DOOF ORANJE NIEUWSBRIEF 5
Goedenavond!
We gaan naar de kwartfinale!
Doordat we zelf gewonnen hebben tegen Zwitserland en Brazilië, zoals verwacht, won van Thailand
hebben zowel Nederland als Brazilië 6 punten uit 2 wedstrijden. Zwitserland en Thailand hebben allebei
nog geen punt. Morgen zal in het onderlinge duel worden uitgemaakt wie eerste in de poule zal eindigen.

De wedstrijd vandaag tegen Zwitserland begon rommelig. Dit resulteerde zelfs in een vrij snel doelpunt van
de Zwitsers. Beide teams schrokken van het doelpunt, het had tot gevolg dat bij de Nederlanders de knop
omging en beter werd gevoetbald. Het was een minder goede wedstrijd dan de wedstrijd tegen Thailand.
Gelukkig kon er dankzij doelpunten van Sharon Nout (3x), Amy Stoel en Bernice Leming gerust worden met
een 5 – 1 voorsprong.
De meiden hebben in de kleedkamer een donderpreek gehad van coaches Michael de Vet en Wietse Sijm,
de tweede helft moest beter worden dan de eerste helft. Dit is gelukkig voor een deel gelukt maar het
besef is ook dat het morgen tegen Brazilië echt anders moet.
De eindstand, na doelpunten van Bernice Leming en Isis Chrisstoffels, werd uiteindelijk 7 – 1. Gelukkig een
overwinning, 3 punten en een plek in de kwartfinale!
Zoals eerder gezegd zal de wedstrijd tegen Brazilië beslissen wie er eerste in de poule gaat worden.
We gaan voor winst, eerste worden in de poule zorgt voor een iets makkelijkere (als je daarvan kunt
spreken) tegenstander in de kwartfinale. Morgen weten we meer, dan weten we ook wie onze
tegenstander gaat worden.
Morgen alles geven. Dinsdag hebben we een dag vrij zodat de meiden lichamelijk kunnen bijkomen om
vervolgens weer alles te geven.

Fijn om te merken dat er zoveel mensen meegekeken hebben met de livestream via Facebook. We hebben
meer dan 150 kijkers getrokken. De verwachting is dat dit morgen minder zal zijn, aangezien we om 12.15
uur spelen en morgen de meeste mensen weer aan het werk zullen zijn. Maar wie weet, het is dan ook
lunchpauze, dus hopelijk kunnen er toch weer een hoop mensen kijken.
De morele steun die de meiden hierdoor, en ook door de vele reacties op de berichten die op facebook
verschijnen, krijgen is enorm. Nederland leeft mee, erg prettig om te merken!
Na de wedstrijd hebben de meiden een deel van de wedstrijd tussen Thailand en Brazilië mogen kijken, zo
konden ze een beetje kijken hoe er werd gespeeld. Daarna zijn ze teruggegaan naar het hotel. Daar is
geluncht en gerust.
Na het rusten is een wandeling gemaakt in de omgeving van het hotel. Het voelde kouder aan dan gisteren
maar het was wederom heerlijk om even buiten te zijn en een frisse neus te halen.
Na het avondeten is er een teambespreking geweest waarin is teruggekeken naar de wedstrijd tegen
Zwitserland en vooruit is gekeken naar de wedstrijd tegen Brazilië.
Na de teambespreking was er voor de meiden nog even tijd om beneden een spelletje te doen en daarna
was het bedtijd. Morgen is de wedstrijd om 12.15 uur, we zullen dus iets later opstaan dan de afgelopen 2
dagen.
Om nog een uitspraak van Johan Cruijff te citeren: In voetbal is het simpel, je bent op tijd of je bent te laat.
Als je te laat bent, moet je zorgen dat je eerder vertrekt.
Laten we hopen dat de meiden dit morgen in het veld ook gaan doen!
Tot morgen …..

