DOOF ORANJE NIEUWSBRIEF 3
Goedenavond!
Na de eerste nacht in het hotel konden we ons heerlijk tegoed doen aan een uitgebreid en goed verzorgd
ontbijt. Het bevestigt nogmaals dat we een goede keuze hebben gemaakt om hier met de ploeg te
verblijven.
Na het ontbijt op weg naar de sporthal, we waren benieuwd hoe het verkeer zich zou houden maar omdat
wij de stad uitgingen en veel mensen van buiten de stad op weg naar hun werk konden we lekker
doorrijden en waren we binnen een half uur op de plek van bestemming. Omdat we extra reistijd in acht
hadden genomen waren we te vroeg in de sporthal aanwezig maar de tijd vliegt, zeker als je andere
voetballers/sters ziet die je tijdens een eerder evenement hebt ontmoet.
Om 10 uur begon de training, onder leiding van Wietse omdat Michael aanwezig moest zijn bij de
technische meeting. De meiden hebben een goede training afgewerkt, er werd een uur serieus getraind.
Na de training was het tijd om de accreditaties te regelen, de opgegeven namen werden gecontroleerd en
afgetekend aan de hand van de paspoorten/id kaarten. Gelukkig hebben we allemaal een pasje gekregen.

Terug in het hotel is er geluncht, zijn er fysio behandelingen uitgevoerd en hebben de meiden een moment
van rust genomen op de eigen kamer.
Daarna weer richting sporthal voor de openingsceremonie. Het verkeer werkte dit keer minder goed mee,
de reistijd was langer dan die van de ochtend maar ruim op tijd waren we in de sporthal. Onder het
geroffel van trommels werden alle landen binnengehaald waarna het organisatiecomité iedereen welkom
heette. Ook de burgemeester van Winterthur was aanwezig en vertelde trots te zijn dat Winterthur voor
dit WK gastheer mocht zijn. Na de openingsceremonie konden we aanschuiven voor het diner in de
sporthal, lekkere couscous salade met kip of een braadworst. Ook de vegetariërs werden niet vergeten.

Rond 7 uur waren we terug in het hotel, waar we een teambespreking hebben gehouden. Enkele
spelsituaties vanuit de afgelopen oefenwedstrijden zijn hier getoond en er is aan de hand van die beelden
besproken hoe anders gehandeld had kunnen/moeten worden. Na een laatste peptalk voor de wedstrijd
van morgen tegen Thailand zijn de meiden naar boven gegaan. We hopen dat iedereen na een goede
nachtrust morgen fris en fit opstaat en de focus op de wedstrijd heeft. Mentaal zijn ze er klaar voor, of het
tot winst zal leiden, zullen we morgen zien. Spannende dag, zeker voor diegene die voor de eerste keer op
dit niveau meedoen (Eline en Tesse).
We hebben vertrouwen in dit team!

Morgen zullen we de wedstrijd live streamen via de besloten facebookgroep “WK futsal voor Doven,
Winterthur, Zwitserland”, hopelijk kijkt u mee?
Gute Nacht!

