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Bom dia,
Hierbij ontvangt u de twaalfde 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
Rotterdamse voetballers verliezen nipt van
regerend Europees Kampioen
Nijmeegs damesteam hard onderuit tegen
Franse topfavorieten
Zaalvoetballers plaatsen zich voor achtste
finales op basis van fair play

U bent gewend om in deze update wedstrijdverslagen te lezen en zo een indruk te krijgen hoe het de
Nederlandse ploegen vergaat. Deze twaalfde update bevat volgens bekend recept een samenvatting
van de sportieve hoogtepunten, maar zou ook gelezen kunnen worden als een cliffhanger. Na drie
dagen voetballen in de zaal, en twee dagen op het veld, zijn nog alle scenario's mogelijk. In
navolging van de historische overwinning van eergisteren leek de Rotterdamse voetbalploeg af te
stevenen op een gelijkspel in de wedstrijd met de regerend Europees kampioen. Een tegendoelpunt
in de blessuretijd maakte dat de Rotterdammers vandaag hun laatste poulewedstrijd moeten winnen
om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Bij de voetbalsters werd gisteren weliswaar verloren
met 7-0 van de regerend Europees kampioen, maar door vandaag te winnen van het sinistere
Siberian Federal University (Rusland) zou plaatsing voor de volgende ronde ook nog mogelijk zijn.
Het belooft een spannende dag te worden, want weten de Nederlandse voetbalploegen zich te
plaatsen voor de knock-outfase, of staan ze alle twee aan het einde van de dag met lege handen?
De zaalvoetballers bekeren in elk geval rustig door. Na de laatste poulewedstrijd met 5-3 te hebben
gewonnen, bleek de Eindhovense ploeg op een gedeelde tweede plek te eindigden met de Israel
Institute of Technology - zowel in punten als in doelsaldo. Maar sportief spel wordt beloond tijdens
deze EUG, waardoor de Eindhovenaren zich plaatsten voor de achtste finales.

Zaalvoetballers door naar achtste finales op basis van fair play
De zaalvoetballers deden wat nodig was om kans te
maken op een plek bij de laatste zestien - maar voor even
leek dat (nog) niet voldoende. Door met 3-5 te winnen van
het team van de universiteit van Oulu (Finland) leek de
plaatsing een feit - totdat de uitslag van de andere
wedstrijd in de poule binnendruppelde. Door de 3-1 winst
van de universiteit van Munster op Israel Institute of
Technology, wisten de Duitsers zich als eerste in de poule
te plaatsen voor de knock-outfase. Door de uitslag bij het
duel bleek dat zowel de Israëliers als de Eindhovenaren
kans zouden maken op het tweede ticket door een gelijke
stand in punten én doelsaldo. De organisatie besloot op
basis van het 'fair play-klassement' het op een na beste
De Eindhovenaren vieren de plaatsing
team in de poule aan te wijzen. De Eindhovenaren bleken
minder kaarten dan het Israëlische team te hebben gepakt, en zo plaatsten zij zich voor de volgende
ronde in het toernooi. In de wedstrijd tegen de universiteit van Oulu ging het in de eerste helft gelijk op,
en was het bij rust 2-2. Na rust liep het team van de TU Eindhoven uit tot een 2-4 voorsprong. In de
laatste minuut brachten de Finnen de spanning nog terug in de wedstrijd door uit een strafschop te
scoren. Het Finse team, dat in de slotfase speelde zonder keeper, kon echter niet voorkomen dat de
Eindhovense ploeg nog net binnen de speeltijd 3-5 scoorden. De Eindhovense doelpunten werden
gemaakt door Walt Janssens (2), Bas van den Berk, Thomas van Schaik en Joey van Hoof (allen 1).

Nijmeegse voetbalsters komen er niet aan te pas
tegen Europees kampioen
Het zou een pittig toernooi worden, zo voorspelde Walter Moerkerken, de coach van het
damesvoetbalteam van de Radboud Universiteit Nijmegen, aan de vooravond van de eerste
poulewedstrijd. Het team begon gisterochtend aan de eerste horde in de zelfbenoemde ‘poule des
doods’ met de winnaar van de European Universities Football Championship in 2017, de universiteit
van Montpellier (Frankrijk) en de nummer vier toentertijd, de Siberian Federal University (Rusland).
Op het kunstgras van het Santa Cruz-complex stond een confrontatie tussen het Nederlandse
eersteklasse-studententeam en de regerend Europees kampioen op het programma. Het moge
duidelijk zijn: het zou een hele moeilijke pot gaan worden. Toch werd er vooraf toch nog stilletjes
gehoopt op kansen uit een snelle omschakeling, speelster Britt van Rijven: “We zijn niet gewend om
met z’n allen voor ons eigen doel te staan. Afgelopen seizoen maakten wij het spel, en nu zal het
andersom zijn. In de counter moet het gebeuren.”
.

