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Goedenavond!  

De laatste wedstrijd van dit toernooi voor ons staat voor morgen gepland, vandaag dus een rustdag.  

Iets langer slapen dan de afgelopen dagen en de lichamen en vooral de spieren tot rust laten komen.  

Besloten was geen gebruik te maken van de trainingsmogelijkheid vanmorgen. De spelers, en ook de staf, 

hadden ingestemd met het plan om na het ontbijt naar het FIFA museum te gaan en in de middag rust op 

de eigen kamer.  

Het FIFA museum blijkt midden in het centrum van Zurich te zitten, tegenover het treinstation dus de 

busjes parkeren was nog niet zo makkelijk. We hebben toch een parkeergarage gevonden die hoger was 

dan 2 meter. Omdat we een deelnemend team aan het WK waren bleek de toegang voor het museum 

gratis te zijn voor ons, financiële meevaller dus.  

Het museum heeft van ieder team dat op bezoek is geweest een foto gemaakt voor eigen gebruik, deze 

zullen ze volgende week via sociale media gaan delen.  

                                    

Het museum zelf is groot, met heel veel informatie van belangrijke voetbalmomenten vanuit de 

geschiedenis. Mooi te zien dat er ook veel aandacht is voor het vrouwenvoetbal! Naast veel informatie, 

konden er ook interactieve dingen worden gedaan, zoals de dansjes van verschillende spelers/landen 

nadoen, uiteraard voetballen en waren er digitale quizzen. We hebben meer dan 2 uur in het museum 

rondgelopen en na afloop in het restaurant gegeten. Verbaasd waren we dat toen we weggingen de Duitse 

vrouwen het museum binnen kwamen lopen. Zij hadden die ochtend wel getraind zeiden ze en gingen de 

middag in het museum rondkijken.  

Terug in het hotel is er door iedereen gerust. Ik zeg iedereen maar zou bijna vergeten dat Stanley Kuster de 

hele middag en ook een deel van de avond meiden heeft behandeld, hij is echt goud waard voor de ploeg!  

 

 



 

Voor het avondeten zijn er spelletjes gedaan en na het avondeten hebben een aantal meiden een ijsbad 

genomen. Ook heeft het team een wedstrijdbespreking gehad. Daarna vroeg naar bed, want morgen de 

belangrijke wedstrijd tegen Duitsland. Duitsland moet één speelster missen, zij kreeg in de wedstrijd tegen 

Brazilië een rode kaart. Dat zegt natuurlijk niets over een eventuele uitslag maar ieder voordeel is er één.  

De vrouwen zijn erg gebrand op brons. Nooit eerder is een Nederlands vrouwenteam zo ver gekomen op 

een WK, dat op zich is al een prestatie. Nu ze zover gekomen zijn, willen ze het ook afsluiten met een 

medaille en niet die vervelende 4e plek.  

                                               

Morgen spannende dag dus, om 10.00 uur spelen we de derby. We zullen rond 08.00 uur vanuit het hotel 

vertrekken, wat betekent dat we vroeg moeten opstaan omdat we ook nog iets moeten/willen eten. 

Kijkt u morgen met ons mee en moedigt u ons aan?  

Johan Cruijff: Je kan ook goed spelen zonder een bal te raken.  

Nog een keer Johan Cruijff: Om te kunnen scoren heb je de bal nodig. 

                             

 


