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Bom dia,
Hierbij ontvangt u de negende 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.
We zitten alweer op de helft van de EUG. Dat betekent dat Coimbra afscheid neemt van de teams die
een week geleden aankwamen en een nieuwe groep atleten verwelkomt. Toen wij met de
Nederlandse teams spraken voor de start van het toernooi durfde bijna niemand zich te wagen aan
het uitspreken van voorspellingen of verwachtingen. Hoewel dat een kwestie van Hollandse
bescheidenheid zou kunnen zijn, was het ook gewoon waar: het was simpelweg onmogelijk om een
inschatting te maken over de kansen van de Nederlandse teams tijdens de EUG.
Na een week topsport kunnen we vaststellen dat de EUG tot dusver een groot succes zijn voor de
Nederlandse teams. De prestaties van de universiteitteams waren goed voor medailles - drie gouden,
vijf zilveren en vier bronzen. De TU Delft is door vier roeimedailles de op twee na succesvolste
universiteit tijdens dit toernooi. Daarnaast stonden ook atleten die studeren aan de universiteiten van
Wageningen, Utrecht, Nijmegen, Twente en Eindhoven op het podium. Het dozijn aan medailles
maakt dat Nederland vierde staat in de medaillespiegel - en daar mogen we best trots op zijn.

Een terugblik,

op de eerste week van de

European Universities Games
Op het EUG-terrein was het gisterochtend ongewoon stil. Op de overgangsdag die in het teken stond
van vertrek en aankomst, stonden de meeste atleten hun koffers in te pakken om naar huis te gaan.
Maar wij, uw verslaggevers tijdens de EUG, blijven nog ruim een week in Coimbra - de historische
stad waar de wijn fijn is en de zon altijd lijkt te schijnen (en dat vaak ook doet). Nu wij een week
tussen de studerende sporters (of sportende studenten?) hebben verkeerd, vinden we dat de tijd rijp
is om twee voorzichtige conclusies te trekken.
Allereerst, en dit is volledig objectief, zijn de Nederlanders de beste sfeermakers tijdens deze EUG.
Zelfs de ietwat gespannen beveiligers zijn eraan gewend geraakt dat elk punt door de Nederlanders
wordt gevierd als het doelpunt van Van Basten in de EK-finale in 1988. Een moment dat vrijwel
niemand van de jonge sportdelegatie zich zal herinneren, maar 30 jaar later hebben wij Nederlanders
het juichen duidelijk niet verleerd. De andere conclusie is dat Coimbra een prachtig decor is voor de
organisatie van de EUG. Goed, de bussen functioneren niet (altijd), maar de algehele sfeer en de
gastvrijheid van de Portugezen is hartverwarmend. Zo. Nu we dit hebben vastgesteld, laten we
terugblikken op week één van de EUG 2018.

Een terugblik op week één van de EUG door de
ogen van het hoofd van de Nederlandse delegatie

"Hoi! Je spreekt met de 'trouble shooter'." Zo neemt Esli de Kok haar
telefoon op wanneer ze (weer) wordt gebeld door een sportteam in
nood. De afgelopen week was Esli als delegatiehoofd niet alleen een
trouble shooter, maar ook sfeermaker en bovenal trouw supporter. De
aanvoerdster van Team NL blikt met een goed gevoel terug op de
eerste week: "het was een fantastische week vol gave momenten en
indrukwekkende sportprestaties. We zijn een mooie delegatie zo met
z'n allen." Een week na de start van de EUG bespreken we met Esli
haar favoriete momenten aan de hand van zes foto's.

"In de halve finale van de
Nijmeegse handbalsters liet de
ploeg zien wat ze bij de eerste
wedstrijd niet had laten zien. Ze
verloren die wedstrijd van het
Duitse team, maar in de halve
finale namen ze revanche en
gingen ze er keihard over heen.
Tijdens die wedstrijd zat bijna de
gehele Nederlandse delegatie op
de tribune om de ploeg te
steunen, van de volleybalsters tot
de roeiers. Dat was ontzettend
gaaf."
“De bronzen medaille in het
teamtoernooi voor de
Nijmeegse badmintonners
kan natuurlijk niet in dit lijstje
ontbreken - het was de
allereerste medaille voor de
Nederlandse delegatie tijdens
deze EUG. Ze waren echt een
team, zowel buiten als op het
veld. En ze hadden deze
medaille absoluut niet
verwacht, dan is het al
helemaal mooi dat ze hier
brons pakken.”

