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Goedenavond!  

Vandaag de kwartfinale wedstrijd tegen Spanje. Tijdens de teambespreking gisterenavond hadden we 

beelden van de speelstijl van Spanje bekeken. Naar aanleiding van die beelden wisten we dat we, als we er 

alles voor zouden geven, een kans zouden maken op de overwinning. Er moest alles of niets worden 

gespeeld. Daar waren de vrouwen ook van doordrongen en meteen vanaf het opstaan was er de focus. 

Dit wil overigens niet zeggen dat er alleen over de komende wedstrijd gesproken werd, de sfeer was in de 

afgelopen dagen al goed en dat is gelukkig niet veranderd. Ondanks dat het een spannende dag was, is er 

altijd tijd voor een grapje.  

 In de sporthal was de focus op de wedstrijd. Met het team was afgesproken dat niet beide coaches 

aanwijzingen zouden geven. Dit zou voor meer rust vanaf de bank zorgen.  

Nederland begon voorzichtig aan de wedstrijd, maar behield rust en kalmte. Spanje scoorde vrij snel hun 

eerste doelpunt en de tweede volgde niet veel later. Tegen een achterstand aankijken is nooit leuk, maar 

de Nederlandse vrouwen hielden hun hoofd koel en bleven geconcentreerd en compact spelen. Elke 

aanval werd opnieuw opgebouwd, inzet werd beloond door een doelpunt met nog 3,34 op de klok, van 

Tesse Boers. Tesse is met haar 14 jaar de jongste speelster die dit toernooi gescoord heeft. Nog voor rust 

scoorde Amy Stoel de gelijkmaker.  

De tweede helft begon gelijk weer pittig en de spanning steeg niet alleen voor de speelsters en staf maar 

ook voor het publiek. Marieke Voeten scoorde Nederlands derde doelpunt. Spanje bracht de score snel 

weer gelijk en wist zelfs voor te komen met 4 – 3. Henrianne Jansen maakte 4 – 4 gelijk, waarna de 

Spanjaarden weer voor wisten te komen en wederom het gelijkmakende doelpunt door Henrianne.    

Aan het eind van de regulier speeltijd was de stand 5 – 5 en werd er met 2 x 5 minuten verlengd.  

In de eerste verlening pakte Tessa Konijn niet alleen geel maar scoorde ook een doelpunt, 5 – 6 voor 

Nederland. De spanning was groot. In de tweede verlenging wist Spanje langszij te komen waardoor de 

eindstand na verlenging 6 – 6 was en er penalty’s genomen moesten worden.  

 

     

 

 



 

Tessa benutte de eerste. Spanje deed dit ook. Eline Bekooy wist ook doel te treffen, wat Spanje niet lukte 

in de tweede penalty, dankzij keepster Elisa Hartog. Mariska Nieborg had de winst in eigen hand maar 

helaas wist zij niet te scoren. Toen Spanje ook naast schoot was duidelijk dat Nederland door was naar de 

halve finale. Voor het eerst in de geschiedenis behoort een Nederlands vrouwenteam tot één van de beste 

4 landen van de wereld!  

Vreugde, emotie, tranen maar vooral blijdschap voor het hele team, de supporters en ook voor de mensen 

die vanuit Nederland meekeken met de live beelden! 

 

Morgen de halve finale, deze wordt gespeeld tegen Polen. Polen heeft de halve finale bereikt door alle 

poulewedstrijden te winnen en ook de kwartfinale van Rusland (3 – 2)  

Wederom een zware wedstrijd, maar met de juiste focus en inzet is alles mogelijk. Dat hebben de meiden 

vandaag bewezen.  

Vanavond worden de vrouwen nog behandeld door fysiotherapeut Stanley Kuster en gaan ze op tijd naar 

bed. Morgen wordt de wedstrijd gespeeld om 14.30 uur. Dat betekent dat we morgenochtend rustig aan 

beginnen, ontbijten, wandelen en behandelen. Rond 12.30 uur zullen we vertrekken richting sporthal. 

Kijkt u morgen weer mee en moedigt u ons aan? 

Johan Cruijff: Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren.  

Gute Nacht!  

 


