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Bom dia,
Hierbij ontvangt u de veertiende 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
Laatste Nederlandse kanshebbers op
Europese titel uitgeschakeld in
zaalvoetbaltoernooi
Plus - Nijmeegse sportdirecteur in Coimbra:
'Ik ben op het gebied van sport een alleseter'

Het is al een paar dagen grijs weer in Coimbra. Het geeft de stad die vooral in het zonlicht lijkt te
stralen een ietwat somber aanzicht. De donkere luchten boven de smalle, steile straatjes passen
goed bij de bedrukte stemming in het Nederlandse kamp. 'We' doen namelijk niet meer mee om de
prijzen. De prijzenkast van deze EUG-editie zal niet meer worden gevuld met nieuw goud, zilver of
brons. Na de uitschakeling van de Eindhovense zaalvoetballers in de achtste finales, rest de
Nederlandse teams een aantal wedstrijden met het hoogst haalbare de negende plek. De spanning
zal er dus iets af zijn de komende dagen. Maar als er iets positiefs te zeggen is over de resterende
wedstrijden: nu de druk om mee te dingen om het goud verdwenen is, is het hopen op mooi voetbal zowel op het veld als in de zaal. We gaan het zien.

Na Nijmegen en Rotterdam, nu ook het einde van
Eindhovense titelkansen

De Noren wisten de wedstrijd te beslissen
met drie goals in de tweede helft

Woensdagavond leek het een
glorieuze avond te worden voor het
zaalvoetbalteam van de TU
Eindhoven. De voetballers begonnen
de achtste finalewedstrijd tegen de
Norwegian School of Economics met
meer energie en inzet dan dat ze in
alle voorgaande wedstrijden hadden
getoond. Het werd beloond met een
vroeg doelpunt. Vijf minuten in de
wedstrijd wist Koert Hordijk rond de
middenlijn de bal te veroveren op een
Noor, waarna hij in de richting van het
doel dribbelde. Een teamgenoot stond
vrij om de bal in te tikken, maar
Hordijk besloot de bal zelf in het doel
te schieten: 1-0.

Na het eerste doelpunt gingen de Eindhovenaren verder met hun indrukwekkende spel. Een paar
strakke passes voor het doel van de Noren gaven Gijs Smit de mogelijkheid om voor open doel de
bal binnen te schieten, maar zijn gehaaste vloog over de lat. Het zou een kostbare misser blijken te
zijn. Minder dan vijf minuten voor het einde van de eerste helft ging doelman Tim Schillemans
onnodig in de fout door een Noor tegen de grond te werken, met een gele kaart en strafschop tot
gevolg. De Noren maakten dankbaar gebruik van deze kans door de bal keihard langs de doelman
te rammen. Hierdoor gingen de Eindhovenaren rusten met een ietwat vertekende 1-1 op het
scorebord. Er had veel meer in gezeten.

In de tweede helft kantelden de verhoudingen in de wedstrijd volledig. De Noren slaagden er in de
Eindhovense verdediging onder druk te zetten en lanceerden een stormloop. Het was niet lang
wachten op het tweede, derde en vierde doelpunt voor de Noren - slechts 4 minuten in de tweede
helft wisten de Noren elke aanval te verzilveren met een doelpunt. Als er een enthousiaste
Braziliaanse commentator op de perstribune had gezeten, dan zou hij na de drie goals compleet
buiten adem zijn geweest – zo snel volgden ze elkaar op. De Eindhovense ploeg toonde zich
kwetsbaar, en het Noorse team wist dat optimaal af te straffen.
Hierna hadden de Eindhovenaren nog voldoende kansen om de achterstand te verkleinen, maar de
ploeg was compleet van slag. De fysieksterke verdediging van de Noren, en een scheidsrechter die
besloot om zijn fluitje zo min mogelijk te gebruiken, zorgden ervoor dat de Noren eenvoudig de rest
van de wedstrijd uit konden spelen: 4-1 bij het laatste fluitsignaal. Dat betekent dat de
Eindhovenaren, in navolging van de voetballers uit Rotterdam en Nijmegen, uitgeschakeld zijn voor
de eindstrijd om het eremetaal. Ondanks het verlies kijkt trainer Atef El Allouche terug op een mooie
ervaring: “Het is jammer dat we vandaag verliezen, maar we hebben in dit toernooi evenveel
ervaring opgedaan als in twee jaar in de competitie spelen. Ik ben heel trots op deze jongens.” De
Eindhovenaren spelen vandaag nog de kwartfinale voor de negende plek – de hoogst haalbare
eindrangschikking.

