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Bom dia,
Hierbij ontvangt u de zestiende 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 maken geen kans
meer op plek bij beste tien
Zaalvoetballers spelen na overwinning op
Israëliërs finale om de dertiende plek
Noorse voetbalsters blijken te sterk voor
Nijmegenaren
Interview met scheidsrechter Peter de Waard

In duel om eerste EUG-zege trekken Nijmegenaren aan kortste eind

De Noorse supporters vieren feest na de 4-1

"Wij gaan niet zonder punten naar huis",
zei de coach van de Nijmeegse
voetbalsters eergisteren stellig. Gisteren
was er een uitgelezen kans voor de ploeg
van de Radboud Universiteit om de eer
hoog te houden. In de confrontatie met het
eveneens puntenloze team van de Sogn
og Fjordane University College of Norway
werden de voetbalsters toegezongen door
een grote groep Noorse mannen die voor
een sfeervolle ambiance zorgden. Zonder
shirt dansten ze in de brandende zon, en
zongen ze na afloop hun landgenoten toe:
want na 50 minuten stroperig voetbal
zouden de Noren als overwinnaars uit de
strijd komen.

De wedstrijd kende een inmiddels bekende start voor de voetbalsters uit Nijmegen. De doelvrouw
wist een bal uit een voorzet niet weg te boksen waardoor deze voor de voeten van een Noor
belandde. Het was een kwestie van de bal aanraken om het eerste doelpunt van de wedstrijd te laten
noteren. Na slechts vijf minuten spelen was het 1-0 in het voordeel van de tegenstander van de
Nijmegenaren. Na de vroege treffer werd het spel traag. Beide teams slaagden er niet in spanning in
de wedstrijd te brengen en grote kansen bleven uit. Na rust kregen de Noren een vrije trap net buiten
de zestien toegekend na een overtreding van een Nijmeegse verdedigster. De ploeg trok een oranje
muur op voor de goal, maar die bleek niet hoog genoeg om de pegel van Camilla Jensen te stoppen:
2-0.
Enkele minuten later veranderde de dynamiek van de wedstrijd door een doelpunt van Sofie Velers.
Na een mooie steekpas vond ze de snelste weg naar het doel: Oog in oog met de keepster rondde ze
beheerst af. Even leek het erop dat dit een kentering in de wedstrijd zou betekenen. De
Nijmegenaren begonnen meer kansen te creëren, maar tegen de verhoudingen in wisten de
Scandinaviërs uit een hoekschop toch de 3-1 te maken. Een vierde Noorse goal maakte het feestje
compleet voor de mannen op de tribune. Vandaag spelen de voetbalsters de laatste wedstrijd van het
toernooi, bij winst zou een elfde plek nog mogelijk zijn. Bij verlies eindigt de ploeg op de twaalfde en
laatste plek.

Zaalvoetballers winnen halve finale in strijd om plek 13
Hoewel het een halve finale voor de strijd om de dertiende plek was, deed de sfeer rond de wedstrijd
tussen de teams van de TU Eindhoven en de Ben-Gurion University of the Negev (Israël) niet onder
voor een ‘echte’ halve finale. De belangstelling voor het duel was misschien minder groot, de
Eindhovense achterban bestond uit een groepje trotse ouders en de Rotterdamse voetballers, maar
de nervositeit vooraf was overal voelbaar. Vlak na het eerste fluitsignaal kwam die spanning direct
tot uiting: er werd van goal naar goal gesprint en binnen drie minuten waren er al drie doelpunten
gevallen. Na de snelle 2-1 voorsprong voor de Eindhovenaren werd deze een paar minuten later
met nog een goal uitgebreid. 3-1 na zeven minuten spelen.

Gijs Smit (9) en Walt Janssens (4) vieren de 3-1

Daarna verloor de wedstrijd
aanzienlijk aan amusementswaarde.
De beide teams waren zichtbaar
vermoeid na bijna een week
voetballen, en het spel kabbelde
voort. De Israëliërs namen de taak op
zich om het tempo van het spel te
bepalen, maar dit lag te laag om
grote kansen te creëren. Wanneer
het tot wel tot een mogelijkheid
kwam, stond de Eindhovense
doelman Schillemans klaar om het
schot te pareren. 13 minuten na de 31 stond nog altijd dezelfde
tussenstand op het bord – en toen
besloot de scheidsrechter dat het tijd
was voor de rust. Ook na rust ontbrak
het tempo en de snelheid in de
wedstrijd om het echt spannend te
maken. Zelfs al zou er nog drie
dagen worden gevoetbald, dan zou
de tussenstand overanderd zijn
gebleven.

