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Bom dia,
Hierbij ontvangt u de tiende 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
Eindhovense zaalvoetballers spelen eerste
wedstrijd gelijk na zinderende slotfase
Nijmeegs damesteam en Rotterdams
herenteam maken zich op voor start van
het voetbaltoernooi

Met zijn donkere haar en ogen, volle baard en zijn tengere gestalte valt Ricardo Curto niet direct op
tussen de honderden, veelal Portugese, EUG-vrijwilligers. Maar na een week in Coimbra te hebben
rondgelopen, is hij absoluut geen onbekende meer voor ons. Ricardo had namelijk de leiding over de
sportzaal waar de Nijmeegse handballers vrijwel elke dag te vinden waren. Nu de handballers naar
huis zijn vertrokken, heeft de zaal een nieuwe functie gekregen: het is nu een week lang een
zaalvoetballocatie. Ook in die 'nieuwe' zaal heeft Ricardo de leiding. In de kantine liepen wij de
vriendelijke Portugese student tegen het lijf - die direct bij ons zijn hart uitstortte: "Na het vertrek van
de Nederlanders voelt alles anders. De sfeer is anders, de mensen zijn nieuw. Ik mis de
Nederlandse jongens; ik mis het feesten met hen. Ik heb ze vandaag nog een berichtje gestuurd om
te vertellen dat ik ze heel erg mis", vertelt Ricardo in gebrekkig Engels.
Hij was gewend geraakt aan de hossende Nijmegenaren in zijn hal, en dus kunnen wij het ons goed
voorstellen dat hij het nu wat kalmpjes vindt. Zelfs wij, als verslaggevers ter plaatse, vinden dat de
stad iets meer tot rust is gekomen. Dat gevoel kan te verklaren zijn door het feit dat het aantal
sporten waar Nederlandse teams aan deelnemen deze week beperkt is tot twee: voetbal en
zaalvoetbal. De afgelopen week raakten we eraan gewend om dagelijks verslag te doen van zes
sporten. Toch denken we dat deze relatieve rust van korte duur zal zijn: het is slechts een kwestie
van tijd tot de verse atleten hun weg weten te vinden in deze stad. En als daar toch geen sprake van
blijkt te zijn, dan zullen wij zelf maar de sfeer moeten maken. We gaan het zien.

Gisteren kwam slechts één
Nederlandse ploeg in actie: de
Eindhovense zaalvoetballers
knokten zich in de laatste minuten
naar een gelijkspel in hun eerste
wedstrijd tijdens de EUG. Vandaag
speelt de ploeg in de hal waar onze
vriend Ricardo Curto nog elke dag
treurt om het einde van het
Nijmeegse feestje, en we hopen
dat hij in de zaalvoetballers zijn
nieuwe vrienden vindt. Het is 'm
gegund, die lieve Ricardo.

Ricardo op de foto met de Nijmeegse handballers

Eindhovense zaalvoetballers redden eerste wedstrijd in slotminuut
Het was even wennen. Waar we de Jorge Anjinho-sporthal vorige week nog kenden als het decor
van het tafeltennistoernooi, doet de hal sinds gisteren dienst als locatie voor het zaalvoetbaltoernooi.
De tafels mogen dan wel verdwenen zijn, maar het oranje is gebleven. In feloranje tenues trad het
.zaalvoetbalteam van de TU Eindhoven gisteren in de eerste poulewedstrijd aan tegen het team van
de Israel Institute of Technology. De technisch-begaafde voetballers van de Eindhovense ploeg
kwamen in de beginfase van de wedstrijd weinig aan voetballen toe. De Israëliërs waren heer en
meester op de eigen speelhelft, waardoor de Eindhovenaren weliswaar veel in het bezit van de bal
waren, maar niet de mogelijkheden kregen om de doelman van de Israëlische ploeg in de problemen
te brengen. De sluitpost van de Nederlandse ploeg werd wel al vroeg in de wedstrijd getest, maar de
nummer-1 onder de lat bracht knap redding. In het vervolg van de wedstrijd zou Tim Schillemans
uitgroeien tot de beste man aan Eindhovense zijde door zijn katachtige reddingen op bepalende
momenten.
.

De zaalvoetballers gingen de rust in met een 2-0 achterstand, na rust volgde een wederopstanding

Maar zelfs Schillemans had in de elfde minuut het nakijken. De doelman wist in eerste instantie het
schot van tegenstander Igor de Paula te keren, maar was in de rebound kansloos. Twee minuten
later kreeg Schillemans hulp van Walt Janssens bij het schoonhouden van zijn doel – Janssens wist
de bal op de doellijn te keren. In een vergelijkbare situatie kort daarna, een bal op de binnenkant van
de paal, waren Schillemans noch Janssens in de buurt om de bal van richting te veranderen. De
Israëlische bank zag er een doelpunt in, sprong op, eiste een second opinion van de
videoscheidsrechter, en moest daarna schoorvoetend erkennen dat die in Coimbra verstek had laten
gaan. In het restant van de eerste helft bleef de Eindhovense ploeg zoeken naar mogelijkheden om
de Israëlische muur te doorbreken. Het zoekende team kreeg nog een domper te verwerken toen de
tegenstander in de laatste minuut voor rust een tweede goal maakte.
Na rust veranderde de dynamiek van de wedstrijd. Al in de derde minuut na de spelhervatting kreeg
de ploeg van trainer-coach Atef El Allouche een vrije trap toegekend na een Israëlisch uitgestoken
been. Walt Janssens ging achter de bal staan, die een oogwenk later tegen het net achter de
doelman van Israel Institute of Technology knalde: de eerste Eindhovense goal in Coimbra was een
feit. De vreugde om de aansluittreffer was echter van korte duur, want een minuut later scoorde de
tegenstander het vierde doelpunt van de wedstrijd: 3-1. Door knap keeperswerk van Schillemans
bleven de Eindhovenaren in de wedstrijd, al kostte hem dat wel een gele kaart nadat hij bij een
uitkomende actie het stoppen van een speler boven het stoppen van de bal verkoos.
.