Lees ook ons verhaal over de Amsterdamse roeiers en volleybalsters
Amsterdamse sporters keren met lege handen terug uit Coimbra
Folia, universiteitsblad Universiteit van Amsterdam
https://www.folia.nl/actueel/123058/amsterdamse-sporters-keren-met-lege-handen-terug-uit-coimbra

Het programma van vandaag
Het Eindhovense zaalvoetbalteam treedt in de kwartfinales voor plek negen om 15:30 (Por)/ 16:30 (NL)
uur aan tegen het team van de universiteit van Poitiers (Frankrijk)
De voetballers van de Erasmus Universiteit spelen om 16:15 (Por)/ 17:15 (NL) uur in de kwartfinales
voor plek negen tegen het team van de Norwegian University of Science and Technology (Noorwegen)
Het Nijmeegse dameselftal treedt om 17:00 (Por)/ 18:00 (NL) uur aan tegen het team van de
universiteit van Coimbra (Portugal), de eerste wedstrijd in de poule voor plek negen

Vrijdagochtend 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

Nijmeegse sportdirecteur in Coimbra:
"Ik ben op het gebied van sport een alleseter"

Hij miste nauwelijks een wedstrijd en loopt al ruim een week rond in Coimbra. Rob
Cuppen (63), de directeur van het Radboud Sports Centre, bezoekt tijdens zijn
vakantie de EUG om 'zijn' Nijmeegse sporters te ondersteunen. Tijdens de rust van
een wedstrijd van de Nijmeegse damesvoetbalploeg spreken we Cuppen over de
universiteit en topsport: 'Ik ben op het gebied van sport een alleseter. Als sport op een
hoog niveau wordt gespeeld, zijn bijna alle sporten mooi om te zien.'
Hoe heb je de afgelopen week beleefd?
"Ik denk dat we, zowel de Nederlandse delegatie in het algemeen als de Nijmeegse sporters, het
heel goed hebben gedaan. Je ziet dat met elke editie de EUG groter en volwassener worden - het
spreekt steeds meer tot de verbeelding. De teams presteren ook steeds iets beter. Bij de
handbalteams zie je dat ze gewend zijn geraakt aan het niveau van het toernooi en zich zo steeds
beter weten voor te bereiden. Dit jaar doet er vanuit onze universiteit voor het eerst een
damesvoetbalteam mee, en je ziet hoe belangrijk het is dat ze hier zijn. Het is misschien een harde
leerschool, maar als ze hier over twee jaar weer zouden zijn dan denk ik dat ze weer een stapje
kunnen maken. De handbalsters riepen na de verloren finale dat ze de volgende keer voor de eerste
plaats gaan. Je moet ambitie hebben in de sport, en je kunt dingen bereiken door te weten waar het
om gaat."
Wat is het belang van een universiteit om deel te nemen aan de EUG?
"Het is vooral een sportief belang. De universitaire sportcentra in Nederland zijn voornamelijk gericht
op het aanbieden van breedtesport. In het Nederlandse systeem zijn het niet de universiteiten, maar
sportclubs en bondsprogramma's die topsporters ondersteunen. Je ziet dat mensen die op een
hoger niveau sporten én studeren de weg naar studentenkampioenschappen zoals de GNSK, en
daarmee de EUG, weten te vinden en zich zo verder kunnen ontwikkelen als topsporter. Daarnaast
denk ik dat de wijze waarop de studenten presteren en zich presenteren wel degelijk bijdraagt aan
de uitstraling van een universiteit."
Je hebt nauwelijks een wedstrijd gemist, ook niet die van de niet-Nijmeegse teams, wat is
jouw hoogtepunt van deze EUG?
"Dat is zonder twijfel de winst in de halve finale van de Nijmeegse handbalsters tegen het Duitse
team van de German Sports University. Nadat ze in de eerste wedstrijd van het toernooi echt flink op
hun lazer hadden gekregen van de Duitsers was het een grote verrassing - en het was verdiend ook:
ze speelden gewoon hartstikke goed."

