DOOF ORANJE NIEUWSBRIEF 6
Goedenavond!
We gaan naar de kwartfinale!
Dit wisten we gisteren al. Vandaag zou besloten worden of we eerste of tweede in de poule zouden
worden in het onderlinge duel tegen Brazilië. Het doel was winst.
Vol goede moed begonnen de vrouwen aan de wedstrijd. Na het eerste fluitsignaal hebben de ploegen
elkaar voorzichtig afgetast. Toen scoorde Brazilië een doelpunt. Nederland heeft veel op de eigen helft
gespeeld en waren vooral aan het verdedigen. Brazilië scoorde al vrij snel hun tweede doelpunt en waren
daarna niet meer te houden. De manier van spelen dwong respect af, de Brazilianen waren technisch goed,
wisten elkaar feilloos te vinden en bijna alle passes waren goed. Dit team is echt goed en een maatje te
groot voor ons. Tegen de tijd dat het rust was hadden zij 6 ballen achter Elisa Hartog weten te krijgen,
terwijl wij niet tot scoren kwamen.
De tweede helft begon positief voor Nederland, de eerste paar minuten werd er goed gelopen en gespeeld
maar de Braziliaanse vrouwen namen al vrij snel het initiatief over en wederom speelden we vaker op onze
eigen helft en kwamen we sporadisch op hun helft. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 11 – 0 winst
voor Brazilië waardoor zij eerste in de poule zijn geworden.

Terug in het hotel is er gegeten en heeft het team samen gezeten om het verlies te verwerken.
Verliezen is uiteraard niet leuk, maar de volgende wedstrijd is al snel dus te lang hierbij stilstaan kan niet.
Er moet worden voorbereid op die wedstrijd. Dat konden de vrouwen vrij snel, heel knap!
De tegenstander in de kwartfinale wedstrijd was nog niet direct na de wedstrijd bekend. Later vanmiddag
bleek Spanje onze volgende tegenstander te zijn, zij speelden hun laatste wedstrijd met 4 – 4 gelijk tegen
Ierland.

De kwartfinale wedstrijd is komende woensdag, om 12.15 uur. Als het goed is wordt deze wedstrijd door
de organisatie live uitgezonden. Via facebook zullen we de link van de livestream geven en eventueel ook
morgen hier, als de link bij ons bekend is.

Morgen hebben we een dag rust, er wordt wel anderhalf uur getraind in de sporthal.
Daarna willen we als ploeg kijken of we iets leuks kunnen doen, bijvoorbeeld iets van de stad zien. Hoe de
dag van morgen er na de training uit gaat zien is nog niet bekend. Dit ziet u vanzelf via facebook of leest u
morgen in de nieuwsbrief.
Voor nu een fijne avond verder en tot morgen.

