DOOF ORANJE NIEUWSBRIEF 4
Goedenavond!
De eerste 3 punten zijn binnen
!
Vanmorgen waren we ruim op tijd in de sporthal, zaterdag verkeer is niets vergeleken met door de weeks.
Het team is zich rustig gaan omkleden en zijn vroeg begonnen met hun voorbereiding in de zaal. Lekker
opwarmen en daarna een half uurtje gerichte oefeningen gedaan.
Thailand had een grote selectie, 14 speelsters en 8 stafleden. De wedstrijd begon wat voorzichtig, een
eerste wedstrijd is altijd spannend. Nadat de teams wat aan elkaar gewend waren viel het eerste
Nederlandse doelpunt door Amy Stoel, daarna was de spanning snel verdwenen en konden de
Nederlandse vrouwen zich meer focussen op hun eigen spel en kwamen steeds beter in de wedstrijd te
zitten. Na nog 3 doelpunten van Amy en 2 van Bernice Leming en een tegendoelpunt van Thailand kon er
gerust worden met een stand van 1 – 6.
Na rust bleef Nederland het eigen spel vasthouden, wat resulteerde in nog een doelpunt van Bernice en
Henrianne Jansen. De winst was duidelijk voor Nederland, wat werd bevestigd door Amy die in de
allerlaatste seconde het laatste doelpunt maakte en zo werd de wedstrijd afgesloten met 1 – 9 winst.
Dit is zeker een oppepper voor de vrouwen maar de focus blijft op de volgende wedstrijden.
De wedstrijd tussen de komende 2 tegenstanders (Zwitserland - Brazilië) is geëindigd in 0 – 17 dus de
verwachting is dat de wedstrijd tegen Brazilië erom zal gaan wie eerste en tweede in de poule gaat
worden.
Morgen is de wedstrijd tegen Zwitserland. Maandag staat de wedstrijd tegen Brazilië op het programma.
Geen enkele tegenstander mag onderschat worden, we blijven ervoor gaan!

Na terugkomst in het hotel is er geluncht en gerust. Daarna hebben we een wandeling in de omgeving van
het hotel gemaakt. Heerlijk om even buiten te zijn, zeker nu het vandaag niet regent. Het is met 4 graden
koud maar omdat er weinig wind staat is het een aangename temperatuur. Heerlijk om even een frisse
neus te halen na zo lang binnen in het hotel en de sporthal te zijn geweest.
Het eten was weer geweldig, het buffet wordt speciaal voor ons gemaakt en er is keuze uit vis of vlees,
pasta of aardappelen, diverse groente en een overheerlijk toetje (chocolade mousse vandaag). Het
personeel is heel aardig, ze beginnen al wat gebaren te maken en één van de medewerksters, die morgen
vrij is en zelf in Winterthur woont, komt ons morgen in de sporthal aanmoedigen.

Na het avondeten is de wedstrijd van vandaag besproken en de wedstrijd van morgen voorbereid.
Zoals al eerder gezegd wordt geen enkele tegenstander onderschat en gaan we er vol voor.
Omdat Zwitserland het gastland is en de thuisclub is morgen, spelen we in hal 1. Een hal waar 2 grote
tribunes zijn, dit in tegenstelling tot hal 2 en hal 3 waar maar 1 (relatief kleine) tribune is. Omdat het
morgen zondag is verwachten we veel Zwitserse supporters.
Vandaag 3 punten en wat de dag van morgen brengt zullen we morgen gaan zien.
We gaan relaxen, er worden spelletjes gedaan en vanavond gaan we op tijd naar bed om morgen zo
ontspannen en fit mogelijk te zijn.
Johan Cruijf had het door en hij heeft gelijk: winnen doe je met z’n allen.
Ieder binnen dit team draagt daar zijn steentje aan bij.
Stolz auf dieses Team! Bis Morgen!

