Doof Oranje nieuws – 2
Vandaag, donderdag 6 december, hebben we voor het eerst de sporthal verkend.
De sporthal is een soort “RAI”-gebouw, multifunctioneel te gebruiken. Voor dit evenement zijn er vloeren in gelegd
zodat er zaalvoetbal gespeeld kan worden. Tijdens de ochtendtraining van de mannen werd al snel duidelijk dat de
oplegvloer dun en hard is. Het is dus zaak om op de been te blijven om zodoende blauwe plekken of nog erger,
blessures, te voorkomen.
De mannen waren eigenlijk van plan na de training terug naar het hotel te gaan om te douchen, lunchen en rusten
toen bleek dat aanwezigheid van alle teams tijdens de openingsceremonie verplicht was. De mannen moesten op en
neer naar het hotel om te douchen, om te kleden en daarna terug naar de sporthal voor de lunch, accreditatie en
daarna opening.
De eer van vlaggendrager was gevallen op Isis Chrisstoffels. Met haar 14 jaar is zij, naast Amy Stoel die net een paar
maanden ouder is, de jongste speelster van het Nederlandse team. Isis mocht het team voorgaan in de
ploegenpresentatie. Het toernooi werd officieel geopend door de voorzitter van EDSO, Bjørn Røine.
Alle teams en het handjevol publiek dat op de opening af was gekomen werd getrakteerd op oa. het Finse volkslied
in de Finse Gebarentaal en daarna door een groep enthousiaste cheerleaders die midden op het veld een dans
vertoonden.
Toen na de opening iedere delegatie terug wilden naar hun hotels en de bussen later vertrokken dan wij zelf van
plan te vertrekken, hebben we besloten om met het openbaar vervoer te gaan. Samen met het Spaanse mannen- en
vrouwenteam in de bus, wat een ervaring! Het laatste stukje van de bushalte naar hotel moesten we lopen, een
korte wandeling van zo’n 600 meter maar door de gevoelstemperatuur en de gladheid was het toch uitkijken
geblazen.
Terug in het hotel werd er door de sporters gerust en daarna gegeten. Het eten in het hotel is goed!
‘s Avonds was het de beurt aan de vrouwen om te trainen. Zij zijn met de shuttle dienst van de organisatie naar de
sporthal gegaan en hebben daar anderhalf uur mogen trainen op de vloer waar zij de komende week 6 wedstrijden
op moeten gaan spelen.
De vrouwen waren pas laat terug in het hotel. Gelukkig kunnen zij morgenochtend rustig aan doen, zij hoeven pas
om 15.00 uur in actie te komen tegen Engeland. Meteen een zware wedstrijd, maar iedere wedstrijd zal gewonnen
moeten worden. De vrouwen zijn enorm gemotiveerd en gaan er het beste van maken.
De mannen zijn na het eten en een teambespreking naar boven gegaan en op tijd gaan slapen. Zij mogen morgen
tegen Noorwegen laten zien wat zij kunnen. De Noorse ploeg is een lastige ploeg om tegen te spelen en zeker een
eerste wedstrijd is altijd even aankijken hoe het samenspel gaat. Maar ook de mannen hebben er vertrouwen in en
gaan er vol tegenaan.
Misschien vragen jullie je af (van) wie die leuke blauwe mascotte is (zie foto rechts onderin op de volgende
bladzijde). Laten wij deze aan u voorstellen: dit is teQ. TeQ is de mascotte van één van onze sponsoren, de SWK
groep. TeQ houdt van sport en is vorig jaar mee geweest met de Nederlandse waterpolo selectie en wilde nu graag
ervaren hoe het is om op een dovensport evenement aanwezig te zijn. U zult teQ daarom vaker op onze foto’s
aantreffen.
Volgt u onze facebookpagina al voor meer en regelmatiger nieuws? Zoek ons bij EK futsal voor Doven 2018, Tampere
(Finland). Via deze groep zullen we morgen live verslag gaan brengen van de wedstrijden. Dit omdat er vanuit de
organisatie pas begonnen wordt met live uitzenden vanaf de kwartfinales.
Wij gaan hier ons bedje opzoeken, tot morgen. Hyvää yötä 🙂
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