Gelegenheidskeepster Sarah Busser keert een Frans schot

In de wedstrijd kwam de Nijmeegse ploeg in de eerste helft niet aan counteren toe – wel mocht het
veel voor eigen doel staan. De Françaises traden aan met speelsters die ook uitkomen voor Jong
Frankrijk en de Ligue 1-ploeg Montpellier HSC en lieten zien waarom zij ook dit jaar weer tot de
absolute titelfavorieten gerekend mogen worden. De op het laatste moment aangewezen doelvrouw
van de Nijmegenaren – de eerste keus onder de lat liet het toernooi aan zich voorbijgaan om te
kunnen reizen – mocht in de eerste vijf minuten al drie keer de bal uit het eigen doel vissen. Hoewel
het flitsende, technische spel van de Franse ploeg hier en daar nog wat haperde, waren de talenten
in staat om met speels gemak door de Nijmeegse verdediging te breken. Na een kwartier spelen
werden ook de 4-0 en de 5-0 binnengetikt – waarbij de 18-jarige Alexia Burtin en 19-jarige Audrey
Machado voor de ploeg uit Montpellier wisten te scoren. Burtin scoorde vlak voor rust haar derde
doelpunt en schreef zo een hattrick op haar naam.
Eenmaal van de schrik bekomen, krabbelden de voetbalsters in de tweede helft een beetje terug. De
Franse coach besloot een aantal van zijn sleutelspeelsters te sparen, waardoor de verhoudingen iets
gelijker werden getrokken. De Franse ploeg wist niet meer het volledige veld te domineren, wel wist
het de ruime voorsprong te consolideren. Een Nijmeegse wederopstanding bleef uit – al waren er
wel kleine mogelijkheden om een eretreffer te scoren. De enige goal in de tweede helft was echter
voor Montpellier, waardoor de eindstand (7-0) op het scorebord kwam. Het Nijmeegse team speelde
ondanks het grote krachtsverschil een gemoedelijke wedstrijd. Aanvalster Sofie Velers geeft na
afloop toe dit verlies niet onverwachts kwam: "We wisten dat het niveau heel hoog zou zijn. Het
resultaat is wel wat we hadden verwacht."
.

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.

Rotterdammers verliezen nipt van titelhouder
Net als de Nijmeegse voetbalsters speelde het
Rotterdamse herenteam tegen de regerend Europees
kampioen, de Kuban State University uit Rusland. De
ploeg van de Erasmus Universiteit kende een droomstart
door in de zevende minuut op voorsprong te komen –
Wessel Verhaar scoorde met een streep van afstand.
Lang konden de Rotterdammers niet genieten van hun
voorsprong, want de Russen kwamen langszij door een
goal uit een lage voorzet die eenvoudig voorbij de keeper
werd getikt. In het vervolg van de rest slaagde de
Rotterdamse ploeg erin om af en toe een kans te
creëren, maar het meeste gevaar kwam vanuit Russische
hoek. Hoewel een gelijkspel een fantastisch resultaat zou
zijn voor de Rotterdammers, kozen ze er niet voor om
een extra verdediger in het veld te brengen na rust. In de
tweede helft waren schoten op het doel van de Russen
zeldzaam, en bleef de tegenstander loeren op een kans.
Een goal hing in de lucht, en viel uiteindelijk in de
blessuretijd. Een indraaiende bal uit een vrije trap werd in
eerste instantie gevangen door de Rotterdamse keeper
Alvaro Fernandez Garcia, waarna hij met de bal achter
de doellijn viel: 2-1 voor Kuban. Een minuut later speelde
de scheidsrechter een curieuze rol door een gelijkmaker
af te keuren vanwege getrek in het strafschopgebied. Na
het laatste fluitsignaal was de teleurstelling bij de spelers
groot – hoewel ze lieten zien met de besten mee te
kunnen doen. Vandaag spelen ze tegen het team van de
universiteit van Wurzburg waarin ze aldus aanvaller Peru
de Wit “volle bak zullen gaan tegen de Duitsers".

Wessel Verhaar was een van de
uitblinkers in het duel met de Russen

Het programma van vandaag
Het Nijmeegse dameselftal treedt om
11 uur aan tegen team van de
Siberian Federal University (Rusland),
de tweede wedstrijd in de poulefase
De voetballers van de Erasmus
Universiteit spelen om 18:30 uur hun
derde wedstrijd tegen het team van de
universiteit van Wurzburg (Duitsland)
De Eindhovense zaalvoetballers
spelen op woensdag in de achtste
finale en hebben vandaag een
rustdag

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