl/news/65766/how-thibats-faired-at-the-eu-games-in-portugal

Achtste en negende plek voor Rotterdamse tennisequipe
In het overdekte tenniscomplex speelden de Rotterdamse tennissters tegen de universiteit van
Mainz in de strijd om de zevende plek. Voor de lezers van deze update die graag typische Duitse
namen lezen, deze is echt geniaal: Anne Bennett Zehetgruber. Het was de volledige naam van
de tegenstander waar Yvette Vlaar het tegen op moest nemen - en de Duitse won deze partij
uiteindelijk in twee sets (6-1, 6-2). Lizette Blankers zou vervolgens in de tweede wedstrijd haar
tegenstander na twee sets (2-6, 5-7) verslaan . Dit betekende dat de Rotterdamse tennissters
opnieuw een dubbelspel moesten spelen. Net als in de eerste wedstrijd van het toernooi zou
deze beslist worden via een super-tiebreak - deze keer in het voordeel van de Duitsers (6-2, 3-6,
11-9).
De Rotterdamse tennisser Mick Rooth zei vóór het toernooi dat als ze hun eerste wedstrijd tegen
de universiteit van Innsbruck zouden verliezen, dat ze dan de wedstrijd om de negende plek
zouden winnen. En hij kreeg gelijk. De eerste wedstrijd werd verloren van de latere finalist van de
EUG 2018; de wedstrijd om de negende plek werd uiteindelijk gewonnen door de Zwitsers van
de universiteit van St. Gallen te verslaan. Stefan de Jong versloeg zijn tegenstander in twee sets,
en Sjors Van Der Velden had geen kind aan zijn Zwitserse tegenstander. Voor de lol werd er een
derde dubbelspel gespeeld, die de Rotterdammers ook zouden winnen. Door het verlies voor de
dames, en de winst van de heren, nemen de tennissers als achtste en negende afscheid van de
EUG.

Het programma van vandaag
Om 11:10 uur spelen de Amsterdamse volleybalsters om de negende plek
tegen de universiteit van Minho (Portugal)
Gedurende de dag arriveren verschillende Nederlandse delegaties die in de
tweede week van de EUG in actie zullen komen

Zaterdagochtend ontvangt u een nieuwe update in uw inbox met een overzicht van de
resultaten en hoogtepunten in Coimbra én een terugblik op week één van de EUG.

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