De spanning keerde vijf minuten voor tijd terug in de wedstrijd toen de Israëliërs besloten een
slotoffensief in te zetten door hun doelman te wisselen voor een extra veldspeler. De Eindhovenaren
wisten de bestorming keer op keer af te wenden, om vervolgens in de omschakeling dankbaar
gebruik te maken van het lege doel. De tactische beslissing van de Israëlische coach werkte
contraproductief: in plaats van de achterstand te verkleinen na de 3-2, gaf hij de Eindhovense ploeg
de mogelijkheid om de wedstrijd definitief te beslissen. Eerst wist Koert Hordijk te scoren, waarna
Thomas van Schaik 5-2 op het scorebord zette. De tegenstander deed nog iets terug door een
derde doelpunt te scoren, maar slaagde door een sterk keepende Schillemans niet in een
comeback. De doelman had zijn handen al in de lucht toen zijn teamgenoot de Koert Hordijk zijn
derde doelpunt van de middag binnenschoot: 6-3. Het doelpunt, dat gelijk met het eindsignaal viel,
werd uitbundig gevierd door de jonge ploeg. De Eindhovense ploeg speelt vandaag nog een
wedstrijd voor de dertiende plek tegen het team van de universiteit van Munster, een oude bekende
uit de poulefase. Eerder wist de Duitse ploeg met 0-1 te winnen van de Eindhovenaren. Het is te
hopen dat de zaalvoetballers het goede gevoel van gisteren kunnen doortrekken naar de wedstrijd
van vandaag. De gemotiveerde spelers, die tijdens het toernooi ook vaak op de tribune bij de
wedstrijden van andere Nederlandse teams zaten, verdienen een mooie afsluiting van dit toernooi.
Een toernooi dat soms een harde leerschool bleek, maar ook een ervaring zal zijn die de spelers
voor de rest van hun leven met zich mee zullen dragen - zowel binnen als buiten de lijnen.

Lees ook ons verhaal over de Rotterdamse voetballers
How Antibarbari shed their loser’s identity on the international stage
Erasmus Magazine, universiteitsblad Erasmus Universiteit Rotterdam
https://www.erasmusmagazine.nl/en/2018/07/27/how-antibarbari-shed-their-losers-identity-on-the-international-stage/

Interview met Peter de Waard

Amsterdamse scheidsrechter op de Portugese velden
Het is de halve finale van het voetbaltoernooi. In een beladen duel tussen een Oekraïens en
Russisch team knokken de spelers in een agressieve wedstrijd om de winst. Met de finale in
zicht, lopen de spanningen erg hoop op. Toch blijft er vaart in de wedstrijd, en dat is
grotendeels te danken aan de Nederlandse scheidsrechter Peter de Waard. De
Amsterdammer is zich bewust van zijn belangrijke rol in het spel, en laat zich niet van de wijs
brengen door een schreeuwende Rus of vloekende Oekraïner. Hij begrijpt namelijk toch
weinig van dat Russisch. Samen met een scheidsrechter in het roeitoernooi (kamprechter)
en volleybaltoernooi is Peter de enige Nederlandse arbiter tijdens deze EUG. Ivar Laanen
zocht hem op na het laatste fluitsignaal: hoe is het om een wedstrijd te fluiten?
Wat voor een soort scheidsrechter ben jij Peter?
“Ik probeer zo veel mogelijk door te laten voetballen, maar je merkt dat dat niet altijd kan. Ik
had vandaag een wedstrijd onder mijn hoede tussen twee buurlanden, die natuurrijk niet op
goede voet staan (Rusland en Oekraïne) en dan moet je het iets korter houden. Daarnaast
helpt het ook niet om alles pratend op te willen lossen, want de heren verstaan en spreken
geen Engels. Dan moet je met een combinatie van gebarentaal, je fluitje en je kaarten de
wedstrijd zien te leiden.”
Geniet je wel een beetje als je op de veld staat?
“Jawel hoor. Het voetbal is hier van een goed niveau, zeker in zo'n halve finale als vandaag.
Het is ook ontzettend leuk om ploegen uit andere landen te fluiten en met buitenlandse
scheidsrechters samen te werken. Ik heb nu al drie wedstrijden mogen fluiten met dezelfde
groep assistenten. Soms is de communicatie een probleem, maar over het algemeen gaat
het goed.”
Je gaf vandaag een Russische speler een rode kaart. Wat was er aan de hand?
“De speler die de 2-1 voor de Russische ploeg binnenschoot, trok uit vreugde zijn shirt uit.
Dat is een gele kaart. Vervolgens maakte hij ook nog een zware overtreding: een tweede
keer geel. Dat is ontzettende zonde voor zo'n jongen, want nu is hij geschorst voor de
finale.”
Het is toch ook een beetje dom als je als speler je shirt dan uittrekt?
“Ik begrijp het wel een beetje, er stond zo veel op het spel tussen deze teams. Als je dan de
winnende maakt met nog maar vier minuten op de klok... Maar dan is het verschrikkelijk
zonde als je daarna een domme overtreding maakt."

