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Bom dia,
Hierbij ontvangt u de dertiende 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 weten cruciaal duel
niet te winnen en lopen knock-outfase mis
Ook in tweede wedstrijd groot verlies voor
Nijmeegse voetbalsters
Zaalvoetballers spelen vandaag in achtste
finale tegen Noren

De dag van gisteren voelde bekend, als een vrijwel exacte kopie van de dag ervoor. Zo vochten de
Rotterdamse voetballers de gehele wedstrijd voor de winst, om deze vervolgens diep in de slotfase
te verliezen. De voetbalsters van de Radboud Universiteit Nijmegen verging het niet veel beter. Net
als eergisteren werden de Nijmeegse speelsters volledig zoek gespeeld door hun tegenstanders. Dat
betekent dat voor beide teams niet meer meedingen om de Europese titel - een Nederlandse
medaille zal niet meer op het (kunst)gras worden gewonnen. In de zaal is er nog wel een kans om
een dertiende medaille voor Nederland te winnen in deze editie van de EUG. De Eindhovense
voetballers treden vandaag aan in de achtste finales van het zaalvoetbaltoernooi. Wij zullen daar
vanzelfsprekend langs de lijn staan, maar ook als u niet in Coimbra bent kunt u de wedstrijd via een
live-stream volgen. We hopen daarom ook dat u 17:30 (Portugese) 18:30 uur (Nederlandse) tijd
afstemt op de wedstrijd van de Eindhovenaren: ze gaan uw steun nog hard nodig hebben! Laten we
terugblikken op een teleurstellende dag voor de Nederlandse voetbalteams, ook blikken we vooruit
op de achtste finale van het zaalvoetbaltoernooi.

Nijmeegse voetbalsters ook in tweede wedstrijd hard onderuit
In het pittoreske stadion Santa Cruz in Coimbra namen de
Nijmeegse voetbalsters het op tegen een tegenstander uit
het verre oosten van Rusland: de Federal University of
Siberia. Het werd al een aantal dagen beklemtoond door
de Nijmeegse speelsters en hun coaches: door een
poulefase met de regerend Europees kampioen en de
winnaar van het brons te hebben waren ze in een echte
‘poule des doods’ terechtgekomen. Op dinsdag
realiseerden we pas echt wat ze daarmee bedoelden. De
Siberische voetbalsters speelden namelijk op Cruijffiaanse
De Nijmegenaren kregen in de tweede helft wijze hun wedstrijd tegen de Nijmeegse studenten.
kansjes op een eretreffer

Met sierlijkheid en discipline glipten de balkunstenaressen door de Nederlandse verdediging. In de
tijd dat de scheidsrechter zijn schoenen had kunnen strikken stonden de Nijmegenaren op
achterstand, en niet door een tegendoelpunt: het stond binnen vijf minuten 3-0 voor de Russische
ploeg. Bij de Russen was het voornamelijk centrale middenvelder Kristina Khairullina die de
Nijmeegse verdediging een moeilijke ochtend bezorgde. Niet alleen zag ze eruit als de tweelingzus
van Luka Modric, maar ze speelde ook als de Kroaat. Als bij toverslag wist ze de verdediging te
passeren en de bal in het net laten verdwijnen. De sterspeelster aan Russische zijde was niet te
stoppen en schreef vier van de in totaal acht Russische treffers op haar naam. En toen moesten we
nog gaan rusten. In de tweede helft namen de Siberiërs gas terug, kregen de Nijmegenaren nog
kansjes op een eretreffer, maar de Russische doelvrouw werd niet echt getest. De Russische ploeg
wist nog een keer te scoren in de tweede helft en wonnen de wedstrijd met 9-0. De Nijmegenaren
kijken ernaar uit wedstrijden te spelen voor de negende plek - ze hopen daar meer tegenstand te
kunnen bieden.

