
                                                                               

 

Doof Oranje nieuws – 1  

 

Vandaag was het dan zover, het vertrek naar het 5e Europees Kampioenschap futsal voor Doven. Voor sommigen 
een (spannende) eerste keer, voor anderen al meer routine. Voor iedereen blijft het afwachten hoe het toernooi zal 
verlopen. Is de eigen vorm goed genoeg vergeleken met de vorm van de andere teams? Het enige wat we kunnen 
doen, is er vol voor gaan en alles geven.  
Zoals Johan Cruijf al zei, “je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als de tegenstander”.  
 
Na een tussenlanding op Helsinki (waar het om 15.15 uur al aardig donker begon te worden) moesten we meteen 
door om de vlucht naar Tampere te halen. Deze vond plaats met een ATR72-500, een klein propellervliegtuig, die 
plaats biedt aan 72 passagiers. Aangezien wij met 36 mensen vanuit Nederland zijn vertrokken hadden wij de helft 
van de vliegtuigstoelen. Deze vlucht duurde maar een half uur en eenmaal uit het vliegtuig konden we genieten van 
het eerste laagje sneeuw van deze winter.   
Helaas zijn niet al onze koffers uit Helsinki meegekomen. Het volgende vliegtuig uit Helsinki zal om 00.25 aankomen, 
hopelijk zit de resterende bagage in dat vliegtuig zodat iedereen morgenochtend zijn/haar tanden kan poetsen met 
een eigen borstel.  

Met de bus van de organisatie zijn we naar het hotel gebracht. Daar hebben we genoten van een heerlijke 
buffetmaaltijd. Na het eten zijn de teams buiten gaan wandelen. Het is fris hier, dus iedereen was goed ingepakt. 
In het hotel slapen, naast het Nederlands team ook het Finse team, de scheidsrechters en EDSO (European Deaf 
Sports Organization) delegatie.  
Het personeel is erg vriendelijk en probeert zelfs wat gebaren te leren om zo zelf met de sporters te kunnen 
communiceren.  

Leuk detail is dat het mannenteam compleet is! Matthijs Terpstra was al eerder dan ons in het hotel aangekomen 
(gevlogen vanuit zijn thuisland Noorwegen) en Jack Castelijns was de laatste speler die zich bij het team voegde 
(gevlogen vanuit zijn thuisland Denemarken).  

Vanavond gaat iedereen op tijd naar bed om morgen zo fris en fit mogelijk aan de dag te beginnen. 
Morgen staat de opening van het EK op het programma en staat er een training voor beide teams gepland. 

Uiteraard houden we u op de hoogte 🙂 

Voor nu: mulkava ilta, oftwel, fijne avond.  
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