Lees ook ons verhaal over de Nijmeegse voetbalsters
Nijmeegse voetbalsters in Portugal:
‘We kunnen met een knipoog terugkijken op dit avontuur’
Voxweb, universiteitsblad Radboud Universiteit Nijmegen
https://www.voxweb.nl/nieuws/nijmeegse-voetbalsters-in-portugal-we-kunnen-met-een-knipoog-terugkijken-op-dit-avontuur

Rotterdamse voetballers verliezen met 4-1 van Oostenrijkers

Na afloop overheerste het ongeloof: de Rotterdamse voetballers kwamen er gisteren niet aan te pas

De Rotterdamse voetballers waren vrijdag onherkenbaar in de wedstrijd tegen de ploeg van de
Oostenrijkse universiteit van Graz. Het waren misschien wel dezelfde spelers die met de herkenbare
groene en witte kleuren op het veld stonden, maar het was absoluut niet hetzelfde team als in
eerdere wedstrijden. De Rotterdammers speelden, op zijn zachtst gezegd, zonder lef, durf en
energie. Hoe heeft de teamgeest in slechts een dag zo kunnen veranderen?
Het was niet één keer, niet twee keer, maar drie keer in de eerste helft dat een Oostenrijkse speler
een-op-een kwam te staan met keeper Auke Tas. Een van die kansen eindigde met een bal op de
paal, maar de andere twee resulteerden in doelpunten. Bij rust stond het al 0-2 voor de
Oostenrijkers, zonder dat de Rotterdammers ook maar een moment hun tanden hadden laten zien.
De ploeg oogde zwak en inspiratieloos in de eerste 35 minuten - in een wedstrijd tegen een op
papier zwakkere tegenstander. Teammanager Andre van der Lek sprak zelfs over de Oostenrijkers
als het slechtste team dat hij op dit toernooi heeft gezien. Zouden de Rotterdam erin slagen zichzelf
te herpakken in de tweede helft?
Invaller Sebestyén Szári leek een eerste aanzet te geven voor een wederopstanding door een
prachtige aansluitingstreffer te scoren. Hij ontving de bal met zijn rug naar het doel, draaide zich om,
en schoot de bal langs de keeper. Szári was een paar minuten later weer gevaarlijk, maar deze keer
slaagde hij er niet in een doelpunt te scoren. Negen minuten later wisten de Oostenrijkers hun derde
van de avond te maken door met speels gemak de keeper te omspelen. Kort daarna zouden de
voetballers uit Graz opnieuw toeslaan nadat doelman Auke Tas er niet in slaagde een voorzet weg
te boksen. Zo eindigde de wedstrijd in 4-1, dezelfde eindstand als bij de wedstrijd van de
voetbalsters. Vandaag spelen de Rotterdammers nog een laatste wedstrijd tegen de universiteit van
Porto - bij winst eindigt de ploeg als elfde.

Het programma van vandaag
Het Nijmeegse damesvoetbalteam treedt in de laatste wedstrijd om 8:30 (Por)/ 9:30 (NL) uur
aan tegen de universiteit van Aveiro (Portugal)
De voetballers van de Erasmus Universiteit spelen om 8:30 (Por)/ 9:30 (NL) uur in de finale voor plek
elf tegen het team van de universiteit van Porto (Portugal)
De zaalvoetballers van de TU Eindhoven spelen om 14:00 (Por)/ 15:00 (NL) uur in de finale voor de
dertiende plek tegen het team van de universiteit van Munster (Duitsland)

Maandagochtend ontvangt u onze laatste update in uw inbox met een terugblik op twee
weken European Universities Games.

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

/StudentenSportNederland