Wat zo mooi begon, eindigt in grote teleurstelling: Exit Rotterdam
Een overwinning. Dat is wat de Rotterdamse voetballers nodig hadden nadat ze eergisteren in de
laatste minuut een gelijkspel weg gaven tegen de regerend Europees kampioen uit Rusland. Alleen
winst op het Duitse team van de universiteit van Würzburg zou het Rotterdamse voetbalteam een
ronde verder brengen in het toernooi - bij gelijkspel of verlies zou de ploeg met lege handen staan.
Er stond dus veel druk op deze wedstrijd, en dat was te merken in de openingsminuten van de
wedstrijd. Het leek onmogelijk voor de ploeg om in balbezit te blijven, laat staan kansen te creëren.
Het waren de Duitsers die aanvielen, de Rotterdammers waren veroordeeld tot verdedigen. Slechts
een keer vond de ploeg in groen-wit de weg naar het doel: spits Timo van Eekhout stond oog-in-oog
met Duitse keeper na een prachtige pass - maar de grensrechter vlagde de aanval af voor
buitenspel.
Na rust betraden de spelers het veld terwijl ‘I Will Survive’ uit de speakers klonk, het lied dat
Feyenoord-fans samen zingen na elk doelpunt in het eigen stadion De Kuip. Zou deze muziek de
Rotterdammers kunnen helpen bij het scoren van doelpunten? Helaas bleek dat niet het geval.
Opnieuw waren het de Duitsers die meer kansen creëerden - een kwartier voor tijd voorkwam de lat
zelfs een tegendoelpunt voor de Rotterdammers. Het was een paar minuten voor tijd dat de ploeg
van de Erasmus Universiteit de weg naar het doel wist te vinden. Door wisselingen in de ploeg werd
de aanval sterker, maar de achterhoede nog kwetsbaarder.

De teleurstelling bij de Rotterdammers was groot na afloop, de Duitsers vierden feest

Ondertussen bleven de Duitsers loeren op de counter - en het wachten werd in de laatste minuut
beloond. Een paar snelle passes en een beheerste afwerking bleken genoeg om de sterk spelende
Alvaro Fernandez Garcia, de Spaanse sluitpost van de Rotterdammers, te passeren: eindstand 1-0.
Terwijl de voetballers uit Würzburg hun hard bevochten overwinning vierden, bleek een bekende
uitspraak van oud-voetballer en analyticus Gary Lineker eens te meer van toepassing: “Voetbal is
een simpel spelletje. Tweeëntwintig mannen rennen 90 minuten achter een bal aan, en uiteindelijk
zullen de Duitsers altijd winnen.” Vandaag hebben de Rotterdammers een rustdag, voordat ze
beginnen aan het toernooi om de negende plek.
.
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 Rotterdamse roeiers en tennissers
Between pain and pleasure: How Rotterdam’s athletes performed in Portugal
Erasmus Magazine, universiteitsblad Erasmus Universiteit Rotterdam
https://www.erasmusmagazine.nl/en/2018/07/23/
between-pain-and-pleasure-how-rotterdams-athletes-performed-in-portugal/

Eindhovens zaalvoetbalteam wacht loodzware achtste finale
Vandaag treedt het Eindhovense zaalvoetbalteam aan
tegen het team van de Norwegian School of
Economics in de achtste finales van het EUG-toernooi.
Na gisteren een rustdag te hebben gehad - waarin de
Rotterdamse en Nijmeegse voetballers werden
aangemoedigd -, staat een ticket voor de kwartfinale
op het spel. De ploeg is niet geheel ongeschonden de
poulefase doorgekomen. Coach Atef El Allouche kan
door blessures mogelijk geen beroep doen op een
aantal dragende spelers van het team. In de Jorge
Anjinho-sporthal wacht een loodzware wedstrijd tegen
de Noren, die zich overtuigend wisten te plaatsen voor
de knock-outfase. Ze wonnen de eerste twee
wedstrijden, alleen de laatste wedstrijd werd met 4-0
De Eindhovenaren plaatsten zich als tweede
in de poule op basis van het fairplay-klassement
verloren van de thuisspelende ploeg van de
universiteit van Coimbra. Coach El Allouche formuleert
zijn woorden voorzichtig wanneer hij spreekt over
de kansen van zijn ploeg in de wedstrijd tegen het Noorse team: “Als we een goede dag hebben, en als
alles meezit, dan zouden we kunnen winnen”. Hij benadrukt de missie van zijn jonge, talentvolle ploeg:
“Wij zijn naar Coimbra gekomen om te winnen, om het beste resultaat te behalen. Het gaat heel moeilijk
worden, want het niveau van sommige teams ligt gewoon heel erg hoog.”

#MyEUSA
Wat is jouw (sportieve) hoogtepunt tijdens deze EUG?
Deel het op sociale media met de EUSA-app,
en maak kans op leuke prijzen.

Het programma van vandaag
Het Eindhovense zaalvoetbalteam treedt in de achtste finale om 17:30 (Portugese)/ 18:30
(Nederlandse tijd) uur aan tegen het team van de Norwegian School of Economics
De voetbalteams kunnen uitslapen de ochtend na hun uitschakeling; ze hebben vandaag een rustdag

Donderdagochtend 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
@studentensportnederland

/StudentenSportNederland