Joey van Hoof in de wedstrijd tegen het Israëlische team

De wedstrijd leek af te stevenen op een overwinning voor het Israëlische team tot een tactische zet van
El Allouche de wedstrijd een compleet andere afloop schonk. Uitblinker Schillemans ging drie minuten
voor tijd naar de kant en maakte plaats voor een extra veldspeler. Het veldoverwicht betaalde zich
direct uit met de 3-2 van Bastian van den Berk. De Eindhovenaren gristen de bal uit het net en bleven
tot de slotminuut jacht maken op de gelijkmaker – en die kwam er ook. Dertig seconden voor het einde
van de wedstrijd zag de Israëlische keeper de bal na een schot van Walt Janssens in zijn doel
verdwijnen: 3-3. De aanvoerder van de Eindhovense ploeg Raudhi Manders na afloop van de
wedstrijd: “In de eerste helft was onze mentaliteit slap vergeleken met het fysieke spel van de
tegenstander. In de rust zeiden we tegen elkaar dat het echt beter moest. Aan het einde van de
wedstrijd herpakten we ons pas, en vonden we het juiste ritme.”
Vandaag spelen de Eindhovenaren tegen het team van de universiteit van Munster (Duitsland), dat
gisteren met 4-3 won van de vierde ploeg in de poule: de universiteit van Oulu (Finland).

Zware loting voor Rotterdamse voetballers
Voor de voetbalploeg van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat het EUG-toernooi vandaag van start
met een wedstrijd tegen de Babeş-Bolyai-universiteit. We kunnen het ons goed voorstellen dat je nog
nooit over die universiteit hebt gehoord, dat is ook niet zo gek want de universiteit is gevestigd in het
Roemeense Cluj-Napoca. Naast de confrontatie met het Roemeense team, zullen de Rotterdammers
in actie komen tegen teams van de universeit van Wurzburg (Duitsland) en de Kuban State University
(Rusland). Het Russische team won twee jaar geleden brons bij de EUG, in het zelfde toernooi won het
Rotterdamse team de ‘flair play award’. Toentertijd kregen ze de prijs die in geen enkele jongensdroom
voor zal komen, en incasseerden ze 33 tegendoelpunten - zonder ook maar een goal te scoren. Het
kan alleen maar beter gaan voor de Rotterdammers dit jaar.
“Ik was er zelf niet bij de vorige keer, maar
blijkbaar bakte het team er toen niets van”,
zegt trainer Hans Harmans op de vooravond
van de eerste wedstrijd. “Het team van toen
was ook een bij elkaar geraapt boeltje, en
dat is dit jaar wel anders. We gaan zien hoe
het ons dit jaar vergaat. Eerder vandaag zag
ik het Franse en Spaanse team trainen, in
mooie trainingspakken en met grote
selecties. Die Spanjaarden hebben gewoon
23 spelers mee. Wij hebben er twaalf,
hoewel er daar vandaag nog vier bij zullen
komen. Als je dan die andere teams ziet,
dan is dat wel een beetje intimiderend.”
Ondanks alles, toont de trainer zich een
optimist: “Zo is het gewoon in het voetbal maar we zijn hier niet voor niks. We zijn
De Rotterdamse voetbalploeg start vandaag in het EUG-toernooi
goed georganiseerd en hebben jongens in
de ploeg die goed kunnen voetballen.”

Lees ook ons verhaal over de Nijmeegse handbalsters

Nijmeegse handbalsters winnen Europees zilver in Portugal
Vox, universiteitsblad Radboud Universiteit Nijmegen

https://www.voxweb.nl/nieuws/nijmeegse-handbalsters-winnen-europees-zilver-in-portugal

Het programma van vandaag
De Eindhovense zaalvoetballers spelen om 9:30 uur hun tweede
poulewedstrijd tegen het team van de universiteit van Munster
(Duitsland)
De voetballers van de Erasmus Universiteit spelen om 16:15 uur hun
eerste wedstrijd tegen het team van de universiteit van Babes Bolyai
(Roemenië)
De Nijmeegse voetbalsters beginnen het toernooi op maandag en
hebben een laatste voorbereidingsdag

Maandagochtend ontvangt u weer een nieuwe update in uw inbox met een overzicht
van de resultaten en hoogtepunten van de gespeelde wedstrijden.

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