"De gewonnen
marathonpartij van de
Rotterdamse tennissters is
voor mij ook een hoogtepunt
van deze sportweek. Ik kon er
helaas zelf niet bij zijn, maar
via Whatsapp kreeg ik live
verslag vanuit de tennishal.
Het feit dat je zeven uur lang
op een veld staat, je daar
gewoon moet knallen, en je
vervolgens gewoon wint; dat
vind ik heel knap."
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"Wie deze EUG extra
bijzonder maken zijn de
'orange babes' en alle
andere Nederlandse
supporters langs de lijn.
Iemand van de organisatie
kwam deze week naar mij
toe en zei: "wauw, wat heb jij
op de tribune zitten?" En het
mooiste is dat wij als
Nederlandse aanhang niet
alleen voor onze eigen
sporters juichen - tijdens de
handbalfinale deden we dat
bijvoorbeeld ook gewoon
voor het Duitse herenteam."
"In de wedstrijd van de
handballers om de vijfde
plek werd er gewonnen na
penalties. Keeper Bram
van Grunsven stopte in de
penaltyserie drie worpen
van de Portugese
tegenstander. In de
reguliere speeltijd stond
het team lange tijd voor, en
dan wordt het toch nog
heel spannend. En dan
staat Bram daar, en
bezorgt hij zijn team de
overwinning. Geweldig."

"Tot slot is de goede sfeer binnen
de Nederlandse delegatie iets dat
ik erg mooi vind tijdens deze EUG.
Er is zoveel interesse voor elkaar,
als mens en als sporter. Niet alleen
toen foto werd genomen, tijdens de
openingsceremonie, maar ook juist
de dagen daarna. Teams kwamen
naar elkaars wedstrijden en hadden
het gewoon heel gezellig met
elkaar."

Amsterdamse volleybalsters winnen laatste wedstrijd en sluiten toernooi af als negende
De Amsterdamse volleybalsters namen
gisteren afscheid van de EUG met een
overwinning tegen het team van de universiteit
van Minho (Portugal). De wedstrijd, die na vijf
sets werd gewonnen, werd goed bezocht voor
een strijd om de negende plek. Gedurende de
wedstrijden werden de Amsterdammers
toegezongen door een Duits volleybalteam uit
Konstanz. Het paste geheel in lijn van deze
editie van de EUG. De Duitsers die voor de
Nederlanders zingen, en Nederlandse fans die
voor de Duitsers juichen - zoals we
bijvoorbeeld gisteren zagen tijdens de
handbalfinale bij de heren. Waar anders zou je
Voor de volleybalsters is het de vierde overwinning op rij
dat zien?
Wie de statistieken van de wedstrijd bekijkt zou kunnen denken dat het een ‘close game’ was, maar in
werkelijkheid kwam een Amsterdamse zege geen enkel moment in gevaar. Het team van de VU was de
betere ploeg, maar maakte ook veel onnodige fouten gedurende de wedstrijd. De eerste set werd
verloren met 20-25, maar in de tweede set herpakten de Amsterdammers zich door te domineren (2510). De overwinningen in de daaropvolgende twee sets werden eerlijk verdeeld tussen de twee teams,
waarna het aan zou komen op een vijfde set. In die laatste set grepen de volleybalsters de overwinning
door de set met 15-11 te winnen. Lisan Kok leidde het team in een zware wedstrijd naar de overwinning
door 18 punten voor haar team te scoren. Door de winst sluiten de Amsterdammers het toernooi af als
negende in het volleybaltoernooi. Toen coach Frank van Rooijen na afloop van de wedstrijd werd
gevraagd naar hoe hij terugkeek op dit resultaat, antwoordde hij droogjes: “het is wat het is".

Lees ook ons verhaal over de Twentse roeimedailles
Twente’s duo of rowing crews collect two medals in Coimbra
U-Today, universiteitsblad University of Twente
https://www.utoday.nl/news/65767/twentes-duo-of-rowing-crews-collect-two-medals-in-coimbra

En hoe gaat het nu verder?
Vandaag spelen de zaalvoetballers van de TU Eindhoven om 11:30 uur hun eerste
poulewedstrijd tegen het team van de Israel Institute of Technology.
Job Zomerplaag
& Ivar
Laanen
Gedurende
de dag trainen
de teams
van de Radboud Universiteit Nijmegen (dames)
en de Erasmus Universiteit Rotterdam (heren) voor de eerste keer op de Portugese
velden - ook vindt er een loting plaats voor het speelschema van de poulefase
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